
Εατίγ Ευτορβαπ Βοοίϑβ, (οργτηίϑῃ! Ὁ 2012 Ρβγοῶυδϑι τς 

᾿πια965 γβργοάυςθα δγ ςουγίϑϑγ οἵ Τῆ8 υνεϊϊςοπιθ Τρυβὶ, ἰοπάοη 

ΧΑ, 





Εαπγ Ευτορβαπ Βοος, (οργηία μι! Ὁ 2012 ριοῶυεοι Ὁ 
᾿πια965 γεαργοάυςθα Ὀγ ςουγίεογ οἵ Τῇ ννείϊςοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

Ἰό69170 



Εατίγ Ευτορβαη Ἴ τα! Ὁ 2012 Ργοθυαβι ς 

Ιπνα865 γβργοάυςβ ς ΕΤΗ 6 γνε ςοπνα Τευβὶ, ἰοπάίοη 

ΤΑΥ͂, 



12 βγοθυαϑι ἰἰς 

Ιπνια865 γβργοαυςβα ὃγ ςο ν γνε!εοπια Τρυβί, ἰοπάοη 

1691] 



Ὑηρ ἢ! Ὁ 2012 Ριοῶυεει τς 
υγασυ οἵ ΤῊ Ὁ ς Ττυβὶ, ἰοπάοπ. 



Εατγ Εὐτορβαπ Βοος, (οργιίϑῃι Ὁ 2012 βιοῶυδϑι ας 
᾿πια865 γβργοάυςβϑα Όγ σουπεϑυ οἱ Τῆ8 ννειςοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 

169170 



ις 

ΠΝ ἴὉ 11:05} 







λ
α
μ
 

ρο
ν 

ἐν
 

δον 



.-,---...»»... - 

͵ μα ψὰ, δ 

οὐ δι σψυει πᾷ, ἙῶΣε ᾿δαιιξηβαρίς, τος δ τ πτὼ χων ἀρρστ δὲς τῶ ς΄ ΤΈΣΣ 

ΓΕ ΠῚΣ ΤΌΛΑΙ ΕΛΛΗ: 
ΝΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ ΑΙ 
σε 

ΕΡΙΞΤΟΙ αὶ σΚΑΟΑΝΙΟΑ 
ΜΑΑΤ ΤΌΜΊΟΚΝΕ, ᾿ 

Α Ὁ ΤΙΟΡΟΚΥΜ ἈἨΗΈΤΟΚΤΓ Μ. 
πω ΟΡ μήο(ὀρίνονμν, ΔΜ εἀϊοογνο Τ᾿ ῥοθίοφογηη,» Ἐς ἐξ 971; 

4ς 7ηρεναίον μη} αἰϊογήνη 446 γγΑ[ ΜΠ βΊῬΟΥΜ)98. ΦἸΡΟΥΤ72 αὶ Ι Α- 
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διμηρίθας (αἰ ἀοιίαπα; δοοιοταξ!8, 

«. ΦΟΥ͂ 1. 



ΓᾺ 2 ἼΣΑ ᾽Ν ω 

Ἢ », ὯΥ ὦ δὰ 

ὈΉΣΞ Ὁ τἀ. 
ΙΡΌΙΟ ΚΟ ΤΓΈΟΤΟΚΙ 

ΤΥρΡορταρηυς 5, 
ἢ 1 ΟΘΤΙΟΔῈ Σαζοεστγκία, αἰμον γερο, ΟἸΥΟΥ 771,7 μοί-- Υ̓ΚΟ 7401 ἐπμφεηῖγο ρολμεῤηηεα, Εὶ Ῥηοίαα, , βοιοντρε, Ογαίογρρ. δεν; ΡΡμοίὀρβογερρευ, “ΔἸ εαἰοογην»., 1 ῥεοίορονερ, “Κ᾿ ἐστ αρ-- πέση 7 ρενδιονμο 17, “4272 7446) φονρ τ’ ἬΜΡΕΥ σοἰϊοσίργετας, ΤΌΣ ΜΜΟ 192 ἐ447η2 ΚΑΙ 147,2 ἐγ Ρὴ: δ᾽ Μωρρηόναρ ποβγες ἐχρρας ρεἠερπα, “4 φἄἴογες ϑοτο, γον ΕΡη οἶ χε ἀαύραρης, γρρβογο ̓(»9Έ: οἰγοὐμον Οδρεβφρῦη ξδ᾽ 7,0 ΑΓ ΊΜΓΑ, “ΜΟΥ Τ222 ΜΟ»ΡΆ “εγὲ ογρρία χανε 3 ,ρίρρα ὑηαϊοαὐἧ, ω μη υπεγενμοη ἐ4πε μη; ἤροῦρ.  αίρ. οἰ 



ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΔΙῚ ΒΑΣΊΛΕΙΟΥ 
Δ ΟΥ ΜΈΤΑ ΔΟΥ 

“ ΄» ᾿ 

ΚΑΙ ΛΧΎΒΑ ΝΟΥ 
δι ᾿, 

τὸ Ξοφις 8, 

ΕΡΙΘΤΟΙΙΑΕ ΜΥΤΥΔΕ ΒΑΒΙΠῚῚ 
ΜΑΘΟΘΝΙ ἜΤ ΤΙΒΑΝΕῚΙ 

δΟΡὨΠ ας, 

Βαρίμς 1} «ηΐο, 

ΦἜΞΟ ΣΤ Ν (οἵ τη6 ἤησιυίος τἰδὶ Οαρραάοςος 
ἴδῃ ᾿ δάάμςοτο, ὃζ πῦ ροζὶτς5 ΟΠΊΠῈ 5 σα 

δδ.} ἊΝ ΠΡ ατἴὰϊξ Πσοτοροσίπφάογο, νι δὰ ἀϊςξαὶ 
» 7 χοπάγομι ἃς ἀπ(οἸρ᾿ πᾶν ΔἸ Πλι1ΠῚ 
Ὰ ̓ἕῶ λαπείᾷι, το αιιο τάξι" ΘΧΟγΟΙ τα τ] ΟἹ 5 

δίς το ἔγο, Ψογὶμν χαοηίαμ 6 γ] πο Ροτεῖῖ 
νι νηϊαοτίος, Ζυὶ ίς ἀςορητία ςοπηρί οἐξαπξατ, ΓΟ πποὶ 
ζοηίδαιιαγ » Πρ ῚΠ]ατίπι [αοϊόάιτι οἰξ, γε θοὸς Ρου[ιλ- 
ἀθατη, ὃζ δὰ ες ἐγαηΠηίτεαπι, τάἄζαμη ΠΠ|5 Ὀδηο ΠΟ ἢ} 
Ῥυα λῃς,ατπλησιπι α] (Ὁ]6 σομξοεξὶς δά ξοπείμιη α- 
υὰ ργαθαῃς Ὁ] νοτὸ ἡπης νοηϊτ αὶ ἱρῆες σαιηἢ 
4Ὁ Θμιπίθιις οδ(δύμπαθαζιν, Ῥοίξοασύαιη δου ίτας ἃ 
ἴδ Γαθυῖς . Δ ΠῚ Ζυ άθιη οχ ραῖγο που 118 ΟΧ ΠΕ, 41 
ΡΙορίοεν τα {γπσογίταταπι, δεργιιάδτίαπι ἰπ Κορυν. 
᾿πστ αν (πῇ ΠΟΠΊΘη ἀρ Π05 οἵδ σοηδοιζις, 
ΜΙΒΙ χιοα; ἀγέξ Πῆμιο ἀπ! στὶς ας νἱπουΐο σδιιη.- 
ἕξις εἴτ ἀπ οθγοιι γε ἰρίπιηι τθηνιποσεῦ, πος οἵ. 
Ποίπιπ) ΗΑ] ο σοιίοεγο γοἱ τὶ » Τἰδιαας οιπῚ σομηθη- 

᾿ἄαΐδ, αιοά (ᾷηθ Ορζαζιηγ οὐδ οἴ ἀοῦοι, {αὶ 
ὙΙΓταῦθλ ΠΟ [η]ς Ρτοθατά σοφηϊτάπηηι8 Βαθοης. 

Ϊ, ἐῤ ἀη 2.5 δ " ὶ 10. 

ἵ 7 Ἐπὶτ δὰ πος ἀπῖς αἰ συοά ἔξριις πολι ΐς (μρ- 
ῬαΔοχ.ργί τσὶ ἢος ΠΟΙ ΠΟ» πο ά ζερ- 

Ῥαάοχ.δοά ἃς οἷαγ. ἤΠίμλα ξαμ τα ἢὶς δρραάοχ. 56- 
σαηάπιηι {Ππ|Η᾿| σομποάιμν. Αὐας (Ὀγιρειια αἀπλ]- 
ταῦ! Βα") ποθ .5 τὸ ἀἀ 4} »“ιοά οἰ] πο] οἵ νὲ 
ἀἰςὶ ΡΙΦΙ λατηας .}}} Ροῆτε. Ναμα ἜρῸ » ποι τα] 
ῬΛΟΥ ΟΣ. ΠῚ αὐ ΠΓᾺΓ15 ἀοροίαηῇς, οἱ πὶ αι !άφη το 
ὩἀΔοΪοΙςοπῖθην (ξηροῦ ςοἰαὶ, Ζαθη ν]άἄθγθην ἴῃ δα οἰπίταξο, “ας νοΪαρταείδιις (ρατογος τηοάθῇ (ἀρ]έ- 
τά 6 ΠῸ τω: ντ οὐἸδπ ξταῖς αβδέε!5 πΙΠ}] οο- 
ἄοτος, ὃζ οἸοαιιοηά! ἰοπσὸ Ῥτς ΔΉ ΗΠ λαμ ρατῦοπι 
ἴδῃ [δουζιιηι εἰς : ροξοαηυαιη Ατἤθηας ΡΓΟΗΟΙΟΙ 
1 ΔΓ σαν ἱπἀπχη7δς., (οἰ Πάχης ὙΡοΓ Πα Ηος ρἱιι- 
τίμα (ΟἹ Πι σαι ἰπτατιις πηι, απο (ςητθητίδι 
ἴαμα (ΘΖ πογοτιγ. οἰ πο οὐ τοι δη δ ς, ὃς Ραιᾶ 
ὑπο οβ»ΟΟΡὶ ΘσΟ Ποῦ ὨΊΘΟΙΠΠῚ Ἰρίς ἰοχαὶ. Ομ πο- 
δὶς ΒΑΠΙ ας πιης τοσίμητι σογίς, ἀπς Π.141} νῖζα σοη- 
αἸτίοπθην (δααίτυς ἡ Νυσηπο γοζδγιπτ σηχυίαίο.. 
τ ὉζάτΟΥΤΙΠῚ 41] ἴῃ ἐογξριις ποσοτιῖς νογ τσὶ αἢ 
ξοτταπαζογαμη ραγθηξιμι ΗΠος. ογάζογος θῇς 
(πὶ ιζοηγ γθῃϊοητος δά ποὺς ΑἸ Ἰ4ι} πιμποίαδησ, 
τς ἰοῃρὲ Ἔχοο Πρ ὨτΙοΥοπὴ να πὶ ᾿η{Πξοτο. αἴηας ΠΠυά 
ἰροέζαις 4ὙὉ ΠΤ ΡΟΩ 15 ΔΏΠΟΙΠΊ ΡΓΟΡΙ πη ι6 1 
ΚΙ] το ἀθθς, στὰ γι δάσια οο1 ΘΌΓΘΘ ΠΟΙ ἴο,[0- 

Βασλφθ: Ληβανίῳ. 

ΜΕΝ Ιᾳχιώομαι καθ᾽ ἕνα σοι τοδοσείγων 
ὑγκή τοῖς καπιπασόκας , ὐλλὰ μὴ πον- 

ον τὰς τοι ἐν ἡλικίᾳ σπειζτον . λόγων 
ἦ) κἡ παιδ' δὔσεως αὐ τιποιφίϑϑτη!. κὴ σοὶ 

κελρ τη “ἰς ἀσμήσεως σισασναῖ- 

λῷῳ. αλλ ἐπειδὴ πάντων εἰσαποιξ ̓ ὄγιτυχὲν τοὶ 
«οϑοσήκοντα σφίσιν αὐτοῖς αἰρουμδρῶν οὐ γοῖῶν τας 
τοις ἡχάςσοτε στοιϑοράροις, κρδυ ας ας ρα ῥην το- 
σοῦζον αὐτοῖς χαθιζόρδνος, ὅσον χϑὴ οἱ τοῖς σδυψῶσι 

καϑηγούρδμοι ταὶ πηγαΐξ. Ὁ νιυῦ φυρφοιων, μικρὸν 
ὕςερον ἑαυτῷ ἕν ἐγκεν ασεσα ϑδήσεταε ποιδ' αν σοι: 
συϊηλύηται νυ οἷο δπὸ πτάϊρός ὅξι γνώρισμος μιόγα 
ὅτι ὀρϑύτητι βίω κοὶ διωυάμει πολιηχῇ , παρ ἡμῖν 
λαβόντ Θ΄ ὀνοκ(α.ὃς ἡαὶ ἐμοὶ δ τί ΦΆΡΟΝ φιλίαν 

ἥρμος αι ἧς ἀμειβόμδυΘ’ αὐτον» τά παι οὶ ταὐτἕω 
Ὁ χεέραν οδίδωμι" σοὶ ποιῶν αὐτὸν γνώριμον. «ορῶ- 
ΎγὙμῶ"» μργίςης συ χῆς ἀξίον τοις ἀρέι ζω νοὸς χεὶ- 

γεῖν δπιςω μδμοις.. 
Λιβωθ’ βασιλείῳ. ὑποσξ 

1: χρόνε φρϑῦς ἡλιαξ χασιπεδοδηοης ἧἡχᾷ νέοφ' 
Δὰὰ τδτο ἔρος: δη καπιπαοδκῆς " λα κ) 

τῷ πρώτα τἥνοις (δὲ ὁ κοσετταδόκης. δὲ ὀὕταρον 
τῦτο κέρδ᾽, Θ’ ἀλλα τὺ γράμμα τῷ ϑαυ βάτου βα- 
σιλεία κομίζων ἡμῶν. τουτὶ μὰρ ὅτε τὶς εἰποι μέιζον. 
ἐγὼ χὰ ὃν ὁχιλεληῶζ σὲ νομί ζφςυ"ὐπώλαι γέον ὀντο 
ἡοδού δι. σφ οφσυωύῃ τὲ πρὸς τοις γέεοντας ἁμιλ- 
λώμμιον ὀρθοῦ, νὴ ταῦτα ἐν ὀκείνῃ τὶ πόλει τῇ ταῖς 
ἡοίογαις βρυούσῃ" καὶ λόγων ἡδὺ μοῖραν κέκτιμδω 
μᾷγαλα). ἐπτθιδδε οἷα ὠήϑης δῶν Κ) τὰς αϑίωυας ἐπ 

δ εἶν καὶ τὸν κέλσον ἔπτειϑες » σιουέχαιθον τοῦ κελ- 
σῳ τῆς σῆς οξηρτηνδύῳ ψυχῆς, ἐπανήκοϊος σὲ σου 
καὶ ἔχοντ" τίω ποτεῖδα Ξ ἔλορον “ὥϑὸς ὑττὺς 

τί γῦυυ ἡμὰν ο βασίλειος δα κ) ὥοθς τινᾶ ἴον ὡρ- 

μῆναν" ἀρ᾽ ὡνεξηκαςφηράοις Ῥέπεται τές ποωλαγοις 
ῥήτοθας ζιλῶν. κα ῥήτορας “0 δαιμόνων πατέρων 
εἐἰπερρώζεται παῆδας. ὡς δὲ κὸν τινες ἀπαγέλ- 
λοντος λκείνωσε πολλῷ γοττονὶ Τ᾽ ὁδῶν πορουεῶζ, 

αὶ σκοστεξὰν » ὅπως αὖ γένοιο ϑεζὴ μαῆλον φίλθ", 
ἣ συλλέξεις χρυσίον, σαι μὐῤνισοισέτε Κι ἄκων 



ΒΙΥΕΑΚΘΟΗΕΥΜ ΟΕ ΟΟπνΝ 
πἔόχας. σὲ μδὲ τοιοῦτον βελουδρον εῇ).. ὠκοίνοις. δὲ 

τοιῶτον δ᾽ αυαρμᾶμες δ διχνύ αι πολίτου. φιρμῶν Ὁ’ 
εἶδ οκεέϊνος ὡς παντοιγούφι ἐτέλεσε χρᾳ τυ, οἶδα; 
ἐντεῦθεν γὃ αἰστού 7 λόγων ἡ δ αϑαμις. πολλῶν 
οἱὲ ἐπταίνων δπολαύσας, οὐκ οἵσια ὅτι πώποτε τηλι--: 
κουτων, ἡλίκων νι ἐν τοῖς σοῖς ἀκήκοα “ρά μμῳ- 

σι. τὸ γὰρ μησένα αὐ τίωὶ κείνου δόξαν ἰπ»βα- 
λέϑηαι σὲ τὸν λέγοντα εἶναι, πόσον 11 χρὴ νομίζειν 
ὠκρίγῳ, σδυκεὶς σέ μ9ι χα) τούτους ἀπεστιλπκέἑῥαι 
φρὶν ἢ τὸν φιρμᾶνον ἰδ' ἐν. ἥ γώρ αὐ αὐτὸν ἐκ εἶς τὰ 
οράμμαΐ: Κὸ νυοῦ τί ποιεῖ ἢ τί μέλλει φιρμνος.ἔτ 
δὲν ἐν τοῖς τὴν" γώμων πότοις. καὶ ὠκέα μδρπάλωι 
πόπαυζ). (ἀρέϊα ὃ κἡὶ βθλή. αὶ πᾶσα α"άγκη μδῥ, 
ἢ τινές εἰσιν ἐλσίσίες, ὡς αὖϑις ἔςαι λόγων κοινωνός. 
δποκρανάγω τὶ ἡμᾶν.χἡ εἴη μδύ τι χρηςόν. εἰθοωξζη 
κὶ λυγησᾳ, τῷ γε βλέποιν ἡμαξ Ὡϑθς τας πύλας 
ἀπαλλάξει. εἰ δὲ ἀϑήνῃσι γυιῦ ὁ φιριανος ἐτύγ χα- 
γεν ὧν τὶ αὐ ἔδρων οἱ βαλαύοντες παρ᾿ ὑμῶν, ἢ ὃ σα- 
λα μανίαν ἔπεμπον αὖ ἐπ᾿ αὐτόν. ὁρᾷς ὅτι Τὼ) μόνον 
αὐοῦ τ σῶν ὑβείζομιαι πολιν. εἰ μιίω) ἔγωγε τῷ 
φιλεῖν κὶ ἐπαμνεϊν χαιτπτιεόκας παύσυμαι. ἀ λλν 

ἤχομίοα μὰ αὐτου αἰμιείνοις γδρεάγωι αἰ ἐμυε. μέ-- 
γον τῶς δὲ Ἐχ] τὴν αὐτὴ οἴσω. φίρμνος σὲ μήνας ἡ- 
μὴν συωνεγλύετο τόήαρος. ἡμέραν δὲ ἤργησεν ἐσὲ 
μέαν.τὸ ὃ συμφλείυδιρον ὅσον ὄφιν αὐτο εἰση (ἴσως 
εἰ μιόμυψη.οθς «τὸ πάλιν αὐ τὸν δευρο διωυηθη- 
γα! ἐλϑῶν, τίνα 26η τροσῳήοακα λων συμμφχον. 

εἴπερ σὲ οἵ φρονέσιν οἱ βελοὔοντες, ωρέποι οἱ αὖ 
αὐδρφύπτοις πόποι δ οὐ μδροις»τιμήσουσι τοῖς δ αυτέ- 
εοφις, ἐπειδὴ ΤΟΣ φοφτοις ἐλυπήσειν. 

Βαςίλειος Διξανίῳ. 
Δόσοι καὶ ἕτερος ἥκοι κῳπποαοδκώς αἴος ἐμὸς κ 
αὐτός. πάνταις σὲ ἡμῖν εἰασοιξ! τὸ ζημίαι τῶτο, ἐν 

τ νυωῦ ἐσ μδ. ὥςτεχοτά γετῶτο ἀσέλφος αὐ εἴη τῷ 

“ορλαζόγεθ’ κοὴ τῆς αὐτῆς ασουδὴς ἀξιΘ΄. ἐ- 
ζ' λ Ἀ Ὰ Γ ἌΣ ω μο, τε τού πῶτρὶ ἌΘῚ σοι τῷ δ, δασκάλῳ. κἰλώ ἡ 1] 

πλέον ἔχειν διωυατὸν τοις παρ᾽ ἡμῶν ἐρχομδροῖς, 
τῶτο ὃ λέω, δύχ ὡς εχ αὐ σῆς λογιότηϊος πλέον 
τί τοῖς παλαιοῖς τὴ ἑταύρφον γαθαΐ ομδμης. αλλ, 
ὡς ἀφϑόνου πᾶσι τῆς ὠφελθίως σοῦ φρρρκει μδόης. 

Ἴ ο᾿ Ἃ ν᾽ ͵ δ Ὁ . αι ἢ 

ερκοῦ» σ᾽ αὐ ἐὔη τω νεωνι σῷ χορῷ τῆς ὡς τῷ χρό-. 
νῷ σείσας, εν τοῖς οἰκείοις τετώχϑαι. ὃν ϑύχοσπῷ - 

ψαμο ὑμὴν ἀξιον γῆ το ἡμιοτέρων συχῶν "ἡ τῆς σαυ- 
τῷ οδξης ἰοὺ ἔχεις ἐν τοῖς Ἀόδλοις" ἐπογέται δὲ καὶ 
ἡλικιώφίω χίωὶ ἴσΐω ἔχονται οὐδ τοιὶ λόγοις απϑ- 
δὺν. ὐπωτοζδίω γοἹ αὐτὸν κο) ἡμὴν οἰχέίον ὃν οὐ... 
σὸν ἔλα ον ἕξειν πιςδομδμ., καὶν πλέϊςον ἣῴ ὡλ- 
λων Οἷς χρήμασιν δαολείποιτο. 

ξας κινῶν καὶ παΐϑας. αλλό,)ε ξ ἥδετο ΓΟ Ζὴ ; - 

φολίω σεν κολίο), εἰ χρλὸν σιωπῆσοι" παρεχοίθίων 

γιὰ ον- 

οἶσπι νου τηθει ῃι δρραάοςας θφαῖος Ἰμ4ισαι » τὸ 
4.461.» 6.1} τ4}}ς ἐἢῆδ νοϊϊος ΠΠ|ος γρογὸ 41 οἰ ]θῃ} 6- 
Δ τποάὶ Ροίδδε ἐχῃίθοῖο ρα ἐς ΕἸτιλλῆο ΠΟ, αυοά 
7: ἄθτι νθιχὰς Ῥαἰνηδῃη [ςγαροῦ οὔδειμπογῖς, πὸ π}6 οἰὰπι εἴς, Ἐτοηΐῃν  ποθὶς 6] ἀϊσοαι! ἔδοιίτας ὃς νὶς 
γΘύαπι οἰ γί τἱδ Ἰαιτά!δις Ποποζάζιις) μαιά [ἰὸ ἢ ὙΠαπδΔη} ΔιΏρ]1οΥ δι, ται {1145 [1 τ] Πἰτοτὶς ρετ- (ογιρ ΠῚ ὅτ αβδῴξας, ΝΘηλίπεμι δῆ πὴ ο]ογίαιη οἰ ας 
[ἀρογατο,ηποά τὰ 4. ἀϊοιῖ,δο τὰ, ὨΛΩΘ ΠΙ} 1]]ΟΠΊ61..- ἴπ1 δά ἐπ ἰάθη μαδοιο ἄοθος. ϑοά ει γίάο.Ἅ τς πος τα ΠΠ6, ΓΙᾺ 5 χύδην ΡἢΗΪγηλίπιτη ν]άογος, Α- ᾿οχαιπ θἰπι ΠῚ θῆις ΓΠΟΠΓΙΟΠΘΙῚ 10 [ἰτουὶς ἔρος ίςς. Ἐξπαης Ἁιυά ἀρὶς ῬὨΪγηλμις » απ 414 ἀς Πἶο Ειτατ οἵδ σης 5. Ομ 4 Ὁ Ἀπ δείαμηπῇ σα 1 5 Πι1- Ρεια ρας πιάαϊ σε Αἢ ἀθροιεὶς ογαι]5 ΓΘ πτῦτεία, ἴα) Οχυθ γα πδοοῇηζας ᾿πηροηάοῦ 9. 4 νετὸ (ρε5 ο- Π Πα ταν Δ] Ζια,, ἔστ, γὲ δά ἀϊςομάι πράτ σομ.- 
ΠΟΥ ι6 ἢὉ τοάτζασιις ) Ἰλοίροηάφαζας ΠΟ] 5 αἷ].. 414. ὃς {π|1ἃ δου. ΄υϊάάδηι. 51η Τὰ 9,ἢος {8-. ποίαθοτθ ἀραὶ οὐ μη ἰς »νῇ φά ροτῖας τοίρίσογε πος ὩΘΟΟΙς ποθὴ ἤςτ, Ομοά ἢ ἴδαν Αὐποηὶς ΡΒϊσηλημς οἴἶου, σα! ά ῬΓΠς ἀρουθηζ χά ἰτ 65 ἀριϊ νο5, “ιαιη νὲ δα αυΠ] 3} δά 6 πὶ τὴ ττούθηῖ 465,4 οι)δάτηο.- 4 [ΟἹ τα] οἴτιος ἱπταγ ἃ αν] ᾿ηβοταπὸὼ Εφρο ταμῆθῃ (αρρδάοοας Βθποιοϊθητία ἃς ἰαιής ΡΓοίδαι! πρὶ ἀοΠηδ. ϑ6 (ἃ ργθοοσ Ἰρίις Ὠχθί οτος ΟΥ̓ΡᾺ ΠῚ 2η1- 
Πιο5, Οπού { ἢς Ρουίζογηῦ, ἔογά, ΒΙγηλίηιις Πι18-- [ΠΟΥ πο ηΓδ5 ΠΟΡῚ (ὉΠ σις» ΠΟ 116 «61 ν] τππη ο-. 
το ργώτοσηλ ἤτ. Ο τι γοιὸ ΡτοΙΘσογ ρίας (δὶςι, ΘΟ [ογταῖς Ραπιτοῦῖς, Ψογαπανο πὰς ἰτογιμη δα ΠΟ5 ψΘΠΙΘΠΑῚ ἢαῖ 111 ροῖο τας, οαπις δαχὶ ΠΠττη] ΄ι5:- 
Γοηά πη οἰ ἢ ατα ἢ [ἀρίττς ἐππάϊσο5 [αοίοης Ργοίε- 
ἐϊο 5 συοά Ποιπίμιιηι ΡΟΓΙτούμη ὃζ (ἀρ᾿φηζιτη οἔῆ--. 
σἴππι ροίξυίας, ἃς οἴμχι αηζοα ἀο]ογθη οἱ ἰπλΠ της Πμῆς οι ποόποῖο ἃς ἰαάς ΡΓοίςιμηζαγ, 

υμμμ Τδαημίοι. 

Ν εἰδὶ αἰτας νϑηῖς σαρραάοχ., αι ᾿ρίς. συοηις 
ΗΠ] 5 τηθιις οἵδ, ἸΑτη ις ἐἕδτας ἱῃ 41 πῆς οοἱ- 

ἰοσαξὶ [ἀπλι5 , οπχποβ ΠΟΌῚς φὐἀορτείοης ΠΟΠΪΜΠρΊς, 
Ἰτάχις πος πιοάο [προτίοσὶβ ἔγατεγ ἔποσὶς » ὃζ ρατὶ ᾿ἀἴπα]ο ἀϊσπιις τὰπι τη ῬΑΓΓῚ αιδιι δ] τα ορτοσὶ ἜΧΗΙ ναί σ: ἢ Ροιαηλιις ἐπιροτγατο, γὲ αὶ ἃ πος γοπταπς αἰ! αιια ἔγιαηςας ριστορατίαα. Εἶος αὐζοια ΠΟῊ ὸ ἀἰσο,οα ογοάδιη τυιλτὰ ἔμουΠ Δ 1η ΠΟ. 8- ἰΐχτο πιο ρίας νετογίδιις αἰηϊςὶς τας! Πσατὶ (οἱ - το, [ςὰ ΠΖιος (Οἴαπι οπιπίθιις Θχ 5680 1Π6 0} 6 τυ 
Δχ ἢ Πα ἃς ΟΡΟΠῚ ΘΠ ργορο ται : [Ἀτὶς ἴῃ ἢπης ἃ-. 4οἰο ςθηζοίη ζοηεαΐϊογις, ἢ δυπὶ δητὸ [ΘΕ ΠΊΡΟτ5 εχ- 
ΡΟΓΙ ΘΠ ΙΔΠῚ 9 ἰη ΕΠ. ΠἸ ΑΓ λΠτὶ ΓΠΟΤΊΙΩῚ ὨΠΠΊΘΤΠΠῚ γ6--᾿ ΠΘρΕΓΙβ, Ο5Πὴ {ἴἰς ̓ π{πγπέξιιτη γουίττας ποθὶς νε ὅς , εχροζξατίοηὶ ποία ἃς τὰν σ]οσία;, αιατα ἴῃ ἀἰςθη.- ἢ 
Αἱ ἔπουίζατο δάσρίις 65 τοίροπάσφας. Αἀάποῖς (δου 
φαΐ θτα δἰ ἰιτ; 4 ἰσοητία Ζιυ!άοιη ἃς {410 δά ἀ:-- 
σΘηπ:η ρᾶγ Οἰαγὶς οὔ ΙΔ ΠῚ Ραγθησίθες ΟΥζιπὶ ὃς πο- δὶς ἔλα] ἀτοηγ Ὁ ποτὶ ποθὴ Ρεῖας Βα Ιτατγιπὶ [ρογα- 
Π1115 ΘΕΙΔΠῚΠ (ΟΡ ς ἃς ορίδυιδὰ το Πα] ο]οηρς [ὑρε-᾿ 
Ταγοζαζ. 

1Ἰϑαμέμε Βα ο. 

Οιο τὸ (:ρς Κ ογρταγπσι πος οἶς. Ἐπ ΕἸΡῚ ΕἸ ΓΙΤῚ 
Ἴ (λρραάοχα. Μεῖΐτος ςπϊπτογῖ ΟΡΙ ΠΟΥ πλϊτ- 

τθ δ» [ΘΠιροῦ ὃς νυ ία πος ἰαπά διις γΘἢδ5,αῖηῃς ἔς 
ῬΑΓΟΠτ65 ἀπηγι}- ὃς ̓ νογοϑ ἱπιροίϊςης, 564, ααοά ἐδ. 
Ρυἰο ουγίηλα τὰ οροία αοςιάις, ΠΙοπιὶο ΡΙατογίτο 
πλθμὴ6 Ραΐοῆγωμῃ οἶδ ςεηίοο, ΑΠάοραπε τι 

ΡῬγίης - 

νν ἢ 



- νε "ν 

ἘΡΙΞΦΤΟΙ, 4. 

ρεϊποῖρος εχ Κερυδ. Υἱσί τάν 41}} ποτὶ Ράας!]» τασ 

οτίᾷ ρει 4ιαπι Ορτ λας ΑἸγρίυς5 Η!Ἰ ον οι 5 1858 6 η- 

(οὈγιπας, ροϊξαιαπι ἰσίταν τεασϊἀεγαηξ ἐρ το] 21; 

αὶ ἀτταϊεγάπε,σαπα Πἰδητὶο τοτάπὴ Ρεγουσαγτ Ποτη. 

Ὑ δι (ππλι8 πύλην οτπι ταοάοίϊο ἀθοάατῃ γἹ Π11}» 

δὲ σαιά ἰο. Ἐτπαπγῖα νἱέχοτίατη παυτᾶ5» πὰ γι- 

δτας 5 ἱπααϊαπτ,αις αποπιοάο; ν]ξξιὸ οτη Π5,4ο- 

ἴοτθ ποῃ αὔιοετις. Ἐ]σαητὶα, ἀϊσοθασι Ἔρ!τοϊα πὶ 

νἱέξας [απι. ΒαΠΊ ας ἀαζετη ραϊπλαπα νἐζογιάπηιάὰς 

οδεϊπυϊτ, ὃς σαοπίαπι οἰ ποῦιο πα] ἀυλ 15 5 Θαπηὶ 

οὗ σαπίαπι» ἐπεπία οχυΐτο. ας σὶπι οσὸ ἀϊχηςτη, 

νοϊπογπης εχ ἰρί!5 Πτογὶς ἐς νἰζλογια οοσηοίςοσγο, 

αἴας Θαμλ ]ορσὶ ΑἸγρί 5. το 415,48} Ππ.8]} α(ἰετᾶϊ, 

αὐάϊοηείθιυις: ἃς ρα Ρα5 ᾿α οατὴ Γδητδτίατη ἰσιῖπ 61}, 

ἈΙΒΙ πιὸ ΑἸ ἴππι αϑγαναῖδε. 15 νογὸ χα Τόσογας {- 

ΤΠ σαπι Πτογαὸ ἀπο τ, οἰ οηαγ5.π|} ΓΑ] οτ,οτὶᾷ 

Αἰ λΙ5,ατ 4; νἱχ τἄάοπι γι είσαϊς, Ῥοτρῖ ἰτααν μ15 πη} 

(οὐ δογο αονίπος. Ηος ὀπίαι οἰ πῖε ν᾽ πού, Ἐτίά 1}. 

1υἀ τοξτὸ σοπϊςόξαίε! » πος ποίεγα θΌ πα Ὁ ρΡΕΟΙ1115 

τρί (οἱοο, ε (εὶς εἴς, ἢ αἱ ἀατὸ η ροτε ἔ,αο- 
εἰρεῖο νο τι Ουοά ὁπῖπι ἢ ἀξ δηϊ πη ποττᾶ ρασρε- 
τῷ ἀϊοξά! {πάτο ἤαρστατο. 0 ΘρῸ ἀντι απξερο- 

ἢο- Ατήηαὶ ποδὶς διαπιοάϊ ργασεριοτοϑ η οθτιρο- 

τῦϊ, 564 η1}1] ἱπιρεά πεν ααδ Πχίπιις μας το μα 1]- 

ἸἩξ πλεϊϊοτες. Μθην δ ἰταα; ραπρογταβ 84 ΠῸ5 νΘη]τς 
ἀοτουτοαῖ, ἢ ναπιη μος ρο!ἀφαι αογαγε ρος, 

αβίμ ΠΡ πίοι 
ΨΥ] πο ἀΐϊςεμάο σοηίοηματας οπιό ϑορίαις 
ἔᾳ. ἃς οἰαπποά! δορὰ {πὰ σαμὰ5 τοῖς μας ο 

ἔνε Ῥτοξο ΠΟ, ντ ΟΧ τλάρη!ϑ ΟΧΊραα, ἔλοοτο » οὴπὰ 
ΟἿ τ, ἃς οχισιιὶς τερὰς πιασηϊταάηθηλ οτατίοης Δ6- 

Ῥαπσους ροῖϊι οἰά φορά τὰ πππς τεὶρίᾳ ἴῃ αἱδ σαα δά 
ποϑ (οτῖθὶς., ἀεμαοιεγαίει. Νασι θρηϊοϊαπα {Π|Ππὰ 
[ὀτάοφητθυα, γι ΥΟΚ5».8: (οὐπλοη!β οτμαγῆφηζα {ρ6- 
ἐχάτὶς ἔοττὰ ἀρρε!!διιοειτὶ8.,.}}} μας “θδηγ ἡμὴ 1 
ταδαιδας Βα 68,το] τα Ποτοτῃ» ἢσ δχταΐ πὶ νειθὶς 
4ααίι ἴῃ δα νἱέξας τ, ὃς ργίπιαβ {Ογρο πο ραγῖος 
ποῦὶς ἀοξοτας. δεά τα πιι πηλῖο συιάάληη ρατγιῖπν 
ἴαΐδις σεις γίάοες »οὴπι υκ νεέζοσια Ἰαάοπη 
ἰπρῆ δὰ ο]ογίαπάσιῃ σοποράπηζ, αι: το5 προ ρῆς 
τααάθαν αὐξογτ,ς θογούμαι αὐτο ομθηη αἰ ἰτ, 6 α. 
ἀϊοὶ πο δοσοαΐο ποι ροζοῖς «απληζαῃν νοϊρταῖο τι 
ἔδυμαο τὰς μαοἐαἤοπο ΠοὈ15 ἀττυΐοεῖς., ἤρὴ (δοιιὸ 
δὸ ἢ ΡοΪγάσπηας αἰ Ἰαι15 αὺς ΜΙ]ο Ῥαπογαε [θὰ Ῥὰ- 
ἰαἰἶτα ςοτταηχοη πηθοσπι τ ἀετγρέζαγει, ἸΝΑΠῚ 
τας ὁπληΐδιις ΟἸΓοαπιίρβέζι8, αὐΐϊτηχ το δοσ) 5 ν6- 
ἔῖριστι ροζαὶ τοροτιύς (ον νὰ αὶ Γαροτγί τίθης ἰῃ 
ἀἰςθηάο ροευιοιεισαητ, ἢ ]ς» τᾶ πη νἱτο» ΖΕ τὰ ροῦ ἰὰ- 
ἴατα οδεγα τος ἀφ σομάοτο ροΐποταῖ» ρας Δἀπγγθη- 
τατοχαδλῃη ἢ Βαγρθαγῦ νἱττὰ Ατῆο παι σαητῷ ροτρα 
125. Ν᾽ δεὰπι πος ὁ νὶν αἀηγίταηάο, Μογῇ Ἡοια ὃς 
τέ] Ἰιιὶς Ππλ τοῦ θθατίβ ν γ15 ορθύαπι Ὠδιιαπλ 5, 
Ὡοῦ!5 θαγθατζο (ούσηοηο {πὸ οαυπμτσι. Ετ χα ἃ- 
Ρυ 4 ἰρίος πιητ, οα Ἰοαπξάο γο[ουιπηπβοιαθητξ απ ἀξ 

- 

᾿ [γυσείάινοιθα νοτὸ (ρ!ζάοεις ἀοξτεϊπας» οατθείδιααξ 
ἀάταοάῇ οαάξ μας (πης ἀὐραπιῦτο. Νὰ ἢ αυα ἃ νο- 
Ὀὶς ἀοσξεορας ετιά την θ 1} πλιι5. δοτῇ τξροτ 5] δρίη- 
“αϊτας που ῦτά οδίσυγαιις, Ἐπ νοτὸ τοίσειδοε πὸ- 
δ15. ΔΙ 4) πτεγαγάην ἀγσαγηθηζϊα πγαϊουϊἀπηη» {ρ- 

Ρεάϊτα, ια ππλαὶ οἰοαιιοηζία τᾶ {ρἰφηδογῶρεα ἔξ 
ἔοχᾶι, ἃς ποίιεᾶ ᾿πυροτίτιαιῖι ΠΟ] τεάαγσιρης. ΕΠ ατα 
Αμγ ἤπιτα ἰαπὰ δ τὸ αάάμχι» ἡ! τηθιπι ἰρίιις ἢ.- 
ἴϊατα. ἤδη ἢ πιθιις Εἴ π|5 εἰξ » ρογείποι δά οἐδποίπμι 
Ῥαττὶς Βἰ ταπι Ἱπορβ εχ ἱπορο. Βα ὸ ἰητο Πρὶς χα! 
{ξητίοται αὶ γἱγ ος αριοη ὃς ργαίθεζιμη ϑορ μα. 

λ 

3 

τό μοι δὴ ἐν αῤχὴ γέηβυηνδῥων εἴνλοι τὸ οὐχ ὁλί: 

0, κὺ ὅπ ἄριςος Αλύπιθ' Ἱεροκλέοις αὐεψιὸξ 

ὠκείνου: ὡς δυωδ ἔδοσειν οἱ Φέξοντες τί δχιςολίω 

σιγὴ δζᾳ πασὴς ἐλθὸν; νεν,)0}} μεθα ἔφίω μιξιοιων 

- ἄμκῷῳ χα χείρων . ΚοῚ τίνα σὺ νέγίκηστοῳ νίκίω ἡ. 

θοντοὶ «οὶ πτὸς ἐκ εἰλγεὶς νενρον Θ΄’. ὦ χώλλδὲ 

μὰ φίω ἐλιςάλὼν νενίκυ μαι. βασιλέῴος ὃ κεκξα- 

τηκο. φίλος. δε ὁ αὐὴρν καὶ ὅχζα τῶῦτο αὐφροινῦ μα: 

ταῦ εἰπίντος ἐμοῦ, παῤ αὐτὴοὶ οϑεῖν υβελυθη- 

σὰν γὴν δραμμφτων ὰ γίκίου, καὶ αὐεγίνωσκε μδρ ὁ 

Αλύπιος. ἤκουον" δὶ πτορόντες “ψῆφος 5 ἠνέχθη μ- 

δέν μεέψοῦ δὶ χ) τὸ γ»ραμβαᾶτα ἔχων ὁ αὐ ϊ
κοις 

φξήει,δείξων οἴμκα χὺ ἄλλοις. καὶ μόλις ἐπέδω- 

κε. )ραφε τοίνυν ὐοαήλήσια κ. νί(χιουὴ γάρ ὅς ὃ 

ἐμξ εἰκϑνυζα λὼς ὃ κῳλεῖνδ εἰκᾷ ζειςοὡς " ΡΊ.]
 ἄφα 

δὶ μέρει) τὸ παρ ἡμῶν. εἰλδ᾽ ἄρχει Ἰτῦ μὴ δωνα- 

δύω δοῦναι, τὸ βαληθϑῆνωι λαβέ. καὶ δὺ αϑὼ 

μα! ἤνα ὧν πενία λόγων ἐρφντα γεοοῦ Ἐ πλϑτουυῦ. 

ἽΤον δες. ἤτοι εἰ τῶν “εποιθάεθα δὲδασκα-- 

χων" ἀλλ᾽ ἐδὲν κωλύοιἠ ταύτη γε 21) βελτίονας μὴΣ 

δεὶς ουμδ σένης δεῦρο ὀκνθίτω βαδιυζην.οὶ ἕν ὠκέδηο 

κέκτηται! μένονγτὸ δι φοιάϑὰ! ἡπένεὶν. 

δουρὶ Βασί)4{Θ΄ λιβωνῳ. 

Ἢ οὐκ αἱ εἴποι σοφιςὴς αὐὴρ κεὶ σοφὶὴς τοιοῦ- 
εὐ αν ἴσδεον ρ) πῆς τέχνης εὖ μολόγηται καὶ 

ἃ μεγάλα μικρὰ τισιδὶν ὁπότε βέλεται,"ὺ τοὶς μι: 

κοοὶς ἀἰδιτπιϑόναι ἐνέγεϑος. ὁποῖον δὴ σὺ κοὶ «δὰ 

ἡμᾶς ἐπεδείξω. τίω γὰρ Κλισολίω ὠκείνίω «ἰὼ 

ῥυπῶσων, ὡς ἀν ὑμεῖς οἱ ΤΣ τοις λόγοις Ῥυφῶν: 

τος εἴποι τε, οὐδὲν οὗσωιν τὸς ὧν τις χαρσίσου ταὺ- 

ς αὐεμτοτέραν, τοσοῦτον ἦρας τεῦ λόγῳ ὡς ἡ. 

ϑύῶαι δῆϑεν αὐτῆς. τὸ ἡμῶν τὴ τοφῳτείων τῷ γρώ- 

φοιν αὐοῳχωρέϊν" ὅμθιον “ποιῶν τοῖς δὴ πατέρων 

πα δες. ὅταν ταὶς ἡταρ ἑαύτὴν νίχαης οὐοαχώ- 

ῥφὸσὶ τοῖς στο σὶν ἐναβρυῦ εἰϑὸ! οὔτε αὐτούς τι ζη. 

μιοιῦτες. χρὴ “ποίων Ῥέφοντες τὸ φιλότιμον: 

φερ ὄντι δὲ κα αἰμύϑητον ὅσο ἠεϊονίω) ὥχαν ὁ λόγθ’ 

ὦ τῇ “δὸς ἡμᾶς παιδιᾷ. οἷον πολυσά μίαντος 
τινος 

ἢ μίλωνθ΄ , παγχθατα αὶ πάλης ἀγωνίαν τοφι- 

τερμδύε «ἰοὺ ρὸς ἐμιὲ αὐτόν. πολλὰ γεὶρ αἴξεσκε- 

φαρυθ’, ἐσὲ δίσον οὐ δ) ἐνείας ὑπύδειγ μία. εὗρ τῷ 

τοις ταὶ ἱμρβολαὶ τὴ Χόγων δχιζητὸιευταῦ , ὧνε 

ταῦϑεί σὰ κῶλον ἀγαάναι τς διωυάμως ; ὅτω 

διωνηϑῦτα τοὺς παιδιαῖς τϑθς ἡμαξ καΐαβίωαι, 

ἢ εἰ νὸν ξαῤξαρον ἦγες ὧῶρ τὸν ἀϑὼ “λέοντὰ. ἀδὸὶ 

ἡμεῖς μδὺ ὦ ϑαυμίοσιε ) Μωσξ! κοὶ Ἠλίᾳ κοὴ τοῖᾷ 

ἅτω μαϊαρίοις αὐδρώσι σωώεσ μῶν, ὠς ἡ βαρξά- 

οϑυ φωνὴς δγχλεχομδύοις ἡμῖν το ἑαυ τ, ὁ
 τὰ παῤ 

ὀκείνων φϑείηϑμυθθα νοῦν μϑρἀλυθὴ.λέξιν αἰμ(φ,-- 

οἡ ὡς αὐτὰ «αὐ δῆλοι. γάρ τι τὸ ἡμυ ποῤ ιδ΄ 

ἐ)δαχϑόντες. Αἰ. Ὁ λρφόνε ἐπελαϑυμῥεῦοι. αὐτὸς ὃ 

δλίςελλε ἡμὰν ἄλλας ὑποϑέσς δχιξολῶν ποιέμίφ- 
. ἐ εἰ Ἃ ᾿Ὶ 7 ᾿ς ε ““,.23 ω Πξεσι δ τὸν Αγύ-- 

γος αὐτὸ σὲ δεΐξωσικηημαῦ Ἐκ εἐλεὶξ σι 90 Δ 

σιοῦ ἤδησοι ποροσήϊανον 
ως ἐμαυΐ εἷόν.ει5 ἐμό

ς ὅδε 

“ποὺς 3 τῷ παϊοός. δέει τὸ ἡποιδιὲ οὐ. 
“πένης Οὐ στενητος. 

ΚΣ ΧΩ τὰ κεξμᾶρον αἰδρὶ σοφφ τε ὺ σοφις ἢ: 
γνώ θα μοῦ ἢ τὸ δέ οὐ αὐ οδρὶ σοφῷ Τὲ Κρ σοφίᾳ 

Ακν 



Ἢ 

Λιβαύ) Βασιλείῳ. , 
1 πάνυ πολίων χρόνον ἐσκόπεις, πῶς οὐ σβιςα 
σιυεΐποις τοῖς δὰ Τ᾿ σῶν )ραμιμότων ἡμ(ε- 

πέροις γρώ μιμφισιγ θχ, αὐ ἀμιεινὸν τῶτο ποιῆσαι ἐοῖρ.- 
κεις » ἢ τοιαῦτω γράφων,οποιῶ νιῦ ἐγραναφ.. κῴ- 
λεὶς μδργᾶρ με σοφιςήν. τῷ δὲ τοιοῦ 8 εἶναι φης» 

τὸ δυύαϑωι τὼ μικρὰ μεγεώλα. ποιξιν... ἰὴ τὰ 

μιθγίλα. μικροί" «οὶ δὴ) πίωνε υδίῳ 
Θουλῆόδαι! φὴς δεϊξωι τωὺ σίου κολίο οὐκ οὔδσεν, 

καλίώ. ενωώτεουδὲν ἧς γι ἔπεμψας βελτίω" ὃ- 

λως τὲ οὐδίὲ μμίαν γα! οὐδῷ δρὶ λόγων διυμώμαν. 

ΦΠδ μϑβνυῦ ὄντων ἐν χερσὶ Οἰξ λίων τῶτο εἰ πιοιοιλῦ- 
τῶν . ὧν δὲ εἶχες πρότερον λόγων οἰζορρύημ στῶν; 

"ιὰ ταυτῷ “α οὉ δὰν ὄχιχειῖρῴν οὕτω κολίω » κϑὴ 

χαὐτίω;, ἰὼ λέγής κακῶς » εἰργάσω τὴν. ὅδηςύ- 
λίω), σ᾽ οἱ παρόντες ἡμῶν οὐκ εἶχον μὴ πηδῶν αἰ. 

5 ὔ “ ὦ] ἄς λ 

ναγινωσπομδρης. ἐθωυυμίσοι οὐμῦ δι ταὐτὴ “ἰὼ 

φοροτέραν Χαθελέιν δλιχάρήσεας.τῷῦ φάναι [αύτῃ δ᾽ 

χυροτόραν ἐοικέναι, ταύτη τίω τοροτέραν ἐκόσμη-- 
εσας, χείωῶ δὲ ὥρᾳ τὸν τὸῦ ξουλόμδμον », χείρονα 

“ποήίσει! ταύτην δὶ ὄζωθολῃ τῆς φοράχεν αν ἐν 

: οἵμαι σὺν, ὠσδικῆστα τὴν ἀλήνειαν. ἡ σίέκριτο σ᾽, 

αὐ, γράφοντος. ὁ ἐπήτησες φυλότεξα καὶ θ χρὼ- 

μδύου τοῖς οὖσι, τῷ αμτῷ τοίνυρυ α εἴη τὸ μήτε ψέ-. 

γῳν ἃ δέχομον ἐπτων εἰν ἵνα μή σε τὸ φορφγ (οι φέρον 
Ν 

εἰς σοφις αἢ ἐμξάλη,ποιρούμδρον ταπεινὰ τὰ μυεῖώ- 
λα ποίει. (ιέλίων μϑβουῦ ὧν φής 9) ̓ χείρῳ μὲν 

ἰοὺ λέξιν. ἀμείνω δὲ τίω ὀζάνοιαν » ἔχου κοὶ οὐ- 

εὶς κοωλυδι, ἦν δ᾽ δ ἡ μια τέρφον, μὲν ἀεὶ, σῶν δὲ αφό- 

τερον; αἱ ῥιζαιμδῥε. σί τε καὶ μδρξοιν ἕως αὐὴῆς. καὶ 

οὐδεὶς μήποτε αὐταὶ ὧν τόμοι χοῦν Θ΄ ,οὐ οἱ αὐ ἡχις- 
φαὶ αβίδοις.. ον τπῖν φρῦθς 

τις Δία Θ΄ ξασιλείω.: δὰ 

Ὑπὸ μοι τὴς λυπής ὑφήχας. ὥςτε μεταξὺ 

ΔΑ ἐφλέσια Φέμυιν.ἐλλ᾽ εἰ ῥδὺ ὑφῆχας τ 65, 

ὄχιςέλοις ὦ ἀρισε᾿ εἰ δὲ κατέχεις ἔτι ϑπασης 

λογίας ψυχῆς καὶ Τῆς σῆς ἀλλόξιον » πῶς ὦλλοις 

κηρύήων μέχρι! ευσι μἱἷ ἸδεΝ μὴ χρίενοα φυλάτ- 

τοῖν λύπὴν. ὧν πολλοῖς ἡλίοις ἐφύλαξας. ἥτα- 

γα ζημιῶσαι! με «ορείλου. πιμωρειάδα μο βού- 
λει τῆς μελιχραΐξ σοὺ φωνὴς δαγοφεθϑον. μηὶ σύ γε ὦ 

οὐρναδε. ἀλλα ρϑ τὸ Θ΄. χοὴ οἷος δπολίμάν τῆς 

ορύσηυ σου γλωήῃς. 

ποτ πρενο: Διβανίῳ. 
1 φρὸς τὸ ῥόδον ἔχοντες ὡς ( φιλοχάλοίς 

( μον φορὸς αὐτας ας ὠκάνϑεις ὧν «ὦ 

αὔϑες ὧκ φύεται ευφρεραόνουσι »Κϑ] Ὥν Ὁ ἠκουσὰ 

Ὁ, οὔτίν τι ὗδὰ αὐτὴν ποιζοντ ' τάχα ἢ χα) «που- 

δαζοντ Θ΄. ὅτι ζαϑούπερ ἐρροτι γα χυίσ ματῶ 

τοῖς ἔρας αἷς» ταὶ λεήταὶβ ὁκονως ὠχανϑὰς ἡ φύσις 

τω αἴϑει τροσέφυσε. “Φϑὸς μιθίζονα πόϑον τοὶς 

ἐἀπὴνήκίοις κέντροις τοὺς φρεσσορδίοις ὑώρεϑι- 

ζουσα. μοι δὴ βέλεται τοῖς ορώμ μασι τὸ βό- 

εθὸν ἐπτεισευγο μον. πάντως εἰδὲν σῇ χρὴ δυδωχθῆ- 

ναιἧςς ὁλιςολῆς μεμνημᾶρον τὴς σῆς ἢ τὸ μδρ αὖθος 

ἔχε Τϑ Ϊ ὄψου ὅλον ἡμῖν τὸ ἔὰρ ηῆς δυγλωῆίας 

αἰαὶ ἐμίω) φχιςολίῳ: 8ε-᾿ 

ὈΙνΝΕΚΟΘΕΥνΜ ἀκ ΟΟΒΥΜ 
1 θαηέιε Βα(ίο. ' 

Τάϊι πιράϊ ταις οἰ]δ 5, απιουπαἀπιοάμπην πο βὰς 

ἀφται! (ογῖρτὶς τόσα ἀρίοπάοτος . πο νἱθθας 

. 115 ΠλΘ πιο 1 Ριαίϊατε Ῥοτυ!ῖς » Ζυιὰτη οἱ ἱρίὰ τα 
πσπο [ον] ρ(οτροηάο. ἸΝΟηλμλᾶΝ οἴτν τπδ 56. 
Ρἰνήζαμι. ᾿Βνι5 νεγὸ ρῬγορυῖστη εἰἶς ἡναηις ἃς οἵ... 
οἶδα ἀπο! βυράγαα ταασηα ἕάσοτε ροί]δ,8ζ γυγίις πλᾶ-- 
σα Ρατια» αἴῆϊιο αἴπτηγα5 Ὠχθανα ἐρτοϊδην νοὶ 1. 
{ς ταῦ ἐποὶοσαηῦθῃλ. οἰοσληζομι οἷς ἀοτηοηζανθ. 
θάμμαας ἰνὰσ ψθάχη πῖμης ΠΥ} |δϊ πιο ρο  τἰογειλ 
δαϊ πιο οτος [6 ὃς νὰ γπονοῖδο ἀϊεατη ςότθῃ.- 

ἀἸ5 πα ] ας εἰδὶ δὰ ἀιοφπάϊηι γίπος ποθ, αιοί ὃς ἡ 
θεῖ απὸβ πὐλπς 1 ππδὴ ἴσια, πος ποη σοηξο- 
ταητ» ὃς πα; Διὸ ΓοΠ ΠῚ ἀς [ΘΥτη ἢ] ροϊθηάα γα-- 
τἰομοραπς ΓΗ πχελίπτ, Αἴηθο ἄντην πούυτα ταὶῃιὶ ἢ. 
ἀςπιοόπαύὶς ἑασοτονταμη ἐρ᾽ δινἸάὰς Πὰς, 4ιᾶς τὰ το- 
ΡΥ δα], »ἰἸτοταβ σοποΙ Δ ς νὶ 411} ΟΠ} ἰεσοτο- 

ΓΣ τδούδηῖ; ΠΟΙ. ΘΧ τὸ ΒΟΉ ΡΟ ΠηὉ. 5415 ἰρ 1. 

ΓΔ Υ ὩΟῊ ροίϊατη, Νδηιχ ἀϊπηλ ας ίυροτ ἰοξονὰ 

γἰταροίαχοῦν (5.9 ἀϊσίαυς, ᾿πῖο (τ ἴθαν {προυϊογοιν 
οχυ τη ἶς, ργαίε πιο πιρουϊδυθηγούμπαγὶ. ἸΝΆπε 41 ἰὰ 
ἔλοοες νο ϑλἴ6ς . Θὰπὶ ὁροιτεθας ἀειτουογοτὰ ἥλης 
ἃ {προ γιογ 5 νἱταρογαζίοηομ οἤϊοογο. 9.6 οὐρά 
τισιν ἤοσι ογατον πχ Δα ἰδοῦς γρυ ταὶ Ν) ἰοϊαδς λὰ:. 
τότ (1 (ατα οροτα οοῃ τόσες ἰοϊαπίονα (περ ἤρα, 
ὨΘΩῈ6 115 με Ππρροτθαμς, ἔμ {Ὁ 5 ν 5. ἘΠιξάδια ἰ.- 
οἴταῦ Γαι 'Πθας ᾿πηργοθηγο » πα ἰαπἀατίο θη 
ΤΠΟΥΘΉΓΙΣ 9 ἐς το [αξειι {104 Ἰη ϑορὨ παχμα, μὰ.- 
τη δι ἐδηπηζογοῦ, ῃ αἰ τ] 6111 Πιπῖ, ἀδίρδα ὃζ 

ὙΠ π] ἐδ ἡξαίδς ἐβιςογὸ. ΤΥ γοτὸ, αιοτπνες.- 
Ἰοςσιεϊουοῖτ ἀδεδυίοόσγοηι, ἧς (δ τὰ ῬΓ Δ ΠτΙοτο ΠᾺ 
φο τοῖς; Εὐιίδ ς ΓΟ  ἧιτι » ποτέ το αι μαπὴ ἴηρο- 
ἀϊτΝο ἐούσπενογὸ (ἐπήροτείδα ΓΠασΊ5 τα 6 ἴμ0- 
{ΠῚ . ἐπά δός ἐππξαὶ ΕἸ Ὶ πιαηθητ ὅζιπάποθηας, 40. 
πδρ Πα αὐγηῦν σάγρε5 » ποάψαξ ἰδῆ 
ὀχοϊπάοί, εἰ ηυῇ πα] νὸ ἐὐγισὸς, 

Ριῖ5 νἱ πὶ ας 

ΔΊ ΒΆ[]ο. 

ἐξ ἐλρῤρο γα ὦ Ἰσπαι!ομθιη 1 2π| το ΠῚ. [τὰ. 
Ἃ 16 ΠλέεΥ {ςγ] Ὀ ἢ ἀ τι τπρτιο, Οοά [του ίς. 

{ες πο ὦ θοής νἱτν  τεδτας πγίτεις: Ὁιοά ἢ σοιὶ- 
1185 ΕΠ Π Π|; πο αἱ ΟΠΗΙ (ἀρίϑητί τόημς τὰς 
(γα τα δπίμλο γϑηλου Πιηλαῦν 6Π8 ἀςθρε, ἀρ ΝΝ 
οὐἶπι ρέο δδδίοιδ γε! 1 15 ΠΟ ΠΥ Πθποτας ΡΝ νία: 
δα οσοϊάδητοίη (ΟἸθη γετίποτο ἔς ἤθη δῇ [ ΘΔ ε 
πα] τὶς ΓΟ δι 1ᾶ αχαέε! 5, οοηίογιίας, ΒΗ ' 15΄ 00 δας ἐοτταδ τὴς 
ν 5 ἰδέ δότε Ῥασηα μα νἰς αἴπςοτο,]οά ΤΏ6]]6 οδάϊια 

ἩἘΈΆΙ Ν Λ ον ς 

τὰ γοσο τς Ργιμας, (δ 6.6 σοηοτοίς,"η6 ἕςίας, (μά 
δεπῖσ μας ἡπτδὶ το ἀασὶς ἃς αὐγθα ΠΠηρια τὰ ἔπι. 
ὅταπι δἰ μθπι ρογοῖρθες πος ἢπ85. 

“Βα Τὴ άρο. 

νὶ εἴσα Ἀοίμηι ἤς αβοίι! Ππητ,γὲ ΡαΪΓἢτϊταά!-. 
115 ἀπά Πξ6 5 ραγ ΟἹ ἢ πα. [ρ᾽ πὰς ὁ ααΐδιις ος παι τας, οἰ οἰϊὰ βογᾶς τα 6 Δἴ] Θχ ΔΙίηυο τὰ- ες φυϊάἀαηὶ 8 Ἰρῇς ἰοαιοητοηι ἔπι ἰς [ποτὶ ἴπ (ογιὸ ἀϊχουῖς. απο ἀ ἡπεπιαάμπο ἢ δυπατογίας σιαῦ. ἄπ σον ρα ΠφΕΟ 65 ἀπιατογι15, ἢ τοππος ἃς [Ὡ}. τη ϊος 1105 ἀουϊεος πάταγα βοτὶ ἀάἀ πη (οιῆςε, γε 46. σοτρότε5᾽ ἀ4 ππδίογθηι σπρί ἀἸτάτοηι Δοῦίδιο ΠΕ ς 1. τ} 5 ἐυγϊξατοῖ, Ὁ πογίππν δμζομη ΤᾺ Πὶ τοί Ἰατα ]:. το Γ 15 ΠΟ ταν ἽΝ 1] ορτις πάθος γε ἀοορανς, ἴ πτο- ἄἀο {οτίρεὶ Ταΐ τπθυ  ΠῈ} . ἀπο τοῖς βογοιη οοῃ.- τπρ 15) Ὑ61 γ Πογ Πάπα ΠΟθ15 ξισαπά ᾳ ἀἰβηηά ἃς 

Δροτζοὶς; 



ἘΒΈΦΙΤ ἦν, { 
δρογις  (εἀ αποτο]ῖς αι! δυίάατα ὃς ἀοουατοιῖ δας 
Εχ αὐποσίο πο5 4 Π ριρασίτ. ᾿πίξαν ἰρὶπα νοτῃι 
ΓΑΒ ταὶ (συ 15 [ρ᾽α γοϊπρζατὶ οἰδ,, ὃζ δά δου 5 
σιοάαμηπιοάο ἀθἤάογίιην πιὸ ἀπιογὶς ἱποθηα τ, 

1φαπέρ ΒαΙο. 

ς Γργοβοϊ(σαπταγ ἢας αὖ οριαίᾳ ᾿ηστα 4018}196- 
[18 ὃζ αιιαηζι5» ἢ Ἔάτη ἀοιιοῦῖ5. Νάμα ἰπ οἵ το 

ῬταἸδητίογοβ ἰδτισιια αἰ ῆϊπθητία ὃς ἱπιπάατίσης 
ἔοπτζος [σατασίαης οὐ! οἢ]8 ογπαῖᾳ. ΝΟ ς γοτὸ,ἢ]- 
{ἰ φαοτιά!ϊὸ τἰσαπλαν, ΓΟ Ζιπππα οἰἘ γε ΠΙΆ Π.15. 

βαξβίεμς 1 ἐδ αμῖο. 

Ὃ νοΐ πος [ΓΘ ιθηζοῦ δά ταᾶπα ουι ἰτομθ τα 
{ἰτργὰβ τἶττο ποδί ἔμπης πρζας ἃς ἱπηροτ!- 

τὰ. Ὡ)ποά νογὸ τὰ ταπιὸ τασος» Παοπηοάο ποη 
αυσιοπάμη εἰς νἱάδατας, Αάθας {1 411.5 σοηῇάε- 
Γοῦ το» ἴῃ (δυηπομίθι ν ξατη αρὶϑ δά {(οΥἸ Θη τη} 
ταγάιοτοιι οδ » ΘΟ Ομ 5 ΠΟΙΈΕΙ ποπλ ἢἢ5 ἴὸ ςοῃ- 
ἀουγηδδίς, Νδηι οἱ ἀϊσοτο ἰῃ ΡΓΟιΏρτα ἐξ, οἱ παϊῦ- 
ζοτο 4045 πὸ ἀμς}]ς, Οἷα οιμπὶ μα {πρροτιπι,ζα- 
Π161} δῖ. δααπι πος τῇ ροιδία δας δ] ποπο δά- 
ἀπϑυ ἔλοοις, ρα οἱ Ἔσο νϑῖο τδοϊτυιγηϊζαϊθῃι 
τυ (ογἹθεπο ςδρεηίαρο. Ρτοϊπάς γα] υρτθοίοΠ]- 
πιο, ὃς ἢ γο 68 (οτος ὃς πῷ (οτῖδε,ῇ ἰδὲ ἴτα γίάοτωτ. 

1ἰδαηένα Βαβίο, 

Μ" γιάοο ἀδξοιποπδ τ] ἡπῆς οριις οἵς, 
συοα πο ἀπάτῃ [ἰτοτας δά τὸ ἀλγὸ Ιηζρρε- 

ΓΙ : ὰπα Θχοαίατισηθ, αιοά πη ἄατὸ ἸηςΙρίο. 
ἸΝδπι ορὸ ἔπη 5,4] ααπάοοπηηιο ΠΟΠΊΡΑ ΘΓ 5, 
βζζαγγοίς φοὨΠιθαὶ, ὃς Πα] η] Πησιια τὰ ἡαδηὶ 
Ρτουαρο τὸ φαγος ἀράοίς., 41] τα ἀϊσθηῖς ἤς «Π.-. 
ΟἸΟΥῦ γο]αρταῖο,ν χ γε ππης ΔΟ ταὶ ἀιοαπὶ, αὶ ἔὰ- 
χα Ἰατῖ δας ἀϊσοτοίοϊθο » ΨΊΓΙΠῚ ἔδητασ ἴῃ δῸ Ρχοῖ-- 
Ππδιτιούοια ες βΠἸαθις ΟΠ] ΟἹ, αοά ἀεπγαΐςοι ἃς 
ὐἱοξξαῖ ΘΟ ἀρ 040; αις πηδφηγο κι "Πα. Ἰταϊς 
Δαγετα ὃζ οἴπςο!ς πεαπλημδηι ἤσις 11, Ἐπ τος ὁχ!-- 
ϑάηπι Τα! ἀοπχοίξ 414 ποη ἰφάϊτ: 564 ὃς μι ἰπς σαν. 
΄“Χαϊὴα [πο ΠῚ ΔΟΟΙΡΊΘΙΤΙ ριαίζαηυ » ΟΠ πος Δ 0 
Πὰς αβείῶτας ὃς ᾿ἀμγΑΥῖ ἜΘ ΙΔΠῚ ΠῚΘ ῬατεηῚ, ἰτέπιηιιο 
"ΜΊΠὰ Δ] πα πν ̓ῃ ἀϊιοθηάο ῬΟΠΙΔοΥε ν άδαῦ, ἤοὴ δι- 
(4ογο ἰήζοίας. ἀατο ἐχιγόνης Ῥίρτιτία ἔοτθε, παιδίος 
ἸΡΙ ἴηι ἀαιηθαπι ἐοϑότος, Πηδίπιμι 6 τ ποη οἱ, πῃ ΠΕ] ρτὸ Θριίτο]α δσθιιὶ ὃς τυ, Ἰοη σαν αταιὶς 
γιά τᾷ Πς τοι ΠΤ ατυϑ. ται οαιδ ἣς ταϊ πὶ (δουπάδ 
«είδην ᾿Πἰπτίατ ἔποῖας. ᾿ἈΑσθίτγου ἀπτοήλ Ὡναΐτος δά 
ἤιος νουθιινν Ἔχοϊαιναϊαγος » ἄτας, σοηουγῆι Σὺ 
ὑνοοΙξογαίαγοσ. Βα ἢ] τύ σης δος Πα ΠΥ} Δ ἢ ΠΟῊ ἡ. ἘῈΞ ὃς Ζξδςιι5,ὃζ Μίπος ἃς πιῖας ἔτατοι. Ἐρο νεϊτὸ ΘΠΊΡΟΥ αἰ ας το ρτα ἘΠ τ ἔδτοου: 4115 Θηΐπι οἱὲ αὶ 
ὃς Ποποῦιζ ὃζ ποὺ Ἰηυἀδατὸ [ἢ νη ΓΑΠΊΘΗ ἃ ἴ6 ζοη- 
ρα ἤλ6 ρΡθοσαζυμπη οήο, φιοά Πτίδι ἐπ Πιδπηο ϊδιη γο- 
υχετγο ργομίθο ταπάφτ πε Ὁ Δ ΠΊοΥ δὴν το! δηΐναὶ- 
Βα τος ἱπάιρηα νάοτατ. ΝΗοηο 4] τὰ κε δίεδε. το βοΙπγηιιο ροτέϊτ; χα ρυιοῆατς βροἢΠ θῇς, πο 
Μηρδίγαιῖς, σοι νοτὸ δ πϑῆσι πὶ Φα  ἀοηὺ βόροίεϊ, 
ΟΠ Δαζοῖ ἀσοορ! Οὐ ἰσ ταν Ῥοροίο ϑάροημμιε- 
Τὸ υ (απ [ἢ Ρτατοσῖο τοοι ἀθούθ . νΟΪᾺ] ἐπ ἀὸ- 
«Κ ἔτη ἔτοσαβ δὰ ἰητίπαα ΗΠ ομλδυὶ βαγοσὶς Ρέπροίγα  ἰα 
Ῥογαδηῖγο, Ομος ἢ τοζιμηι θυ! ποῃ ροβου; (αἴ ται 1ῃ Ραττέ (οστί5 1105 ἰπιγοάιξογας, Ραυτᾶ δασ {12 ςοτ- ΠὈΡ αὶ, ἴῃ αι δῇ τη] ὶς ΑΓβΙρογθητζιν Οταοϊ,αξ ἰς- (γαῖ, Ασατμσπυποη,ςΉ τ τααποῦῖθι5 ρίαοατεῖ. Ηας 
Ὅηὶ ΦΙσούθτη τις 5 πόϑατε αυϊάδηι ὃς Ῥοῖῆς; 

ὀδχαπετώσεισοι, μμόμοψεσι σὲ τισι ἐγελήλιασι χα!" 
ἡμδ οἰξηχάνϑωτο. εἷλλ' ἐμοὶ “ἢ σῶν λόγων καϑ΄᾽ 

ἡοδονἰυὐ ὅξι χρὴ ἡ ὔψφινϑτε πρὸς μείζονα πόϑον τὴς 
φιλίας ὠκκοίθσα. 

ΛιβαύιΘ’ βασιλείῳ. 
ὙΙ σαῦτα γλώήης ἀρηοτέρᾳς ». τὶς αὖ εἴης 

αὐτἶωὺ ἀκονῶν. σοῦ μὰ γαρ ὧν τῷ ςόμκφσι λό- 
γῶν οἰκοῦσι πηγαὶ κρθίοσοις γαμοίτων δ χιῤῥόῆς. 
ἡμὶν σ)ὲ εἰ μὴ καθ᾿ ἡμυέϑαν αροδοίμαϑα , λρίπῶται τὰ 
σιγᾶν: 

ΒαδίλέθΘ Λιβωνίῳ. 

Ο μὴ συωμεγχῶς μι9 γράφην «νοὸς τίωυ σὴν παί- 
ὃ σύσιν, πα εἰϑουσι τό» τε εἴζος χα ἡ σ᾽ κα ϑία.τὸ 

ἔὲ σὲκπαρτερλκωταίᾳ σιωττ αν» Ῥὴς ῥεῥψεως ὠξ- 

εἰρήσεται 5 εἰσδὲ τὶς λογόσαιτο τὸ χρὴ ἐν λόηοις σεξί- 

οαδᾳ ὀχνεϊν ὄχιςέγλᾳν, κα τον ηφιεὐται σου λήθάυ 

τίω «Ὡρὸς ἡμαξ. ᾧ γὰ τὸ λέγ διν ζοθφ Χϑιθον 5 ἐσ) τὸ 

δχιςέλλειν ἐκ αὐέτοιμον᾽ ὁ εὰ ταῦτα κεκτημδι Θ’ 
εἶχοι σιγῶν,αὔδηλον ὡς απ δοψίᾳ ἡ λήθῃ τῶτο ποι 

ἐγὼ σὲ σου Ὑ σιωσίωυ ἀμείψομαι φοροσρήσῳ. γαῤρὲ 
φοίνιμυ τιμιώτατε κὺ οράφε εἰξόλριο. τὴ μὴ γράφε εἰ 
τξτο σοι ρφσφιλές, : 

λιβωίΘ’ Βασιλείῳ. 
Αὖλον ὅτι μεὴ πώλωγσοι γράφειν ἠρξαμδωυ 

Μζω σοι οἱεῖν δστο ΛΟ 5 5 ἢ νοῦ ὠὐοφνηί- 

σέως, ὅτε τῶτο ποιεῖν ἠρξμίω " ἐγὼ γὸ ὠκέῖνος ὃ 
«ροιϑέων ὁπότε φανείης "ἡ ὡς ἥσσω ὑπό κῶν τοὶ ὡ- 

τα τοῦ ῥοῦ κᾷτι τῆς γλῶώτης, κϑὶ λέγονζς σῴφραι» 
γόμμιιο (ἃ μόλις ἀπωλαήομιο, ἃ ὥρὸς τοις ἐϊχ  69ις 
λέγων, ὡς Οὗδὲξ αϑὴρ τοσούτω χακίων [)}} ἀχολοίῃ 
Ξϑυγαιτέρϑο ὅσεν ϑέλγᾳ μδὸ ἧπερ ὀκέϊναι. βΆαηΠ ἢ 
᾿εἐχ ὥασερ Φκξὴν (γὼ μακρύ γε τὸ μὴ βλοίπηηνιανν 
ὅτι τὼ τῶσὶε μέλη πκέροθος τι δεξαμδῥῳ. τὸν οιμῦ ὅ- 
ἡτὸς ἔχοντά μι ,γῶ μῆς, νομίζοντα ὃ {52 Φιλειβδτος 

λέγην “ὲ δοκοιῦτα μὴ τολι(ᾷν ὄπιφελλεοιν ἐζχά- 
τῆς ἀργίας. χρὴ τῷ τ' αὐ εἰη ἅκᾳ ζημιοιεῦτος αὐτόν. 
δῆλον γεὶρ ὡς ἀἰμείψη μϑυ τίω δ ιφολίω τίῳω μιι- 
χραν χοὴ φαύλίου κα λῆτθ κἡ μεγάλη. δὶ φυλάξη 
᾿δῦπου μή μια χρὴ δαύτερον ἀσθενοῦς. οἷμαι σὲ πολ- 
λοις (οήσεζϑτη φορὸς τὸ ῥῆμα (ὃ πὐδιςήσεϑτη οθς 

τοὶ ρροαγρίατα κεκραλύτας. βασιλειθ’ ἡσδιηοη κέ- 
τι κἀν σμικρὸν; ἐκ οὐω κὶ αἰακος κοὴ μινὼς. καὶ ὃ 
τούτου δὲ ἀδελφός. ἐγὼ δέ σε τῇ μὰ ἀλλῃ νενελών15 

κέναι συγχεύρφ:. Ὡς σὲ ἰδὼν τὸ σε κοὶ ου φϑονών. 
"ἐν σέτι σοι ἡκξοτη ἄγοι φθὸς ἡμαξ. καν σῳ τῶ Τ ἀγα- 

ανήσω 5, 4 ξϊϑε τοιὶ ἀγαναχτοιῶτας μὴ βοάν. οὐ- 
εδείς σοι Ὡροσελϑοῶν χὴ δοιιῦναι χώραν ἐπα[γείλας 

ζω δουυῦαι ῥᾷςον,ὠτυγὴς ἀπῆλϑεν. εἰμὶ τοΐνιωυ Μ] 
χέριν αὐτιισείντων μδρ,ἐ λαβόντων δέ.τῇ οὖν ἠτουν. 
πολλάκις οὖν ςρατηγίουσοι συϊϑϑυόμδυθ' ἠξελη- 
θίω δζᾳ τὴς σὴς σοφίας εἰς τὸ βαϑος ᾧὶ ὁμήφου μίο- 
νίας εἰσελϑοῖν" οἱ δὲ τὸ πῶν οὐ δυρυατὸν, σὺ οἱ αλλ 
εἰς μόρθ΄’ ἡμιαὶ εἰσείγειγ9 τῷ πλήρεα. ἀέθοις δὲ ἐ- 

“πεϑύμϑιω, ἐν ᾧ τὴ ἐλλίιων χακὼς πε ρα οτων 
ὃν ὕβρισεν ἀγα μυέμινων ἐθερώπουε δῶροις. ταῦτ 
ἐμοῦ λέγοντος Ν, ἐγέλας. αρνθιᾶχο! μὲν ἜΧΩ ως 

1 



έ ὈΙΨΕΑΘΒΟΒΔΥΜΟΘΆΒΟΟΚΥΜ 
εἰὰ αὖ σδιυΐωο βεληϑεὶς. δωρήσα δι δ ἐχ ἐϑέλων' 

αβά σοι χαὶ Οἷς ἀγανακτέσιν ὅτι σε ἔφίωυ ἀσικεν, 
ἡδιοκηθθζ, δοκῶ. 

ΛιβαύιΘ’ βασιλείῳ. 
1 μδρτι αἰδὲτοὶς λόγοις τοῖς νέοις οἷς ἔπεμψας 

ἱ τς εαρλνοῤήν ραν χροννξς. ἐλπίζω ἢ αὐ- 
τὸ καὶ μικοὸν ἡ μεγαίλου λήψεδθαι δύ ἕαν,δζὰ τίω 

“ὥρὸς ἡμᾶς φιλίαν. ὃ δὲ σορρτἶι λόγων ἐπαμνέις 
τίω σωφεοσωώζω, κὶ τὸ μὴ δον δουῦαι τὰς ψυ- 
χες ταὶς ἀχᾳλαῖς ἡδογαὶς, πάνυ τότε πεποίΐωυται 
τοδόνοιαν " κ) δ)ήγαρον ὡς εἰκὸς ἰωῦ τῷ πέμψαντος 
μιμνη μδδοι. δέχου δὴ τοὶ σεαυτῷ. χὴ ἐπαήνει τους 
σέτε χῴ μυὴ τοῦ ξόπῳ κεκοσμηκότας' οἱδὰ καλεὶν 
σὲ σε τοῦς τὸ (οηϑεῖν, διίοιον ἰωῶ » τῷ πωτέρᾳ τοῖς 
ποσὶ αἰ ρδακαλεν βοηϑ ιν. 

ΛιβαῦιΘ’ βασὶλείῳ. 

Ας δ δχίσκοπος Ὡρῴγμῳ ουσηρήσηςον. σὺ 

ΠῚ ὅστο τοις ὠγλλοις παρελήλυϑας λογμότητι, 
τοσούτῳ χα) φόθον μοι παρέχεις, μήπως ἔξαρνος 
ςῆς τοὺς τίου) αἴτησιν" κἀπειδὴ φρωτήρφον σδύομωι, 
κάμοκας οἹ᾽ οὐ ἢ χάρακας ἄρλος εἶπε σοφιςὴῆς, 
χρήζων, ἀνὰ τοῖς ῥημιατίοις ἐγκαλλοπιζ όμδρος, 
ΩΣ χείας γνόμδρος᾽ ἐγω ὃ εἶμ σὺ οὐοσίονοιο, ὕγται 
θ δημφίστω. 
αὐρὰ ἀΡΡ  τς Λιβωνίῳ. 
Ἐ; τὸ κερδαίνειν τῶ Ὁ γρηπίζειν λέγεται, χα 

ταύτζω ἔχᾳ τι σημασίαν ἡ λέξις, δ ον ΜΠ 
πλάτωνος ἀδύτων, ἡ σοφιςηοή σοὺ ἡμὶν ορ9εχ εἰ-- 
οἰσειτο, σιόπησον ὦ θαυ μζοἰσιε, τίς κξλλόν ὅδι σὺσ 
γρήπιοος. ἡμεῖς εἰ οὕτω “δ᾽ δικολιμαίας διωυώ- 
μίεως ὁποχωρᾳκουμᾶροι, ἢ τὸ ω σοφιςῶν Ἅδιος, 
εἷς τέχνη τὸ τελωνεῖν [Ὡς λόϊες ὅ91.Ὡς τ ὅχισκόπων 
τους λόρϑυς ἐφοροϑέτοσε. τίς τοιὶ μοαϑητόυομδμες 
μιϑδοφόροις χα τέφησεν. ὑμεῖς οἱ “ρος ϑέγτες τοις 

λόγους ὠνια, ὥατέρ οἱ τῷ μόλιτος ἐψηταὶ τὰ “μελὶ-. 
“πηκίᾳ ὁρᾷς ως 2) τὸν γέροντα υἰποσκιρταν πορεχί. 

ΣΆΝΕ μὸν " ἮΝ 4 ᾽ ͵ ᾿ 
γησαξ. ἐγὼ εξ στὶ χα ταῖς μέλεταις ἐμπομστόζοντ; 

ἰσαθὶθ μοὺς τοὺς ἐν ϑερμοπόλαις ἀγωνιζο δβοις 
ορατιώταις»ορωτήρας χρη ἰοῦ) φροσέταξαᾳ, ὥ- 
παντας οἷ) μήκεις ὧν τὸν σὸν ὅμηρον δολιλο σπι οὺς 

οιξ οἱερθςσυτεβ,ος ὁποχαίφ ςησήν κατεπηϊγείλαῦ,. 

Λιβανιὸς βασιλείῳ." 

Υ παύσῃ βασίλειε τὸν ἱερὸν τοῦτον δῇ μου- 
σῶν σηκόν, ῥῥέςον ποιῶν χα πα σδοπῶν. ἥδ! 

ταῦτα ὁποζόντων γριτὴς αὶ χιόνων χαὶ δῇ ὐχεϑὲν 
καλῶν ; μιχρϑ οἱέ με χα) καπι πωδόχζου ξϑηχοὶν ἀεί 
μοι τὸ τοροσκιιυῶσὲ χοροστξοντες. δε ἡ διμῶς α᾽- 
ἔχεϑαι βασιλείε κελόζοντος. ἴδει τοίνων ὡς Ὡς 

᾿ , ὰ “ ᾿ χος Νρλ 2» ἐλ ρου τοὶ τοῦπο ἁξεκριβάξιν εἰ) αν 
οβύειαν χα] τὸ ἐμμελὲς Τῆς ἐβμμης χαλλιόπης » μέ- 
ταμφιώσω τοῖκς αὐόρας. ν᾽ ὁφι εἶεν ὑμῖν αὐ ἡ φασ-- 
σῶν πὗδιςέραι. 

Βασίλ4θ’ Λιβωνίῳ. 
Ἑλυταΐ σοι τὸ οθϑυμον. ΤῶΤΟ ἀρ ἔξω 

τς ἔλισολῆς τὸ τοεϑοίμιον. σὺ δὲ σμῷε 

πηοάὸ ῥἰασθγοῖ ΠΟ δἰΠ|ς, ΘΓ σγαι! Βοατὶ ταπειῖ-- 
ἴαπα ποθ 5, Δἢ πη ἰσίταν ἃς εἰδ]; ὃς μι ἰσηδείθιι5. 
ἐτὸ τ6 ΙΠΙ 6 ἀροῖς ἀἰςεγομι, ἰπἰατια γιάοροταῖς 
εξειι8. 

71 πέρ Βαβιίο. 

Ι συϊά αἡ δἰοααδηζθηι . [ἢ ἱπποποξ δὸς 7.}05 π|1- 
ΝΥ ΣΥΝΡΠΗ ΤῊΝ τῆ τσ ᾿πάτοιαπι εἰξ. Ατίρεῖι 
ζΟΠΟΙΡίο τἀπηοτί! δχισιιιιι βποτῖτ "Δα πὶ [Δ ΠΠἸΘῊ 
ἀρυά τε ΡΙΌΡζτοΥῦ Πηπζιδη 1 αλὸ 6 ΠΘΊΙΟ ΟΠ ΓΙ ΠῚ ρδ- 
ἀϊι5 Βαδιτατιιτι, Ἐπ γοτὸ, “Ζιιάτ τὶ ἀϊσο αὶ ἀγτο 
πιαϊτλτ ΔΠΓΘΡΟΙ1859 τη οἤᾳ ὃς πὸ [ο τα θι5 ἀς- 
ἄἀοτθης νοϊπρτατίθι5, Πιλμλαπε σατο ΠῚ μαραοτῦεκ. 
τῆς νίτατη Τα ἰτιογαηῖ, νὰ οσθά [116 Ἔἤεῖ οἰ 9 «ιὶ 
Πλϊ(δαῖ, οο5 τηθητοτος δ. Β οὶ ΡῈ ἴδῃ τα. ἀξάτις 
1] ο 5» αἱ {π|5 πλογιθεις ἃς εἰ 1 ἃς ἔπ ]Εὶ Γαογαης ογηᾶ-- 
τΏΘητο ἰαπάϊδις αΠςο. Οποά {1 πυῆς τὸ νῖ ἰρίςο- 
τ ἶς γεῦσις Δἀοῇξς, ΟΥ̓ΔΥΘ ΠῚ; ρϑ τ Π)ο ἔπσογθαι ἃς 
(1 ρατρηζοπι δὰ [διθη δπὶ ὁροιὴ ἐἰθοεὶς [ὰἰς Πὸς- 
ΤΑΓΘΓ, 

ζιφαπέμα Βαβίϊο. 

»» ΘΡ᾿ζορας φράγμα δυσγρήπιςογ. Τὰ γοτὸ 
{10}4ητο ἸοηρΊη5 Δὸς ἐοαΠ1α ΡΟΙ τὸ σοὶ .- - 

α15 τάητο Πρ 5 { ἍΟΙ5 νὲ ΕἸΣ ΘΑ 59 ΠΟ ΤΏ]ΠΙ Ροεϊτίο- 
ΠΘΙ. τθαμη ἀφὴρ σ 65. ἸΝ Δ ΠῚ δυροτου θιι5, πα ΐροο,κώ- μακας [οτἤταῃ αἰϊξ χάραχας αἴτιις υ  Γρίατν ϑορῃ 
αἰχΗΪοτ αὶ ποὺ Ποςοἤίταςε ςοδέξυς, [δὰ γοτβοχΐτα 
οὔηδειι (δ Ἰᾳξξίταης 41] οριιβποη Βαίροτος, ἔρο νς- 
τὸ ὩΜῚ τὰ ρα Εἰτοχὶς πὰρ ἀἴο Βγδδσπαμπις ζοραζ. 

Βα ΧΖιιξαηίο, 

ΠΙμογατὶ ἀἰοίζατ πος γρνηίζειν, ἃς δα παίει (1. διβρατίομθγ νοςα θυ τη Ζαρα 'οχ Ρ]ατζοι 5 4- αγτ!8 τα ΠΟ] 5 ϑορ ἢ Ἐἰοα ρτότας σοηπάογα αηϊ.- ΤΠ τα μμιπι (111 παρ ς τ δυσγρήπιρος. ΝΟΣ ααϊ ἢς ΡΓΟ. ἜρΗ οἰ τεὶ αυδάσηη ξαςυΐταῖο πος ἀςξοπ πις: Δ ϑορἢ ἴαγατα ΘΤΟΧ . ιοτ μη τς ΘΠ ΠΠΘΩ Ρίο- Ῥομτυμ Παδςῖνε οχ εἰοααδησία αυρίξυη οίδηξ. Οἷς νῃ΄ιιαη, ἘΡ ζορι5, οΙοχαφειαμπτγίθδατο πιδ.- ἰδ οτναιζὰ ἀπ τ μεσ πθεοφάθῃ) εἐΧχοριτγε νοὸς τὶ ἀἸσρηαι αχτότῃ γοπαίδηι Παβοιὶς, σαοηηαάηχοάεμαι ΤΊ6]]ς ορέξοτος παρ] ρεξξα. ἌΓ ἀ65 γε (δηεην λά αἹἱ- τα τπὰ ἰσγιτατίς. Ἐσοινοτὸ εἰ᾽, τ ἴαα {ππά τα ἃς ς-- ΧΟΙΟΙΌΩ Οἰΐρηζαβ.. ρᾶτος ἨΜΠΠΊΘΙῸ τ Πτι δις 4} ἢ ὙΓΠογιΏΟΡΥ]ς Πρ απ, ἔξοοταης ϑεγοζογος πηπζαὸ ἀατιτηαηδαεὶ ΟἸ,Π65 [π|π: Ἰοσί τι η 155 ΠΧ τπΌΓα Ηομιθγιμα, δολινχοσκίοις., “πος (ληΐξις Ετμξας ας τορααίταζυμν ργομμίῆι, 

1εβαπίνα ῬΑ Πο. 
γ ὁ η ἀςἤπες (οσιια πος Μιυίτυηι τΟΠΊΡ ΠΥ, ΝΟ ΜΉΡΙ τς ΣῬγα ουτῖηη Οὐτγτζαῖῃ 9 ὃς 1116 5 ὃς 114 Μξης θοπα τοάο  δητίδιις. Ρεορόηηό- ἄπτ δτίαηλ πο (ρραάοζεμη ἔεσδγαησ, σΘΠΠΑ ΤΕ Πεώτςηϊςς ἔξιρον τὸ ωρρσχυγῶσςε ΙΗ ἀοο ἡδηξεβ. Αἰτάγηθη Τυσεηζε ΒΔΠΠ1ο ἔργθμαὶ ἔχηι. βοίας Ἰσιεὰς [6 ἀουηοίξσος οτος ΘΧΔΠΙΠΊΔΠΓΘ ΠῚ ΟΠ πγόε- Παιζάτρ ὃς ζοηοϊπηίΐζταϊς τηδα; ΟΔ]]1ο Ἷ 

( Ρ65 γη05 8. η1}- ΠΠΗΝ εἰς, γε ρτο ραϊψπιοὶς; ςοαίηρας ΠΟ δῖ 5 ἐόν ΘΔηζ, Σ Σπ 
βαξηα 7 εὑ ἀηέό. 

Ἐροίμῆιὶ ταηάθιη 1Παηὰ πποτοίτατοιι. Ηος δῆ πὰ Πτ ορίοϊα ΡΠπορίαιη, Αἱ τὰ το, 
γε 



νοὶ ᾿ἰρατὸ ποιἔτα κα ἴοςοὸ ἔδα οσίο. Νοσῖ αι 
Βοονῖ πἰιὸ ὃς ΟἸγτόβ. ΠΙΘ ΙΔ ΙΠΕΓΙ5 » οὐππὶ ᾿Ισθας 05 
[σοτηπιατὶς αριηἀὸ ΙΔ] Ἐν! Ἔσο νοτὸ ὁ [ἰ}δαηὶνι 
ὀβιπ ἤπιαν 01 ται πποποάς αὖ σοτγτίαα αὐταὶ 
ἄς] τεῖσθη5»ἢδης ορ το] ἃ οχαγαιν πάγη ἢ δὶ τοά- 
αἰταγὴ αὐτί σοῦ αὶ σορηοίςε5, τσ  ἀα]άτη. Θά4)) οἰξξαος 
αὐτούοιι τη ἰατιθα ὶς ρου Θαδγαπίοι ΠΘη]1ὸ ΘΧγα 
:6465 ΔΙ 4οητειη ροάοπι ργοξογγο τα νὸ (ρα οθτ!ς 
ἴτὰ ἀοπυῖθιις ντὔτυτονομδο νοῦ δοσδάαϊς, ἃζ πηοτῖθος᾿ 
Ὧο5 δά νίταῃι γεάποαζ 5 ατατὶ νι οἰΤδ ρο ΤΠ μπλιι5γ)ται- 
ἀπιαῃι ῥ᾽ απεὶς ἰἀγρ ατατ. 

Βαβῆλς Τφ απο. ᾿ 

Ἃ Δ ]ε οὶ Πἰς αθποιο. σασπα πος σοηαθη ἴδῃς 
ἡ σα ἴῃ ἀϊσθηάο νίῃ Πιπιϊ ἃ οὐ ἀἀμλῖτα- 
τοῖς πατγαπογαμς Ὁ οςοθᾷϊ δ ἢ ογαϊ 6. Ζιυᾶ- 

ἄαιη [ρ]ε πα 4 ΗΠ υλιηι εἢτ μαιταμι, ὃς ἔγοαιιῤης 1" 
ΤΠ ΠΟ ΠΟΙΟΠ6Πι» ἢς νῦ Οὔληθ5 ἢ να ςοηβαο- 
γοηϊ» ἤθαιο ν]ἀογοῦαγ 1 οἰπἰζαῖο αἰμααῖη ρύωζοῦ 

σΟΠΟΙΟΠΔΠΙΟ ΓΙΡαπ μουν" πιῆς οίδάιις 8-- 

ἴΑτ:)»ατιτδς ργαῦθητθα. Νοπιϊ πη δηΐπ ὁἰῃς σοη- 
ὁ η]5 Θχροίτθπῃ εἰς μοὶ ας, θαι ον τηδσιἴγα- 
τα ὃζ ἀ! σα ἰταῖζθ ν ποτ ΠῚ 5 ΠΘ ας 1ἢ πλ ταν αδῸ 
ΩΝ Ῥ[ΟΓΙ» ΠΘΌ 16 ταηιαγιας ἃΓζο 5» ΘΧΟΓΟδτΠΠ11). 

Ῥχώτοῦθα πλα οτθς δείλην ἱπιοτοῖϊδ ἢ Ρεέζαριίο ζςοι- 

ἐφη ας Οοά γοτὸ ἡρεξξασυ  η, ἄμα: ἄπο οοηοὶο; 
4 ροΟρα 1) Δ τ ει θη οδάυχοτιο ( σηεϊπαυὸ πᾶ- 
οἰαύαης τ Ϊ 9 ΟἸΠΠῚ ιαάσηῃ αὐξόγιτατο οὐ ας ΟΠ Θηι 
ῬΓΟροΙΓ ας. Οππανν Πἴσ σπσν οὐ ατ φἀγαϊγατίοης 
ἀιέξλῃι , τ] ῃὶ ἤπλὸ ππούα ν 15 παϊτζοῖο γε Ἔρο αιο- 
πο ἰδυάατον ογαγίοηΐβτιι ροῆιαν ὀχηξογο, αην ἢ 
Ταβαμπίαι Ἰλιάς νομο 5 οατη δἐίδην ἐὸς ἀοπιηῖ, 
αι αὐ ᾽τίατὶς πιὸ ξαζασιμν ἢ πλαζογίανν διμαι [Δἱ- 
ἄαπάϊ παέξας ἔμποτοι 

1ὐδαπέμ Βαρίο. 

Ν ογαυιοπὸπι αὐἱ ξό τηϊῇ, ὃς ἀάοτο ὁχ οὐπηϊδης 
»ν]σοτί δεῖς δ δὲδ ἱπᾶπάο, Ὁ αἰ ΔῊ οἴ δη ἢ 

ἴφῃζο νἸΓῸ ΤΠ δ τη τας ΟΠ ΕΠῚ» 4] ῬΙ το 5 Θεί μι 
ΔρΙΘὨτΙΑπὴ αἴας Γλομλο ἘΠοηὶς οἱ δαηϊξιημξιαι ἐπ. 
Ρυαγιτη ὃζ ναηϊτατὶ 5 ροῖο  ξ τεάφαγόιίοτο, Ατ Π]ογάπι 
τερδέζι τπεαηπι δἰ πο 1] εἴτονε {ἰ σΌ]ΠΙσΘ αν ΕἸορμά- 
{Ἰ οὔξετας. Ομαιποθτοιη βόύγθο πποτπόσμδ, ὃς ἀἸόμ 
410 [τὸ ογατίοπθηη νἸΓαες , Γηδόϊμι ΓΡατΟ » Πρ απ8 
τη] εν αδοίς, αυῖ πλφηςο ργοσῆις ἀοἐ τἰταστι 

Βαμα 14 αρῖο. 

Ὺ Ἐσὶ Πιαην οταϊτίοπθηι, ἃς [ἀργὰ τούτη δ ηλῖγα- 
Ι,: χω, Μευΐε εἰσασπσοητα ὃἃζ ΑἸβοδα,, ααπι 
ἰατρο τὴ γοἤξίος ἀυπαζο ες ππιπογα σοηξοιτῖς, Ολης 
ταστη ἔπι έξιπι τοροτιᾶτ, απ] νοδ 8 φαλι Ποῖ εχ ρι 
ΓΘ Πρ προ άογαης Ὁ ἔοητοιη Ρογόπδπα ἰλγρηηι- 
4υΘ,Ζ Α [65 γοπητεῖς ἢ δυιγίοηζος. Τρίἀπὶ επΐτη ἴπ ο- 
ταῦ ηο σογᾷ σογπογα τα] Π] νἸἀοδατ; οα] Ἰοα ιὰχ Ε)α- 
ηἱ οἰ νχοζουϊὰ. Ἐτοηπη ν πιθηϊοηνῇ ἰγϊτύ! αὐς ρατ- 
τἰςίροιη οὐδτίοπθιη ἤιργα τούγατα Εὐδεδαν οδίδοιτ, 
41 (ο]ι15 4 πᾶ πὶ ὑπ ἱπά ταις, 

71 ϑαπμ ΒΑβο. 

Α Ἶ ἡ ης τἄάοπι εὔ εἴς τς οξίςο; ἡιίθιη νυϊσὸ {1- 
ταηξ, Νᾷ συπὶ ΒΑΠΠ τς πα ΠΕ] αυἀοια ει διιογῖς, 

Δ ἀιιοΓ τς οηλη65 Πα Π] οἴτα: ἤσπὰ νἸξξοῦῖς ἔσπθοῖΕξ 
Ὡαση ἴΔΠ} ταν σα συ] ἢ ασοορ! ἰἰσοῖ ἸΝΝΗ 1ᾶ εἰλτις 
στοῆηθυς ἢ ἀρ δ 14» νοι σία ξοσγευρτοιπάς ας οἰξᾶ- 
τᾶτοι 4] 145 οὔχηο5 Ρ πὶσ ΠΠΠ1}: βαςϊός, 564 ποπὶᾷ τὰ 
οὐ ἀάτοῖς" οὈτίοτατῶ σΟίοΥἸΡ ΜΕ ογατίομξ οαριηνἢ 

καὶ διέσυρε τοὶ ἡβιότερὰ,, εἴτε γολῶν εἴτε ασουσε!- 
ζῶν.τι δὲ χιόνος ηἱ ριτὴς ἐμνημόνούσας παρόν ἐν 
Ῥυφων ὁμεῶν Τοῖς σκώ μεμκασιν. ἐγω ὃ ὦ λιβανιε Ἱνὰ. 
σοι καὶ πλατι κινήστο Σ γέλω σοῦ ρος ποτα. 

σαν χα λυήίομδυος χιόνος» ἴζώ ϑχιςολίω ἔγρα- 
Μὰ ἀῦ σεξάμιο αὶ ψαύων χερσὶ, γνώσῃ ὡς ἀρυεράτις 
αὗτῃ γὺ τὸν πόυνανχο χερακηιοῖζα ἐμφωλοσίοντα 
χοὶ μιϑὶ δωυ ὦ μἧνον ἔξω τὴ) δὼ ιατίων ἄρροκύς- 
ἥζοινν. ταφ ῖς ἊΡ Ὁις οἴκοις ον ΤΉ μυεϑεε μόλχοις 
ὄδχιλάβοι τὸ ἔω. κοὶ νεέχοοὺς ἡμᾷς ὄντας ζορὸς 
ζωΐω ἐπονυ ξεϊ παλιν τὸ εἰδα] ὡς πέρ φυφὴς “εξ- 

ἜΤ ΑΟ ϑενεύνα 
ΒΝ ᾿ς Βισίλφη Δι βανίῶ, ἢ 
ΤΙ δου αλατυγόντες ἡμῖν ΜΙ αὐτόθι, ἐϑαό- 
Ἃ Δ χασαύ σοὺ τίω ον Τὶς λόλοις αῤετίού, ἔλε- 
λὸν γὰρ 5741 εἰἦν να γε) )υηῶδα! λαμίφραν ἀνγαν; 

κοὴ ἄγων κὼ ὦ ἐφασπον μιέγιςος ὡς πανὰ ὡς υδ 
συ ϑρα μυεὴν κι μηο γα ἕξ 5ον ἐν τῇ πόλοι φανῆ- 
ϑαὰ 5 ἢ μόνοῦ Αξαΐιῃν ἀδωνιζομϑρον. ἡ δὴ πῶσα ἥς-. 

λικίαν ὠκξφω ἡίἑευ. οὐ γωρ ἠξία τις ἔξω δὴ ἀγώ- 
γων οδυτᾶ)α) οὐ αξιόμίατος ὀκω σιωνὼν.εἰ ςρατίωι 

τικοῖς «ἀταλόοις ἐμυωρέπων.ἐ Θαγαύσοις τέχνοις 
φολαζων. ἠς δὲ κΣ γιευάγκες παρέϊναὶ κα τηπεί- 
οὐντο τοῖς εἰγδι.ς 5 ὁ ων, ἧς δὲ λόγος ὁ τίωὼ 

“τάνδη μον ὁυχγ ρίρας παν γυραν χὰ δεν μοὶ ἤΓγ4- 
λαν σδυσπόλο ρόπον ὡὐδρὸξ τὸν λόγον ἐγςήσοιϑα!: 
ὃν ὑτὼ ϑαυκϑῦτα υἱὴ Κατόκνειριοὶ πέμψαι. ἵνὰ 
κἀγὼ Ὁ λόγεἐπωγνέτης εἴζου Μὴ, σῶν. ὁ γρ λιβώ- 
νοῦ ἐπωινῶν ὴ ἔργων ὠκτὸς; τὴς αὖ “ὐωμαενωῦ 
υὐσόϑυσιν ἐπίων σἰοόμδιος. 

γιξανιΘ’ βασιλείῳ: ' 

Δοὺ πέπόνα τὸν λόγον ἱδρῶτι αὐδεῤῥεόνδυθ᾽; 
πῶς γὧρ κ ἔμελλον. αϑεδοὶ τοιούτῳ “πῇ βέποων 

τὸν λόγον »διανός ὅδ Τὶ πλἄτωνος σοφίαν Ὕ δὴ: 

μοϑένοις δϑτηΐᾳ εἰϊξα; ϑρυλλευδύας κάτίωυ. 
τὸ ὃ ἐμὸν τοῖον, οἷον κωνωνψ ἐλέφανῃ «Οφξαλξ 

λόμδυος. δοτέφριχᾳ κἡ Ῥέμω Τὶ ἡμέραν λογιζό- 

ὑδμὸς,, κα ὃ σμέψη τοιὶ λόγοις μικροῦ ὃ χρὴ δ 
φρενῶν ὀκπίωχα. Δ 

Βασίλφοςξ Λιξαίῳ. ὁὃΘσΞο 
᾿Α Νέγιτον λόηον σοφώτωτε χἢἡ ἰαἰρτεθαύς 
Γ᾽ κοχὦ μοῦστη Χρὴ λόγοι καὶ αϑίααι:οἷά 

τοῖς ἐρας αἰωῤειανγε. οἵοις κομάζοντας τοῖκ καρ. 

ποὺς, οἱ βζωωῦ τιῦα χξόνον ὑμὶν συγγινο ῥδυοί; 
ᾧ πηγῆς πιχόὔ μον’. οἵδις ἐδειξε τοὺς ἀῤγο3 
ῥϑῥοις. αὐτγοαὶρ ἐσδόμδιευ ὁρὰν ον τοῦ λόγῳ Ἰοὺ 
λάλῷ σιμὰ γίωυαίῳ. ἔκισενούω γὰρ λόγων ὅλ 
χθονὸς λίνος ἐγρανέν, δὲ μόνοξ τοῖς λόγοις ψυ- 
χίω ἐχαε,. 

Λίξαϑιος Βασιλείῳ. 

᾿ ὙΥνων εἶναι ὃ λέγορέαι. βασιλείου γαΐρ 
με" έσαντος, κα Τὼ γγαντοῦῦ ἔχε τοὶ γικη.. 

τήρκα" τίω ψῆφον δεξα »ϑύῳ τίω σίωξπεςι 
βαδύζειντοὶ σοθἀροῦ τῷ βαοίσάίατος οἷά τιὰ 
ἀλαζων πάτας αἰδεφρονῶν" ἐπεὶ ουυῦ ζρὴ σοὶ. 

Κατο ῥυάδιόγος πεπώηται 5 βουλόκίαϑει του τὼ 
ΑΓ; 1} 



ἀρὰ τω και αὐχῶν, υαινῶνε δ τα αν ἀρνιῶν α ἀπικμα λας .-. λαβῳῶφελαδ λ. λαθκσαοκί, κα... ἀλακα. «-- ο-- - 

᾿.} ὨΙΝΕΒΦΟΑΛΥΝΜαΚΑΟΟΙΑΥΜ 
ὼ ι ᾿ Ἔ , ΡΥ τς κ ΗΪς σ τράϊ, ΝΑ ΠῚ Ἄ(ΠΠ1).- «διτυχῶν. ἀολὰ κομήνν “δ α λέγψ οὐ ἐδές, απ ον λα εσμάαρι κοικεὶ. Νὰ ἐς κως ως Απε, ᾽ Ὰ Ω 14 ἸᾶΔτῷ “ Ἢ ἃ , [3 

Ἶ όγ Θ΄ ὀφϑεὶς, σδιδαξ ει με τυ τ Λὸ- ΤΡ ἘΣ ΥΊΟῚΣ ' ᾿ 
Ἅω. οδειλυγιθ' ὀφϑεις, ρθε ξαοεῖς αὐτὶ βοίπηι [υπηοηΐο ρτα {ς ἔετοι, 

͵ ὡ “ . 

ΛΔιβωΘ’ βασιλώῳ. εραηΐπς ΒαβΙΠ]ο. 
7 Ἵ ΑΥ ς.ὦ φ Ὁ 

ἈΠ βασίλειε ὩΣ ταῦ ἀϑίώνας δίῳ Ὁ] νησιὰ Β4Π| τὰ που Αὐῆθη!σ Βα ζα5,τυι 16 
λέληϑας σεαυτόν. οὐ γοὶρ τὴ ΧΟ ΡΡΑΘΟΙ ἱρῇιις 65 οὔ] τυιϑὺ θα Θπῖτα Οἱ (ατιφη πὶ 

" Ἄν 3 3 Ι « Ν πνς 1" {. 

»πῆδες ταῦτο ὠκσύειν ἀδιωύανό ἡ γλωτία γώρ μοι! ΠΙῚ) ροταογαης μας αὐάϊτο, ΝᾺ πὶ δας ἤπραα πὶ 

ἐούτων ἐϑτὶς οὐκ ἰοὺ. ἀλλ᾿ ὡς περείτινα κρημνὸν Ρτοσίτς τη Οἱ] 65 [αῖτ, ὃζ αυαῇ ρυαοὶρίτία τταπίθυ- 
σον [Ω ε) ͵ ν γ - ΓὋ " Ἵ 4 Ὺ Ϊ - ϑιοδιυόντ Θ΄’ πληγεῖσα τῇ 4). ὁιομώτων χφνοτο- ὈΡΘῸΝ Υ ἡποο μα στοθη μαιυίηνε ὙΡᾺ ψ 

: ἀρ τς ἐν εἶτ, Ῥάζοῦ τὰ ποη ἀσοιει ΗΠ οσπογαπι ἤπης οὔδρίς 
μία, ἐμοΐ τε τοῦ πῶτρ, ἔλεγε,ποῖερ οὐκ ἐσδιϑαξαξ. αν ᾿ ἜΤΟΥΣ ΡΝ πρρνεν 
τ, δι ἧ ΤῊΝ ἰλλὰ δια ἐχλ᾿ αἱ 7 ῬΙατοήσδηι Ατἰποζοῖθαιν ὃς δία ΟΠ 1» 411 ΟἸΠΙ4 
ὅμηρθ' ἀνήρ. ἄλλα ὙΣ ἀΥΧΥ ΟΡ ΨΕΤ." [εῖχες. Αὐαας ας ἐς πσια, ἸΝΟΌ 6 νοτὸ ἤςτε ἰλι- 
λης, αϑλα σονστίολον ὁπεπα ὄπιςώμδυ Θ΄, Ὁ, ἄχτε ὃ Βα{Π] ροτιηίτζαταγ. 

ταῦτα μϑὺ ἡ γλαϊῆα.σὲ δὲ εἴη βασίλειε Τιαῦτα ἡ- 

ετέχνίω. 

μᾶς ἐπτήνεν. 
Βαξίϊας τὴ 4ηϊο, 

Βασίλ4θ' ΔΛιβανῳ. Οεἰρίοπεὶ τα πὶ χα [οὐ] δὶς» ἀηρόην οδοιῖ- 
Ι δ τοτνυ σα ΐ ΩΝ, δι ᾿ Ἂ ἀρ δι: 

οἷς βρημιν ὦ γρώᾳρι , ὦπα! - ταῦ το νὰ αὐ δα σις (ογ] Ὁ ]15 γθηλτζατη ὡ Ελομᾶμοις μϑδ ἡμίν ἃ γρείφοις χερί. ὦπα! ΐ 
ἡ άζοις δὲοοὸς δ 20 ἄφιις αὐτεπίςλλλήν, ΜΝ Ἡγ γοωμήμα ον Ουϊά ἐόν ἀϊσατη ἰγα αἵ- 

παῖε ὑκιὸ μές ΨΕ σα,» ἈΦΘΟΔΤΘῚ αν ἀῆιχίζησαν ὁτάπα Δα ΠΠπρααπι τααμὶ αττιοὶς ν ε Ε]ρ]}ς ἸηΠΠτξιεπ1» 
«ρῶν αν ϑαρ δ ΡΙΠΟ τς, ΘΙ το ἘΦΟΚΟν δα αιιᾶπη ρ Γσαζοτιιπι εἰς πλο αἰ οι ρυ μι» αιιοά ἰησο- 
γλώταν. πλίω ὅτι αλιεῶν δήμμι ῥᾷιϑητης, ομολό-- εαἰὸ αἴηας στ γοϊαρζαῖο ξαϊςου, 
γῶ καὶ φιλῶ. 

Βασίλεοι θ΄ Αὐδρονίκῳ Ἐγεμοόνι. Βα λα «“ "άγοπίεο ΕἸ ἐσοηιδηὶ, 

Ι μμ οὕτως εἶχον σωμφθ» » ὥςτε ῥαδίως φ' σούροτσιϑ νη τὰς ἕδιησισι ναἰθυθηι» νῖ ῬοΥοοτ- 
᾿Οκορ φόνον: δ (ὐαϑοη, τὰ χά- Ἰατίο 65 ἕο ὲ ρογβοστο ρος » ὃς Πγςηλ]5 ἰη.- 
μῶνος ἴυϑγερὴ φέρειν ἐκ αὐ ἐπέθλλον αἱ Ἀλλ᾽ αὐτὸς ἐοπρβθεΝ ΒΡ ΒΟ ερριν: τέβλβετη ὴ [βἀ Ἰρίξ ργο- 

“ρὸς αἰιῤσίιὸ μεγαλυνυχίαν ἐβαλζοι, ἀν ὅνα- “τος ας υίῃς, Ῥρηνμι γι ἀεδίκαμν ρεϊθένα ἐτοιδὴς 
κεν «τῷ πωλαιαᾷ ἰπυῤζέσεωξς ὠκῆσοι χρέος οἶδα Κρ (Σ Ῥ Ρ (ἄς " : δι ΠΥ ἤοπις ΕΠ ΟἸ θύοι. Μεμλίηἶς ἐπ πν πο ρο ΠἸσοτὶ 
“ὧρ ομοδογήσεις πορεσεγοι ἢ σιξαςείᾳ Γ, ὅσπτο- γρητατυτι ϑοαϊεοίαηι, ὃς ἔγαιέξαμη 4] Ἰἤπδηι οχ τα 

[ 7 ΄ ᾿ 7 . . - ν . 

λαύσν σου τῆς τελειότητος. ΟΡ ἐγοίηστι μδιυ;ιεη-- Ἰητοσγίτατς ρεγσορίαγιπι.  Οπρά ργαττει (Δ, Ὠ1Π 

μὗδτον σὲτῆς συωτυχίας »μακθον χῳτόγηγ τῆς σῆς ἰοττιιηα πλς ἔγα γατα οἴει πσο γε ροίξ τυδιὴ Βυτηα- 

ζαλόχῳ ϑίας οἰδαοομῆνθ΄. ἱτέρου δὲ τῷ τὴν 1ιἰτάτοιι δἀποηίγοια, 1)οϊηάς νῖ Ἰρίς ἰερατίοηοπι 
κὐλεν ἐλ Ὁ ἐμαυτὰ πληρσοι! ἱωὰ ὗσο "3 οην [πο] ρογοπι, πάτα Παξξθηι οὔτε πο δια 

Ἐλαψ μ , ΩΝ ἐν ἡ ψα αιοά ᾿ῃάισηιπ τὴ ταῆῖο Βοης ἤοίο αἰ ξληηατγοπ):-- 
τέως ὠπίύκνου. μηκθοότεθον ἐμάυτον ψρλνωὼν ἢ Ὶ ηλι} νοτὸ συοά ἀρ 4 ἀπ τοι} Γοραταγοπ)» Π6- 

πε ἐξ τον εἰν χάέθατ Θ᾽, χαὶ δα λο ΠΩ ΤΣ μι ὡςτε τοιαυτῆς τυγχονεῖν χῶὼ ; ζ αὶ Λο- 6116 ΡΓΙΠΟΙΡΕ ΠῚ ν γι1Π1» ΠΘα 6 ἸΔΙοτάπι “ΘΠ Δ ΠῚ 
εἴ ἊΨ» Ὑ Δ’ 2 ΄ Ψ᾽ τ . - 5 Ὁ 

ζόνϑμθ’ δ οὐ τῷ αβγχονία οὔτε διωτίωυ τῶ ἔς Διτο 5 ρεγ πα ογὶ ροδ .νὲ ἢ ρίς ργαῖ {15., ὃζ 
Ἂ ἣ : δ ᾿ ' ᾿ 

οὐδενὸς αὖτις λέγων δζᾳ ἡραμμάχων “σείσειαν Ῥαττιηι ογίμλ ας ἀ{Πππα5 » ραττίτη 44 ρθάθ5 τς [ἀρρ]}-- 
, {τ᾽ οὶ ' δ γὼ “ φρμλ ΔὈΠΟἰΔ5» ραγίη νοηίδι ἀθρυθοοσ 85 ΘΧ σι] ς αὐτὸς παδϑν. κα τὴ μδῥ ὁπολυό- “ .Ρ ᾿ ΡΕΡΗΡΗΡ 
ΔΑ Φ ᾿ 4 Εν τὸ δ᾽ ἢ δ᾿ ν πηΐϊππι οἵξ, αιοί ερ το ]α ροίτε ἕλς]ὸ ργα ἔζατὶ. Ηὶς 
μῆνθ' «ἶμ ἐγκλημάτων ν ἀγόύων. τοὺς δὲ -.- Ῥ , ὃς 

᾿ .  ἀλξαιμαρα- Ἰρίταγ οπνη ἴδια σι Ορρομοίοπι τιμτι σαρας ἀ ι1- 
συγγνώμίι οὐδφιτ ἄμδωος ἔχον. ὦ ουσδὲν αὖ ρῳ- κκ ; ἱ πιο ἀν ᾿ "βῷ- πππι; ὃς φιοά φιηϊηληι τ61 Γδητοητίαγη τἰδὶ αρὸ- 

δίως οἱ ὁχιςολὴς γμύοιτο. πῶσιν οὐἱἦ τούτοις ἕν αὖ. τις (Ποοτίς, τὰ νοτὸ ἃ τοΙρίο οἵες τοϊηλα ςο]]ὰ-- 
πο δι ἊΝ ᾿ ι 5 : : 

τιθεὶς σὲ Ὁ θοίχῃ κεφαλΐω,ν. ὅτι ὀζα),ἐγᾳ τὴν γγώ- ΠῚ 5 ν ΟΊ τας απ τῷ το ητάγο. δοά γἱάςς5, θ1- 
2 ! εἰ ο ᾿ ͵ 3 . ΩΣ ν 

ωΐἷω ὡνσδεξαϊδτη σοι. ἰὼ ὥθ τὸ ὠρῴγαςν’ ἔ- ἐἰημθάημο Ἀρϑβίσι βπσθημι εἰο μηδ » τοτρίπαῦ- 
λ ᾿ - ὑπ ξ Π . ο. 

χομὰρ Β τοὶ εἱὲ λοιστὰ τοροάχησεις φρο σέαντῷ, 1115.5 ἘΠῚ Ἔς (ἂ1 Δ1Ὲ »60 0 ΣΟΓΙΌΔΠῚ; ἘΧΡΟΠΟΙΕ. 

“ ὃ ἰυ ἐ εἰ ησῖιν οὐχ. αἀπεύχνησαι, ὃ » ᾿ Τ)ογηρίίδ5 Π)ς ἃ Ῥασθητθις γοταίζα ποῦς [χπη]-- 

θα ΟΟΟΣΕ “πἀξἜρρω Οὐ ΦΡΆ Σ πες Πιατίτατο ςομἱππέξιι αἴξ, ἰζα,ντὰ ἔγαςτο ἢ] }}] ἀϊβοταῖ. 
“πος κύκλω σδλοιμα ὀκνῶν ΚΟ ἀγαρ)ό μῶμος Τ' α᾽- ' ΝΣ Ὶ ΝΥδῃι σὰς νου ταζθηλ ποι ο]οηπογοσ ὃ Οὰπὶ γοιὸ 

͵ 9 ς ο των 

“αν ὠκφανειν “ Ρ ὧν ποιίόμναι Τοῖς Χηρις. Δορμίθ--ὀ ςαυϊίατχ αἰ ἸοΠἴδτηιις, οὗ 4παπὶ πα ραϊογοταγ, γο- 
-“- κυδῳ -ὦκ 3 Β Ἔν αν Φ ὰ 

σιαγὸς οὕτως δχιτήσειος ἡμαν ὄξιν “ρον γονέων εἶς. τὸ ἀἰχίπγας ἢκς Ραμᾶς ποι. ΝΝοπιο δηΐμῃ ἤν. αὶ 

γωϑεν. ὥςτε ἀσελφᾷ μηόδοτι οι δγαφίρειν.τί γὸ αὖ- ἿΣ ἴῃ ΠΙΡΕῚ ἩΡΗΙ ΙΝ ςκπεμςμαμετῆε τ ἘμΙεῃν 
5.0 -“ ᾿ μ᾿ ᾿ δας ἃ 116 σελ! ΟΕ 1 ΔΤ 10 σΟΡ ΘΟ σΔ4ϊ, 

τς μήπ' ἀληϑὴ λέγοι. εἶτα Τὶ αἰτίαν μάϑέντος ἀφ᾿ ἧς ΒΡ Ύ ΤΥ ἀνλλι7 ΑΘ, ἐΛῈ ΟΘΗΓΕΝ 
γα πέπδγϑεν, ἀἶξιον ὥναι τῷ παϑὲν ὅτως ὃ Εὐππ ΟἸμπη τίπλοσο ὃς ἱπξαπία γἴτατη τγαπῇσοὶθ . αἵ- 

Ταυτοῦ “το ἽΤΟν ΜῈΝ 5 ἐξ 10} ΕἸ ΩΡ ΘῈ ΠΡ ον ὧν ὅτῶς ἐφ. ας ἱπτιο οαἰςυΐο τεροῆταμι (αἸατόπι μαθοῖθ δῆς 
μϑριμηόδε γὸ ἔστω μησὶεὶς ,ὃς μειθον ἥμς, ζον εἰς τὴν ΑΛ ἀνμολ τ Α ΤῊ εἰ ραπᾶπὰ ΠΗ Ήςείς ἀπχ᾽ πτυϑ:τέσις ΠΙρρ! ςίτετ οτα.- 

Ἵ ν - - 3 . Ν 

σὴν αρετίωω εἰ μϑοτήσεις,ἢ τ θ τ} οχρύηοι. αλλ τοῦς αἴας οὐίξογάπλις», (ντ ἢ [δητθηγία ἔθει) 
Ζ οῴντες τῶτον τ. “εῶς κ; α δόξως ὥντας ζχὶ τῇ πιαη[ιοτι1 15 μὰ ἃς ΓΑΔΘΉ ΔΗ ΠΪτατὶς. τ δε τ 
σὴ ἡήφῳ σἴδακει ρα στη ρίαν αῤχδ- πλθητθηα ΠῚ ν ηϊδι. Ἐτθηΐπα γθυς]} 165 (δ ᾿πιροσίαπι “ρακειμᾶρ : ; ΦΡῊΡ 
σαν αὐτὸν ἔχοιν τίω οδέκίοωυ ὡκρίναιδ, μεγαλά. πιαῃύπηες ταά!θοτς, ἔογεις εξ γεκάσιις γτ ἩΜΒΙΣ 

ς σ΄ ΄ λ 

ψυ ό; τε δυιδ Ὁ φιλάνγρφρπον ὀχρνοηϊί,ῦ αἱ σεαῦῖδα 
»ῶς ἌΣ νι ἴχ».9 ἢ ΆΣΩ. δ} ! ἦ , δ να δι ΥἘΡ΄ νὴ αὐτῷ ὑοεφσύουλμ. τὸ μδμ γὺ τοῖς αν τιτίον]ας ἴσο χἔίρῳ λα μβανην αν δος τε κ) ἀῤχοντὸς ὡς ὠληϑῶς. 



Δε(ρδΐέξις οἰ ϑηχδηξίαην ὃς δδα οί ἰταϊτομη ἱπηρογεὶ- 
του ἀσηλην νίγατι τμαση!ἤοθης ἱδοάταο τηδἡΠδ- 
τα τπ6 ργα  Ἐ ᾽! 6 ηὴ ἄγρας. Ῥτοιηάορ ρ]δοϊτῇ Εᾶο- 
τος ῬοΟϊοτ5 [ἢ σοάθηγ τὰ δα 41 1ἢ γίοφισοηδος 
ἴπΠπην οΆ 1 απ: οἷδ τ ΓαἸ σατο ροιζα ῬΟ νο]αηαεὶς 
αὐ τγιο» πλα στ τιν Ἰπχθινη Δηΐητι ἀδοΐανατος. ΕἸ: ρὰ- 
το] πιο άις [εις εἴο Γ)ουαϊτίαπο ἀεβοῖ, νὰ τη. 
Ῥοηάρηςχία οὐμτι ἐχρθέξατίοης πιθειδῖ. Διο πα 
ΠΟΙ γ θυ ρατὶ» δα ἤπο ντ μ}}}}} ἀσογδίταςις αὐ α- 
τ] τοΥγγυ. ἀτάτιο. Ἰτοσι πη τοθαηγας, Ετὸπίη ΠἸυὰ 
Ῥογρθηά!το; τασΐτος ΟΧ 5 41) ΔὨϊ νΊΧογαηΐ » Οτ Ια 
Ὁ ηροῖο5 ἀομη ηόΐαια ἔλύξος εογῇ οἱδ Χαὶ ἐδηυ- 
ΠῚ ΡΟΥ Τη"πγᾶηγ ἀράογδητς, δε 4 ἡπἰ κα ἐἰ6 ̓ ς ἔλπγα 
ἀεπηδηδαίὶς αὐ Ρο(ξοτιζαῖοῃι. Οὐσπιτὰ αὶ τοηγίο.. 
ὙΠ 1.41} ῬΑ ΟΡ ἷὰ ὑλα ει ρτα ζαηζοδ, Θοῦπηι ἢ 
ΟἾΠ6 ζδιηρας ἱπιηλοτῖα ]ς5 ὃς ΘΠΊριτοσηα πδηποτγία 
τοὶ τόξα εἴτ, Ασςοίας ἕμηὸ πος δτιδιν ταις ΡΥ ΘΟ 15, 
194 ποδίς; 4] τι ξαφεα σείρεις {Ππἰέγαγο σομήξί τα - 
ΓΠῚ159 Ὁ ὅ ΟΠ ΓῺ ᾿α ΒΑ, ὡς σεν Αἰ ΠΟΙ Βγαζαμὴ οἷο. 
τισητίατ οοίσυτατδ Ρὸ 11:15. 516 δία σα [ις δἱ 
4] Β] αμὴ τρισί ἀαγατ,οιμνι [ο ἰρίιμι νετὸ {πρρ]εῖο 
οἤκιτοι., ἀοἰἸαην οοπάομαο ἐἰςίτας : Ἐξ οἰάδθηι 
παῖς Οταΐο, Οὐγττις Παρ 5 Ροϊενιῥτοτίά ΡΤΟΡΙΤΙΙς 
ὈΧΟΗΪΟ ἔοστασ, Τὴ ότι) ἴθ πιο Γο ΡοΟΠΘηις,. ἃς 
ως ΡΓὸ ποίίγα λοαΐταῖο Ρυα!ραἰέμηας ; Παμ!ά θη 
ἼΘΙ ν)Ἶδς οὕλη ὑαητὶ γιατὶ ΡΓοοπ 5 Γοιτὸ σρηίο- 
Ὀίπνας. Εἴος απτόϊη ἐπτοῖ αἰτα αἰςοῖδ προρΐο ΟΕ, 
Ζαρα παϊΐος αυαἰθουηιο ταχάριτι πα! οβοίην αὐ. 
εὐ ογί τ. οὉ Ριστοῦίτα Πρρὶ οῖο αβτοίηνις. ΝΝΑηΣ 
ἤδεὶ πο ἢ Ροτεϊε νε ἔλᾶχα ᾿πξεέξα τράδάπταν: (δά ΕΝ 
νυ ἐπ ροίζογιιηη ἱριι πάλης οηιοπάατίοσος ὃς πιο] ἰογος, 
ὅσ ντ Δ}1ἰ5 ποποίζατζοην ᾿πεἸτιάπιαιι [δα επ] ἤν 

- ΕΧΘΙΏρ] 1}. Αἱ ΠοΙιη. ὨΘΕΓΙΟ ΠῚΠΠῸ 1 γί ρητὶ οἱὲ 
ΟΡ 5. 5᾽ αἰ ἄφηγ θείαν Ροίς ππογτοιηρ ας δχ {ΠΠππις ἃς 
1110 Πα πὴ δχοιάοης χζογος γοζὸ ΘΟΥΪ Πγ6- 
τὰ ἀο ἤχὶς ᾿ῃ παπς οὐδείς ΔἸ {6118 αι τγουτῖτα νῖ, 
ἢ ρῬασμδῃν ΔΙΧΌΥΤΩΝΙΙς Ρουσαϊιην 9. ΠῚ ΔἸ ΘΠ. 
1τά χη το ΠΟ[Ἐγα ΠῚ εχρί θα ἶς ν᾽ ἀθαπηαγ, υοά γε ἰῃ 
τε γοτὸ σοη[ουτὶ ρος. Ῥἰ ασιπλὶπν αδοῖϊΐο ὀοηβιιηο., 
Νεαὰς νετὸ πὰς ν" τυ νοσδητι ἀφ γοδιις ἢ Ὶς ἔο- 
οἰἤξην, ἱ ν]άοτοην οηθῆςιαμν ἀαπαβης ἘΠΌΤΝ 
ΘΟΟΙΡΙ ΘΠ τις. ἀλλ η15 ὃς οἹοτίοιϊας εἴθ. Νος δηΐη 
Ῥλαοοσαμ οουϊὶς ὃς (ϑττποηίθιις τα οεἰ ἤταάο ἔοτο. 
ἔμ, ἸΝλτ οπτῃο5 (αρραάοοσος. ηαϊά ξπταγαι ἤὶ, 
[Βυυτὸ ὀχροέξαπε; ηπῖθιι5 ορτάγιινε αὐ το 189 
ἴπιαϑ νἸτταςα5» ἤδη οζιάνη δά παμηογαζο ἰοόγοι. Ἅῶ. 
τεοτ (οΥ σθηα] ἤποπὶ ἕλοους, ατα ἢ αι! ρεαῖοσ- 
πα ἤιυγ πε, 1Ιά ται ἔγαυάι ἔοτο θα Πθο. Ηοοτά- 
θη ἀπ Ποἰαηλ. αὐ σπμ πιυϊτοτυση μαδοδης ἢ ῖ6- 
τὰς ἀθργοοαζουῖας. ΟἸηίθιις Ηὶς πηθδίῃ ἰοησὸ δηϊο- 
Ροίπτ,οίσιο {μι γατὶοῖο Ῥογ[ια[5,ηο τ οτγαγῖο- 
Ὡδη Ρόαιις ἀριχ [τά τπτορεϊζατοιη Δ] πυος Πα τι- 
τἄμ, Οαγθ πο ΠΠπτῃ ΟΡ ΠΟ 4ιοα ἐς ποὶδοοπςο- 
Ρἰτ ἔΆ]]ατ. ὃς ντ ογάτιο 
Δρια ποίξτος πἰοιεαϊαγ,οσο ἴηι οδίδογο ἴθ, χος]- 
ἰφιαξυηηιο ἀοηνὶπό ᾿νε παῖς Ρετίοηὶ αὐδηζιασὶς, ἔι- 
“αιάθην ΠΟ τα] Π15 Οὐ Πΐ δας 41 γπαπατη ἴῃ ΡΠ ]- 
ἸοΙορ ἰΑ ἤπης νοείδει, τὸ5 πυπιᾷηας 4 4ἸοῈ ἃς οοη- 
ΠάοτΆΠΙ, ΠΟΙ αι ααὰμι {τ ἸΠσΟΠΥρα Δ Ρ}} 15 ος 
τηΠῖδιις Ζι] κα πδος Πζαΐθιη τοά!σαηζαν,, θθὴς ἔι- 
ὅχογυτη τϑροῖτας αητοα Ὑ Πείδασις. 

ποῖτα ἀϊρηϊταΐθμι ΔΙ! υδιὴ 

δα ΠΣ, εἰ , ἡ σιῶν Ν “Ν 
τὸ εἷὲ τοῖς ὑποπφ]ωκόσι χον ΘῸν οινο γι φραο,} Ὲ -- 
δὰ λοῷ οοσιμῃ τάν των κ) Ἡμυθοότητι ϑηαφέρον αι 0) 
ὥς τε ὑπώρξεί γοι βαληδέν ἢ εν τοῦδ αῤτο δι, τὰ 

ἑ ᾿ 2 Υ Ε λ "ον ΄ ΡΣ ͵ 

ὥϑϑς τὸ ὠμιούα ϑοι Ἠ) τίου εἰς τὸ σωΐ 4ν ὡς αὐ ἐθέ- 
7 ἷ 2 ὦν ἤν..." ΕῚ 

"λης) κ ιοειξ αὐοζ μυφγδ λοψυλ ἴων. ΤδΤΟ ιέτίθον ἀρϑ 
ἃς χν Ἢ Δ. Ν “Ὁ ᾿: ὄ ὃ» Ἵ 

᾿Ἅδυῶυ, εἶδιυετιανῷ τῆς κολύέσφως, 0) πρρου ουκω μυέ- 
ε γ» ."έ ἰρυ [ν λ ΡΨ Ε 

γώνῦ φόβος κοὴ ὧν ἴδιον οἷοκν ἑαυτὸν παϑοῖν ὄντα, 
τούτοις (ησδὲν οἰ πμθζωαν ΖΘ ο δ πεῖνοα αὐ γε ἷπκε-: 

; δ δ Δ. ὧν 7 εἰ ἕ λῷὼρ πσὔομδιο. Χ6] )ὺ ὠκξινο σκοῦρο:, ΟἹ πΌρΘι)ι μάθη 
νῶν , 3, 

ἡοδνον)οότων πολλοὶ 0 ποροότεθον η6))) )Ὀνωσι) 
Ἐν 3 λ λ ο ἣ ΄ Η ὧν οὐ εἱεὴς τορος τοῖς ὕςερον εἰγεγτέυφθη Ἅοηος. ὧ- 
Ἢ) “Δ ἊΝ ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ οὐρτ, φηϊζριν σὲ τίου ὀργίζου ς οἱ φιλοσοφία, Τοιὲ πολλοιὶ ὑ.- 

φ' "] ᾿ δ 27 ͵ Ὰ 

ἡτίθάντες. ὧν ἀϑάνατος ἡ μινήριη τοῦδ ρόνῳ παντὶ 
ν Ἢ ᾽ 4 Ἂν - ᾿Ὶ «οὐδ οδέσοντα). τοοϑσκείδδω δ κοὴ ἀῶτο τοὺς αὐἰϑὰ 

“ἢ 7 ΕΝ, δὰ 5.3 ὄν. ’᾽ 

σου δ) γη (κφισι.δς ἡμδν τοῖς μενεῖν ᾿πτροαμρεηρᾶῥοις 
» ΌΝ 3 ἕ 2 4 Ἀ τοὶ σεὶ, τἀν οὖν τὰς “ἀὔω προϑοὶς φοδονδύίας Φιλαν- 

« ἊΣ δ, Ν [κι 

δφγήως ἐφῥβαλέδαοι. οὕτω κοὶ ἀροῖσ Θ΄ πιῦ 
ζ λ᾽ ων Ἵ ε..ὺ Π 

παγεδοφό νῷ τἱωὼ ργίω εφθνας λέ Το, ΤΟΥ γι 
’ 5 ἤ ς [4 ε ὀφυδονφὶ οἰς τιικωψίων,.. το] κύρθ' ὁ μυέγεις. αὐτο 

Ψ.", ΄ ΄ ΡΝ Ὶ νὰ ἐουτω τχ κροίσο φίλ" γγρειδτοεβ μμετουσέω νίμζω. 
4 ἰ Ἂ Ὁ ς τοῦτος δὲ σιουαξιθ ρον σορδρυκὴ ὅση διυδαμις ἧμνρ. 

2 Ψ ὃ , Ὗ ᾿ Ζ 

τέρα ταυτοι ὐαγοραύσορδυ,, ἐἴρτορ μὴ μακροί τινες 
φς ᾿ Ἵ : ͵ ; 

Ἐ4) πον ταπδισιν αὐ δος τοσ το κυρυγοες γομβειδ θήη.. 
᾿" “ν Ἀν ὧν 2. ΘΔΗ ὁ “ ε λ 
μὰ “ὈΚΘΊνΟ ᾿ δα σῚν ΕἸ αὐ αΎ Καον. , τι τοὺς 
ς ἥ Φι. 9 ΄“ω ε ς ')ὧλ Φρῥρ. 4 “4 

δτιοιοῦ α οἷμκοιευς ον ΟΡ τὴν ἡδὴ γο)λλυημδύῶν 
κολο ζομδμ (τίς ἣδ αὐ ἡβύουτο μου χονὴ μὴ γεβυηῶς 

Ε] 3. εἱ " 5) ΕῚ ᾿γ πολ παρα γρδραν) ὐλλ᾽ ὅπως αὐ ἢ αὐτοὶ χορὸς τὸ 
λοιπὸν ὠμείναι ἡ οινζο, ἢ τοῖς ἑτάροις, ὑποίρξφαν τῷ 
στυφρονέϊ οοὐδεύδ ει ιρ.τούτων τοίνυν 60 ἕτερον ἐν 
δεῖν αὗτις ὧν τῷ ποιρόντι φήσφενιαὐτός τὰ δὼ μί6-- 
τῶν Θάνατον, τούτων μερινήσεταμιτοις λοιποὺς τῇ 

ϑναΐαι τοῦ δέριτρος τούτον ἀφορῶντας οἴομαι. 
ὡς 9. ὅγερ αὐ τρϑεϑ ὠυϑρ τῇ τπιμωθίᾳ, φτίω ὀργήν, 
ἡμῶν δετοσημσλνυύαι ἐδ ξομδυ. ὁ πολλὰ δὲν καὶ σᾷ 
ληϑες ἘΩ) φαῤΐω ὧὐ ἔγω 28. γὺ) ἐἰσὲν αὖ' τούχων 
λόγων Ὡοϑήχ θυ εἰστῶν, εἰμὶ με] ζο γε τυ ογοον τῇ 

Ὅὴν χοίξιν ὀνωρρν ἡ τοῖς λάμιβανεσιν.οοὲ γωρ ὁλί-- 
ἡρις ἐξα! καζαρανὴς Ἵ μἰβγαλοψυχί ἰο τὰ Τεόπου. 

κα στποσδοῖο) λὰ ἅπαγτες ὡποσποποῦσι τὸ μάλλον. 
οἷς σὐξωμμίω αὐ μδὶ σὴ λοιπῶν ὠγαϑῶν δ) ανο9-- 

δύντῶν σοὶ Ἀοὶ ταύτίιυ αποριϑινύσοιϑτι " ὀκγαῖ 
δὲ τῷ γράφειν Φαὐστεῦστ!. ἡχούμϑρός μοι ζημίαν 
οἴσει» τὸ πταρηϑν " ἴοσουύτον γε μίω φτοοφοϑήσον ὅ- 
τι πολλαίν δχιςλας ἔχον: ξαντου δύων αὐτόν, πτᾶ-- 

σῶν ἡγήσειϊο προτιμοτέθαν εἴγωι «ἰυ πορ᾿ ἡμδμδ 
οὐχ οἷσι ὅπους κα ϑών. να) τινα ἡ μδδ Ἀόγον » πα- 
ῥα τῇ σὴ τελριόγητι. ὅπτως οἵα μίῆτε αὐτὸς ψοῦ- 
ὁδὴ γὴν ελπίδων ,αἕ ἐφ᾽ ἡμῶν ἔχε, χοὶ ἡμῶν ὑπάρξη 
ὥϑὸς τοις ἐγταῦ δι σεμινολογ ἐϊᾶντα! , οἷο κέκλης- 
σῃ διασοΐᾳ αἰυπφέλητε, δδινοῦσοη «ορὺς τίοὐ αἷς 
τησινυπάντως ὃ εἰϊεγὸς γδιοοΥ Ὁ πώποτε φιλοσοφη- 

“ Ἴ . ᾿ Ψ᾿ ν. ΔΝ; φις 

σείγτων , ἐπόσκεγαι τὸ αὐλδροόπινα ᾿ καὶ οἷδ᾽'ὰς ὡς 
χαλὸς ϑησαυρὸς πᾶσι τοῖς σδεουδῥοις ὑπουργ ξϊν πσορωποκείμϑμ!θ’. 

! 



οἵ ΤῊ6 ννείεοπιβ Τιυβί, ἰοπάοη 

-το 

Βασίλέθ' Ἑυςαϑίῳ Φιελοσύφῳ. 
Πριρηκόταμιε ἤδη Ὡϑὸς "πὸς φο δῷ τὴς λε- 
ἡρυδμης τύχης ἐπηρείως, παῤ ἧς αεί τι πρὸς 

τὸ μὴ συγ) λρεόσων σοι ἐμπόδιον γέλονε, ϑαυμα- 
ςῶς πως αεκαλέσω πρὶ παρεμευϑήσω τοῖς ἡρώμ- 

μῶσι, κοὶ κάρπως ἤδη κθὴ κατ ἐμιαυτὸν ἔςρεφον; 
μύ ποτε ὠληϑές ὅξι τὸ οἷδα τὴν πορλλαίν ϑρυλλό- 
υὗψον, ὅτι αὐώγνκη τίς ὅξι καὶ εμρμϑόη ἡ κοὴ τὸ 
μικροὶ κοὶ τὼ μείζω ΦΥα᾽ ἡμυετέρον ἀγουσει. αὐτοὶ 
εἰὲ οὐδενὸς ἐσμδὺ οἱ αὐϑρφ ποι κίθκοι. ἢ οἱ μη τῶ- 
τὸ τύχη τίς πάντως τὸν αὐ δ ροόπινον ἐλαύνει βίον" 
κοὶ τούτων πολλίω) συγγνώμίω ἕξεις ΤΠ λογισ-- 
δ, ἐπσειδαν ταὶ αἰήίας, ὑφ᾽ ὠνεὶς αὐ οὺς “ποοθή- 
χθίω, κάϑης. ἐγὼ κατέλιπον τας ἀϑήνως κατὸ 
φήμίω της σῆς φιλοσοφίας, ἐαὴβων τὴ! ἐκεῖ. πο» 
ρέδρα μον δὲ τίω) ἐφ᾽ ἑδλνασόντω πόλιν ὡς οὐδεὶς 
ὀείυοσ σῦς σειρήνων μέλι. κοὴ τἰωσιαν ἐθαύμφσω 
μϑὸ, πρὸς δὲ τίω) μητρόπολιν ἧι ἐν αὐτὴ καλεῖν 
ἠποιγόμϑμ. ἐπειο[ δὲ χατέλαβιν τίω πωτρίδα; 
καὶ σε ὧν αὐτὴ τὸ μιάγα ὄφελος ᾧυτήσεις ἐχ ὀὗφον, 
ὠντεῦϑεν μοι λοιπὸν αἱ πολλαὶ Κὴ ποικίλαι ὠφορ- 
μαὶ τῇδ αδοκήτων ὅχιγεγονασι κολυμῴτων. ἢ γὼ 
ἀδ)ενῶν πάντως ἔδει καὶ δζο; τῦτο δπολείπεδϑαι» 
ἡ ὄχι τίωὺ ἑωΐαν βαδίζοντι συυναταίρειν μὴ διυωύα-- 
.!. ὀψὲ δέποτε μυξίοις πόνοις γἰμὴ συοίαν χαΐᾳ- 

“ 3 Ε ιν μ“ Ν 3 

λαξοντα,ἐκ ἔχειν συυεῖν αι τρύ φλλοσύόφῳ τρὸς αὐ-΄ 
υἥ]ίους ὠπάρᾳντι.παλιν ουυῦ ἔσδι αὐ γυτῆόν σ᾽ ἐν αι 
δολιχὴν ὁδὸν αῤγαλείω τέ. χἡ ἐδ᾽ ἐγταῦϑτι τὸ ασό- 
εἰαζόμϑυον ἔχειν. ἐλ οὕτω δέσερφος ζῶ, ὥστε ἡ 
τὴν δὶ πέρσεις (αὐιἔζειν ἔσει χῷ συμιτοφϑιέναι εἰς 
ὅ,τι μηςεὸν τῆς βαρβ αῥων' ἥλϑει γὰρ κάκεισε,το- 
σαύτῃ τίς ἰὼ φιλονεικία τῷ δαιμοθ’, ἡ αὐτῷ κᾳ- 
ϑηδί ἢ δ.) τίς Αλεξαύδρε . ὅπερ γυωῦ κοῷὴ σωνέβη' 
δοκῷ γὸ μοι εἰ μὴ ὡασέρ τι θρέμιμᾳ ϑωιλλαίτρο- 
δεικνυμᾶῥῳ ἑπόμδμος ὠπησόρσῦσε, ἐπῴκεινα αὖ με 
κ γύασης τῆς ἰνοδυοὴς ἐλϑεῖν ὁουδνον. κ εἴτι ἔογα- 

τον ἡ καθ᾿ ἡκᾷς οἰκου μᾶρης χωθίον, τὺ τούτῳ ὅι- 
“λωρηϑήνωαι κὶ τί δεῖ τὰ πολλὰ λέν" ἀλλὰ τὸ τε- 
λοί ταῖον νιυῦ ἔλὶ τῆς αὐτῆς χώώρᾳςϑγχουντι συϊγέ- 
νεὼς ἐκ οἰξεηῆθετο, (φικράςς ἀῤῥώφαις ἀἶξοιργο μοέ- 
νῷ. αἢ εἰ μὸν τῷ γε λοιποῦ μετολώτοαι «ἄροιντο, οὐ ν 

δὲ Τλ τὸν χειμῶνα τὴ λογιότητ! σὰ σιωεσόμυοϑτι" 
“" ν:.-- “ἢ δ. ὦ ε Ὰ ὌΨΕΙ. π: 

ταῖς ἐχ εμϑ μϑῶις ἔργω ὡς αὖ αιπὺς εἴποιςεἴαυτῶ 
εχ αὐ άγκης. ταῦτα ἐχὶ μικδοῦ σὰν γὼ τουὶ Τ ποιη- 
τῶν δ] αντάλῳ μύϑους ὑφρεβώνιεζ: ἀλλ᾽ ὅπερ 
ἔφζω ῥώων γέγονα τοῖς ορώμμμαισικφὴ εἰκ ἔτι ὅλι τὸ 
αὐτῆς εἶμα γνώμης. φημὶ χοίωνα), δυδόντι δὲ τὰ 

εἐἰγοιϑεὶ, τῷ ϑεᾳὶ χαίθαν εἰδέναι. Ὡμιφυουϑύῳ δὲ μὴ 
«ἱν οέραίνειν" χΘὴ δεὲ οὐυὖ κοὺ ἡμὼν καὶ μϑὺ οὐράχοιϊο 

σιου εἶναί σοι; αὔτ᾽ αριςώ τε ὁμοῦ ὺ ἡσδιςοι ἡγησυμε- 
δι. εἰ δὲ αὐαβώλοιτο,αρράως οἴσιμδ ἢ ζυμίαν.ὡ- 
μένον γάρ πουπαάντως ἢ ὡς αἢ ἡμές πορρφλόιμεϑ)α; 

“Ν ΕΣ 

“δυο κεἰ πο ἡμέτερᾳ. Ιϑμώνῳ. 

ὨΙΨΕΚΘΟΚΥΜ οκΚΑΘΟΚΥΜ 
“Βαζλω ξηαιθῖο ρῥηἰογορνο. . 

Ατ!β πὶς ἴάτα ται] υς ξοχτιΐπα» απο ἀ - 
Α βεῤνασερ το ἰαξξατυπη» 40 ἰδιηροτ ἱπηρὸ- 
ἀϊμιεπτυηι δἰ απο » ιιὸ πνιπιιϑ τα σοι ηἶτα ροί- 
[φιροὈ οοῖτ, τ τἸ βοὸ γοξος ἢ ]Α{{| ατηὰς σοπ(ο]λζιις 
65 Πτετ! 5 τι115, ΕΘ ΠΙΠα ἰδ} ΠΡΟ ΠῚ 1Π 1110 Π16- 

οαππ νογίαγενντγιπα νογαπι οἶος », χαρά νυϊσὸ ἀ|ςοὶ- 
τατος προς Πτητέρ ιάπάαιη αἴας ἐαταπι,ηποᾷ 
ἰπ τοῦυς υϊηδηὶδ ταῃὶ πγᾶσ!!8 ἂμ ΕΧΊΡῚ]5 ἀο- 

πα ηαζοζαν, ὃς πος οὐπηΐαπι οΣ ποίξγα νοϊαηζαδῖο οἷς 

ίξπλας Ἰπηροτε5:4ῃ νετὸ ἔοτζα ποπιαι νιζαπι 

σαδογηαγος, Αἴας [15 πις}5 σοσταϊτί οι ἔοι! ]ὸ 
ἀαθῖ5 νεπιδιηρίϊ οαυ 85, 1: Πλ6 ἴῃ δα 5 ἱπηρ τ τῳ 
δα ποτ 15. ΕΡῸ ΡΕΓτηοτι5 τα; (ρἰξτιας: ξληγα, (6 11}.- 
αυεθαπι Ατποπας 5» ουληΐθιις. τα 1Π|ς νἱσείαης 
ΡΟΙ ΠΑΡ Ιτὶς, ρυστογοσγγοθαμι αὔζοπὶντρε Ης]]ς- 
ἤρομτί»οο  οΎς αυὰπι πμ]1πς ὙΊγ 85 5: γθηυηι σαν 
γλ]η4. αἴατ6. Δ απὶ αἀπγίγααι, Αἀ ςἰτ5 νετὸ Μο- 
ΓΟΡΟΪ ΠῚ» οὗ Ἰρίπιις οὐΠατηοηζα Ρυα τα ἤϊπιᾷ ο- 
{ἰπαρᾷ.(ἰὰμα γεγὸ Ῥατγίαμη αττὶρ ΗΠ γ,τέχιο οἸατ- 
ἤπια ν τΠὰ ἰπ οα συσγογοι πο ᾿ηπιθη!, ΗΠ πῶ 

ΠΛ] Ηὶ ΠΎΟΪΟΙΡ]ἰςο 5 ᾿π!ρογαζούαμα φοοϊάδτιης ηΡ6- 

ἀ!πιοηζοχιαν σαι ἀτπ ραγῖ τουθι5 σταιΠΠ.- 
ΤῊΙ15 ΠῚ ἱπηρ]Π]οατατ ἃ τὸ αο πγαμογεῖ, ραγείτη πο 
Ροϊδηι τεσαμι νουίπ5. οτιδηζοιη ν πὴ ΟΠ ἰρτ ΓΟ. 
Ῥοίξοα γοτὸ οἰἰπι αἰ ψυαηάο (δ ἀ [ςτὸ ὃἃζ ἰαδοτγίθις 
1ΠΠΠΠΠΊΘΤῚ 5. ΘΥΓΙΔΠῚ αἰδουζιις οἰ πὶ» σοπιοηϊο πα 

Ρἰμ]οΙορμιαπ; απίρρε αὶ δά Ζργρτιος ἀπο ΠΗ ε 
Ροτρίζας πο βογος. νυ ἤμπι Ἰσίτας ρα αἰρογάπ:» 

4 νίδπι ἀπ Ἔργρταμη ορουτιῖς οοιοάογοῖδοά πος 
1δ]»αυδοῦτγοπι νοπογά,, ἃ σομε πσογοοροζαίς, Αὐοὸ 
νετὸ ἱπβουτζαιγαῖιϑ ογατηντ ααϊ αὐ Ρογίας ἰγφίςιμ..- 
ἄσηη φχις Ἰοησ πὸ 1 Βάγρθαγοτιαπι ογὰς ἢγηιὴ 
ΡΓΟΠο τοπάττη οὔτι, 4πὰ ὃς {ΠΠπὸ νοη {π] ἴαητα ὁ- 
ταῦ [οσζαπα ᾿ππΠ1ἃ “αἸαὰζ ὈΪ γο] ᾿ὰ ΑἸεχαπάγὶ οἰαζαν 
το {ιοά ἃς φρο ἀϊτ πιαποπά οἤ δι ΝΗ δαϊπηνντ θοὸς 
οἰξοιπιπη στάπηεη ἰςαυΐ οἰ ἴθτα νάθο τὰς νἱτγα 
φατοοΓδ5 [ἴα νεηταγιΠ » ὃς ἢ ν} 14 το συ ἔαη7δς 
νἰτῆπια 1 οὐδ ποίϊγο γοσίος αὐ εᾷ οδογγαζαγῆ ἔα: 
(ς Ἐπ χα! ᾿ναϊτίς ρίας οἰδὸ ΡΟ γοπιὸ ππης ἴῃ οαάξ 
τοῦτα νογίδητϊες [10 σοπηιηοττίο ἔγαὶ ἀϊαταγηα, αἴα» 
Δάποτία ναϊετο πὸ ρσο μι! θηϊ, αἰ ΠΗ πχοάετα.- 
τίου ὅζ τευ η]ον ἤατ, 665 ροῦ Πγεπιθια τις (λρίθη-- 
τὰ ΠΟὈ 5 οορία ἀαθιταγ. Ησὸο νοτὸ οὐἱᾷ τα ϊρίε ἕατσ 
σοίξα πο οἱϊς ἔαζεαγο ὃ Ηας ποὴ ποοοἤιταῖο, Ηας 
πο ξαδυϊαγαπι ας ἐς Ἴ ληζαῖο Ῥοξῖᾳ Βηχογιηῖ» 
οχοράογο ναγί δταΐζοση ὃς Πἀθηνρν δειὶπὶ να ἰὨἸτ1ο α}-- 
ΧΙ τα ]5 ΠἸτο τὶς Ππτν Ὠγϊεἰσαζιι5» Π6 65 1 δαάογη φἀῆας 
[ξητεητὶα ρογῆο: 5.4 οροτίοτο ἀϊοο, σΖυοάθεπο- 
Ποίτπη ἀοο]ἀοτῖτ. Ἰά4 ἀσσορταπι 1 )6ο τοίοιγο, οἴφυς 
δτατίαπη μαθοτθυ πΠεηπ6 πιοϊοῖϊο αηΐπιο ἀἠρξίτιο-. 
ποτὰ 1115 ρατὶ, ργοϊηάς ἢ ταὶ σδιιθ θ ηά] ποδὶς ἃ- 
οσατάτειη οδοεήεεις στατῇ [4 δεῖς αἴσῃ ᾿πσυ τη: 
[αἱ τηογαπη οὈἰθοογιῖ. Ξα00 ΔΠ1ΠῸ αἀΠροπαϊαμη ἔς.- 
ΓΘΠ 5: Πα] ἄθπι Ποίξγας γα 5 πη] τις ὃς ν85,7 πιὰ 
ΠΟ5 ΡΓΟΡΟΙΏΘΓΙΠΊΙ5., ΓΘρς αἱ; σι θεγηαῖ νπιμογία5. 

]ωἰ4ηο. 

γοιποάο γογὸ σοτρι τάχη ἰηζογοα μα» 
ΝΠ ΟΠΏ]ΠΟ γ γ65 ΠΊΔΠῈΣ ΓΘΟΙρογαί! Ομ - 

τηοαὸ γνοζὸ , το] 44 να ϑαϊὶη᾽ ἐχ {δητεηζίᾳ 
(ἀσοεάμης οπηπίᾳ., “αδιπαάπιοάηηι ΟΡτάμηι5, 

ΩΣ σοι τοῦ Ψ “τ μέσῳ τῶτον χρόνον τὸ σώμα ἔσχεν. εἰ καϑδιιρόος ἀπῴλαίξες τὴς χοιρὸς τίω 

᾿ ἐγγείων, πῶς δὲ λοιπὰ τῷ δίου φόώγματα εἰ Κατα γγωμίω χίρεῖσοι ; ὡσπσεροθχομεθω, 
ὡκ τὰ 



ἘΣ Τ Θοῖ ΩΣ 1 
Δ το ταθηζε σου ΠΠ}οα16 ἀϊρσηιὴ οἴτ. Ἐτθηῖπι αι - 
δι5 αα δ υϊταῖοιι ἤοχιρ 115 ἃς ΡΓΟΠμα 1615 οἴ 5 α- 

ΓΕΠῚ ἀπο αποαῃο ᾿π{ τα] 6 η} ἀταὰε ἱποοιμίαη- 
ταῖὰ οδ,πειηο πα γάτα ΟἸογαγη ν οἴο δ ητοηζία ἢ.- 
χα» ΠΕΡῚ Ρετροζυὸ οομἐζαη8 ἄτα οαάδεῃ οἰζ, οο5 νἱ- 
ἴλη. Θεία ΠΟΙ Π 115 ἀρότο σοπ(δηταηθδῃ}. οὐ νοτίὶ- 
προ. αν ἰπ σαδοσπατοτῦι5 ΠλᾶΠὶ ῬΟΙτιηι 41}-- 

ἄσυη πο} οἰ τγαη. ΠΙτατθιι Δα 185» στα νὶ ΟΠ 1 μχι- 
Ροποτο. Νος νοτὸ νζαῃι οχίγα ἤπέξεης ὃὲ τοηροίϊα- 
(ἐς οολίτταοῦς παΐίο πορότζιο Ροιυπυιις ἢ Ροτγίατ- 
Ὀαζιοηθ5. 4 ΟΧ [Π|1Π}1}5 ΟΥ̓ Γγ αοόξιθις γορτι- 

Πλαθις» ὃς δηλ. Οπτη δες Θχυγ ἰδοὶς ἀπο - 
ἰραείθιις ἐχοοῖ πούθη σογδηγας. ἸΝΔΏῚ ὨΘαιΘ 1π- 

ἔοττυπία ποιὰ τ ΟΓΌΙ; ΠΡΟ ν 1. ν τα ᾿πσοζηηιο- 

εἰς ΡΟ τη. (οτῖρηλατιο νἸΓ.. Ορρεϊμναης ἄσπος 

φλὶηηηχ ἦδο πλοῦ] σογαητοηη ὃς ΟὈΙΘατι "ΕΝ Ρτα- 

θεῖ, νι, ὃζ Ῥοῦπάδ τα ξασαζα 9 ἃς ταῦ ηδ5 ἴῃ ἔδυγα 

οοιόϊζαϊος. ἕλος ἤιρογαγε Ροίπτ, Νέαν απὶ νἱ- 
τὰς ΟἸΓῚ5 ὃς αὐ ΧΊΘταυ ι15 ἐπυρ !οἽτι ἤχης, ἢἢ ΡΟΥΙΠαςο, 
ντ ἀπο 5 ριφρίπσιος {πα ἔγα τα σογάης α]45. ἀόουύ- 
ἔμ στη ροοοτγίρυιδ ἔογαηζα. Τ8 νοτὸ ταπτιμὴ 
Ῥουιητιφησ σι : ΠΟΘΟΓΙ ΟΟΘ ΟΕ Π111115. ΠΌΔΙ.» 

4.1 1. Ροΐασο [οἰ Πα] σθμὰ τγαῃ δια : αἰγδῃ 18 Π, 
ΠΟ ἰδ ΟΧ ν πσιΐα τοῦιμν ἐοοπ θη πα Ἰσαζὸ ΠἸζοῖ, 
ΓΘ] ΘΧΡοτΊΘητιὰ (τί 5 τ Πποίοἐ5 σΟρΠΙτΙΗ ΠῚ Ῥαζαιτηις, 

(υατῖο να] ἀθ Ια δογαπιις» νὰ ἀρὰ πο εὐ ηγ ποθ 
ἤξτο αἰϊοιαϊης πο πιθ τὶ »ὭΘα 6. ΟΧ ΔΠΠγἴὸ τιον - 
αύαπι εἰαθδηγατ, (δ τὰ ρεσροζαα {τη ἤχει δι πτ- 
ΒΊΟΣ, ΘΊΙσΉΠτη τοῖν ΠδΠἸοσβ ἕποῦίης ἱπτούξ, 15 
40 ξιοαιοηζίογος δά πος πλἰίδειδ, δὸ ποδὶς ἕαςὶος 
ΘΙ ΑΓ 18. 

Επβαιίο “Ζεάϊεὺ. 

φ' ἔχης ἴπ ΔΙ πο παπτοτο ποῆτα Πτδια, ΠΥΠΠ μη 
ΓΟΠΠΡῈΒ ΡγοξοΥΠ πεῖτο. α1Π δά π65» ὃ αα ἴω: 

Ἰδειλάπιπι οχοῖτος, ἸΝὸς ΘΗ ἢ Ρεγίρι σαι Ἰα τὶ ταν 
ΟΧ (ἀρ ϑἤξιιη γΙΓΟΥν ὃς δια η τ ἀ ΟΠ ΠῚ 
[οχὶρεὶς σαρίμγα5. ἢ νδγὸ [ἢ ἡοδὶς Πὲ Πα Ορθτα: 
ΡτΘο απ Ἰπ θη ΓΘ. ὙΦ ΠῚ οἱ οχ 1ἰς 41 Ηἰης αα 
ΠΟΣ Θρτης σοσηοίζοτο, 51 Ἰσίταν πὸρ στ οὐ ἢ ἡ Πτ|-- 
τάς ΠΟΠ [ΠῚ ῬΘΑΙΓΘΠΊΗΙΓ . ΠῸἢ ἔῃ [δά ὸ ἃν 11 
(Ὀγιρθ πα: ππατιταϊς πὸ 5 σο ΓΙ πογομτις. ΑἙ π05; 4 
᾿ἰδιυιοσέϊυι οαὐὶς οἷς ΘΟΟΠΡΑτὶ » ιιαητη ΗΟΥῚ Ρο- 
το ἢ τρίτοις πο 5 Πέδσες ΘΙ Εἰς ἐθούδατο, ἘτΟΠΙμι 
Ραΐεος ἔογτης Ἔχ βου 40 πιὸ Πογος τό αι Ίαδη: 
τ Δ ΣΘΠῚ ταῖς οχ δα ἰδ ἢ ἀο([ππῖρτα δα το - 
Π651Π να τ αἰ ΓΘ ΠῚ ἀιοά πὸς ἔουσυπι πὸ δά- 
διροααις. [ρα αὐοά 1 διπμδηδης ἢ αθὶρης ἀδΒου- 
τοις δὲ ἀοιτγρέξοης. ᾿ζαάιῖς διοίςιι9, ἰπηπὰϊτ; Ὁ μο- 
Π2 ΉΥΦΙ ΟΝ 1) 4. δ ΦΉΣΩ ὧζ τοίη 
ἄμιη ἐπδιίπηξ ἤσ νοἰζηνας, 
τορι» ἀςσοτηπιοάαπδῃ 6 
νΕ ποππ Πα}, Ρ δεδε ν᾽ απζαζοιηι Δ Π0 1115, απο 
πρροίῆτας Ἰπιρογλτς βοδε,, 14 νετο ἡδὴ ρίοβο. 
ΝΝοσμῖο ΘΏλΠ νῸ 5 πιράϊοϊ αὐτοταητθις δα! ο ηο 5 
ἃζ Δί τος Ποϊογθο οχ γψο! πῆΐαξο ὐππιοηδει 5, [ρα ροῖ- 
ἰπρϑτασπθη . σαπὶ αἰ Ἠπελτας τοὶ ῬοίτΠατ, ας ἰδ, 
ἸΝραιδς πησαητὸς ΠρφΉἸδυις ἀπ πες, από ἡ νο-: 
ἰναητασγ ποτα, δποαιο: 964 νὰ ὨΔΌ ΓΑΘ Γη δια - 
ἄδης; ρατίπησαγ οὐ ξσθὰ Ποτὶ, ν ξάτα “πήι7ό- 
Ῥία πιοστὶ ργροποητζος. δὶς [ζαταθ ἢ ς αιοαας {6- 
Βασατίοῃ οι ἀεἰβέζογιμι τοϊθγασο αι άοῆὺ ξεδτὸ. ὃς 

» θη χα η0- 

Ἐρο νοτὸ (δητϑητί ἢ 

ηὖ ριοθσ: 564 τα πιο 

“- 

καὶ ὡς ἔφιν ὀφειλόιδυ τῇ σῃ τϑϑαιρέσᾳ. χα] γεὶρ οἷς 
μδὺ οὔκολθ' φεοὲὶς μετα βολίνωη δύχνοια, τέτοις 

οὐδὲν ἰπεικὸς χαὶ τὸν (ον εἶναι μὴ τοτογμδμοῦ. οἷς 
σὲ πεπηγῦα ἡ γνώμη κὶ ἀεὶ ἐδζῶστι τα) ἡὶ αὐτὴ» τες 
τοῖς ἀκόλου 9ον συμφώνως τῇ τοροιρέσᾳ τίω ζω- 

ἰω διεξάγειν. ττῦ ὄντι γεὶρ κυβερνήτῃ μδρ. οὐκ ἐν 
φόται γειλίούϊωυ πτοιξὶν ὅτε ξούλεται" ἐμὰν δὲ ἀκύ- 
μονα ἑαυτοῖς Καϑιςῶν του βίον χρῇ πάνυ ῥάσον ἑαὺ 
τοὺς ὑνδοϑιν ὠν ἡ παθῶν ἐπανιςω μῆρους ἡμῶν 80- 

"» ͵ Χ Θρρυγσ ὡν 
ρύξους κατασιγασώωμδωυ. χα! τὴ ἔξωθεν τοϑασι-" 
“ηόντων ὑψηλοτέρον «ἰαὴ γνώμίω καταςνστώμιε- 
ὅτι. χα) γὰρ οὔτε ζημίαι, οὐτε ἐῤῥωςίαι, οὔτε αἱ 
λοι πειὴ ον θγέρειαι τῷ βίου, ὡψοῦται τῷ ασουδὶ ας, 
ἕως ὡν ἔχη τίου δζονοιαν τῳῦ ϑεφὶ σὺ μοτιςραίνο μοε3 

νίμυ 5» καὶ τὸ μέλλον Ἀποσκοποῦσων" κολτης χοβό- 
ὧν ἐγφρομλω Ὡς ζαλὴς μού φως (αὶ «ὐςωλῶς ὑῶρ- 

αἰδφυσῶν. ἐπεὶ οἵγε ὀφοςρῶς ταὰϊς τῷ βία “μεξι- 

μναις κα τριλημυδμοι; οἷον ὄρνιϑες πολσοιρκοι εἰν 
κι τὸ ἡπέϑον ἔχοντες, κοτώπου σύφονται μὖ σὰ 

βοσκημώτων. σὲ δὲ τησοῦτον πὸ τὴ φραγμθ ἃ 
τῶν ἰδεὴν ἐπφτροι πη μδω, ὅσον οἱ ἐν πελάγει αλλὴ- 

λοις αὐοσμειξόμδμοι. πλζο αλλ’ ἐπειδὴ χα) ἐἷξ 
ὀνυχὸς δάην ὅλον γνωξ στ) τὸν λέοντοε ὲ ὀκβεας εἰας 

τὸς σθίρας ἡγούμεθα σε ἱκανῶς ἐγνοἸ εν οι. ὄϑιν 
«αὶ μέγα ποιούμιεϑοω τὸ ἂν λό) ῳ σε τινὶ τοῖχο". η- 

μῶν τιϑεῶτε αὶ μὴ ἐπ ἄνα! σου τὴς ὀζανοίας, ὥλ5 

Λα φνηγοιοῶς σὸν σιμυξῖναι Φζρὶ τῆς μνη μιῆς. σεγμία 

δὲ μνήμης πὸ γρεΐφειν. ὅπερ ὅσω αὐ σιωνεχόσερο 
ποιὴς τοσούτω πλέον ἡμῖν χαθῇ. 

!  Ν 
Ευςαδήιῳ Τάρῳ: 

Σ ἵπι ὄφελθι ἡμερτέρρον λραμμοίτων ᾿ ἐυιαδέραὶ 

φονογδιψλίπης ὅϊι σῴλλὼν ἡμῖν ν ΚΙ εὐγενεῖς 

θφον ηζιὶς τροὸς τὸ ηρώφην. αὐτοὶ μδὺ γώρ φο9δ- 
λωὼς ἡ σδεδες γφόμεϑο »οὦ γυγχαϑοντες ἔλιρολαιῷ 

δωρετῶν αὐ δρῶν αἰ γαπόντων τὺν κυ έκον. οἰσδὶὲ καὶ 
αὐτοί τι ἀξιον ασα δὴς συρησότε παρ μιν, ῥϑ τε 
εἰοβέγαι αὶ ἐντυγχανέντων: εἰ μιὲν ουυῦ μη το τὰ 
“πλήϑοις Τὴ) αϑόολιῶν ἀπηλόμίεῦοι, ἐκ αὐ Ἰης ὃκ τε 

ὁραφῳ σιωεχὼς δὐφεοσιιοης ἀπειχὸ μιφόοιου μυεῖς 

δὲ οἷς ἐλρήοις α) φρονά]ες, ὁ στίκις αὖ “ρμ τς τὸς ὅπ 

τορρλλιεἶτε ἥμιοῖς τοὺς γρομιεασικ καὶ γὸ τᾶ φρύμτῳ 

φασὶν αὐαιλουμᾶμα, ελτόω ονεύνα!: ἐοίκασι δὲ δῷ 

αἡ ὡξ ἑατουοὴς πειραμνέσς εἰς πτάρεργο᾽ χωρεῖν εχ 
ἡμῶν ἐπαγόντων δ. σι δηιδ9.. αλλ ἑαυοῖς μα Τον- 
ΤΕ απαϊξιθριένων., ὁ μον οὐμῦ Ἵ ττοιίου λοόΙοξ ἐπε!- 

δυφησιμλϑίνεται τὰ πράγματα ὡς βελομεϑτὶ, 
ὡς γίνεται Θαλώ μοεϑοι ἐϊωνδ ὃ τίω) μὸν γρωμέωυ τοῖς 
πράγμασι. συγκαίατίτεδνα ὁ καταδεχομαμ: τὸ 
δὲ ἀβολήτως τινας ποιεῖνσι δ] αὐαγκαλων( οὐκ 
ὀποθοκιμᾳ ζω" οὔτε γάρ ὑμῶν. φοὶςἰ ατεϑὶς τνϑᾶρν 

ἀν ἀῤῥοςον ἢ" ἄλλως ποιεϊκὠλγεῖν, ὀύλητον αν 

ουμ καϊβοιῤιέχεάγξ πολλάκις τῇ σὺ σγερεῖα τῷ πῶ» ΘΟῊΝ ΕΟ ΡΟ ΑΡῚ ΒΕῸ Θθῷ (Σνϑὲ ἐδάνῳρημ. ἜΤ τ όυνσι, 
ὕοὺς ἐπομῖροι. οὐτε οἱ λέοντος ἑκουσίως ὠκβωώλεσι τὰ ἀγώχεα. αλλ-ὠςτε ὀζωφυγεῖν τὰ ναυάγια; 
φίσανται τί) ὠκξολίω,. τὸν ἐν πενίᾳ ξἴον., τῷ ὅπο ϑανενν φιρφτ βοῶντες. ὡς τέ χω. ὑμᾷς ο ἴουἀλγειν ὥς 
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μὴν καὶ μυετὼ μυρίων ὀδ' ὑρμῶν φέρ τὸν χϑεισμῳ 
ἀφιςα μένον. φέρᾳν σ᾽, ουυὐ ὁμως. ἐπέιδῃ τὰ 

ϑὲεν χαὶ τῆς ἐπ᾿ αὐτὸν ἐλπιδὸς, οὐ ὁ ὃν τοῖς ἀληθείας 

ἐρᾳςαὶς φοφτιμότεθον. : 
Βασίλειος Διοεωρῳ αὐδὰ τῷ πῶς χρὶ συντοῦσ - 

σῴᾷν τὰς βίξλες. 

, Νέτυ ον τοῖς ὁποςαλδίσι ξιβλίοις δον τῆς 

ἘΠῊΝΣ σου. ᾿θὴ τοῦ μδρ δ στέρῳ ὑσῆρη: 

ὅγην οὐ δῷ τίω βοαχύτητα μόνον ὡς εἰκὸς ζω τὸν 
ἀργῶς ποὸς παντῶ οὶ ἀδϑένῶς λειπὸν δικοί μιε- 

γον » αλλ' ὅτι πυκνόν τε ἀΐμᾳ δαὶ ταὺς ἐννοίαις χρὴ 
οὔὐκοινῶς ἐν αὐτο ἔχουσιν αἵ,“ αὐτιϑέσης Τ ὑπάναν 
τίων τὸ αἱ τοὺς αὑταῖς ὠπτανϊήσης "ἡ τό ἡ λέξεως 
πλοῦν ἡ ἐκοτάσκουον,ορέπον ἔδοξέ μοι πεοϑέ- 
σφ χριςιαγοῦ , οὐ τοὺς ὅχίσειξιν μᾷλλον ἢ κοινίω 
ὠφέλειαν γρώφοντίθ΄. τὸ δὲ χορότερον, τίω μδὺ 
δυωαμιν ἔχον τίωὐ αὐτίω ἐν Ὅς τρροίγασι, 
λέξει δὲ πολυτολεςέρῳ τοὶ χήμωασι ποικίλοις καὶ 
δχαλογικοὶς χρίοισι μρκοιν δ μδμον, πολλοῦ μοι 

ἐφανη καὶ χρόνου ϑὸς τὸ, ἐϊξελϑεῖν, καὶ πόνου ὅζοι- 
νοίας φτϑὸς τὸ Κοὴ συνϑλέξαι ταὶ ὠγγοίας καὶ οἷοᾳ- 
καταϑζέιν αὐτακἢ τῇ μνήμῃ σεδρμδμον" αἱ γὰρ ὧν τῷ 
μετοξὺυ παάρεμβαλλόμδραι δ; βολαὶ ἡ ὑτεναν. 
τίων » χῳ) συςώ σής τ ἡ μμοτέρων, εἰς γλυκύτητας τι- 
γᾶς ἐπι φστύγειν δοκοῦσι δχῳ λεκτιχᾷς τῳ συγηράμ- 
ματι; ὠλλ᾽ ομ τοῦ φολίω καὶ διχτοιβίω ἐμ.- 
ποιξὶν , δζῳασῶσι μδρ τὸ σωνεχὲς τῆς ὠνοΐας, κὼ 

ε ΄“ 

Ἃ ἐγαγωνίε ὃ Λότον Ὁ τύνον ιξοοχαυνῶσιν" ὠκέϊνο γὸ 
εἰ τὰ 7 ε΄ ἮΝ .γ 

πάντως συμειοέ σου ἡ ἀγχίνοια. ὅτι κφὶ χἠ ἐξω-- 
ὃν φιλοσύφων οἱ τοὺς δ λόγους συγηρώψαντες, 
εβιςοτέλης μδρ καὶ ϑεόφφαςος, οὐϑὺς αὐτὰ ἡ- 
ψαντο σὴν φρώγ των δα τὸ στωυε!οὐ διε ἑαυτοῖς 

Τὶ πλατονικῶν “χαδίτων τίω ἐνδοιαν : πλάτων δὲ 

4 ὀϊουσίῳ τῷ λόγου ὁ μοῦ μδρ τοῖς δύγ ζασι κώ- 
ε Ἂν λ ᾿ οὔ -“ λ 

γάταε ὁμοῦ δὲ χ9) ὐδακωμῳόε τὸ ποόσοπα, 
ϑξασυμοχου μὴρ τὸ ϑρᾳσὺ κὼ ἱταμὸν δγχ βαλ- 
λῶν. ἱπιπίου σὲ τολκοῦφον τῆς δγρνοίας γ) χεύυγον. "Ὁ 
φρο ρθεου τὸ ἀλαζονμκεὸν γ) ὑφήβογκον. ὅπου 
ἡ ὠόρ;ςα φορόσωπω ἐπεὶ σεγοι τοῖς δχαλόγοις, τῆς 
μδὲ σὐκρινίας ἕνειρεν Τὴ) τραγμάτων, κέλχένται 
τοῖς Ὡϑὸς ἴζ5 λερομδῥοις. οὐσὲν δὲ ἕτερον ὧκ γε 
ΦὩοοσώπων ἐπεσκυκλιεια ἰω αὐποϑέστσιψ. ὅπερ ἐ: 

“ποίησεν ὧν Τοϊξινομοις" «δε, ον χα) ἡμαξ τοῖλοὐ ζφ- 

το φιλοτιμίαν ἐρχορδύτες δ] τὸ γράφειν, ἀλλ᾽ 
εὐποθήκος Καϊαλιμιποίνειν ὠφελίμων λόγων τῇ ἐ- 
σελφότητι ἐϑόϑελο μδδοις, ἐδὶ μδρ τι πᾶσι πὐϑονε- 
γρυ Γμδδον ὅτ: αἰϑ δειχ)γούπου φρροσώπον αὔδον 
ὀαλλώ μεϑοι,χρήτινα, ἡ πὸ ᾧ Ἔ ποροστύπου πριδ- 
“ηῶς ὥρο βλέκεν τῷ λόγῳ.εἰχε ὅλως ὅπ: άλ- 

λειν ἡμῶν δγαξαγλάν αὐϑθιρῳποις ᾿ , τορωγμζότῶν 

ἀφευδῥοις.ἐαν ̓  ἀόραςον ἢ το χα) εἴδμδμον,αὐωοος 

τοὶ οφσώωπο ὀγατασφς, μδρ σωνάφειαν δζχνόηίεσι. 

ὨὈὨΙΝΨΕΚΘΟΆΑΥΜΟΚΕΟΘΟΟΚΥΜ 
οὐῖπὶ ἰΠυ 6 5 ΘΠ 15: ατζαγγ θη βοττο, δ᾽ συ! οτε 
νογιταῖὶς ἀπυδπτιις, ΤΠ) ὸ ἀϊζήο ίρε Ζαα: γἢ ἰρίτατα 

{ας τπατοιζα διε ἢ ΔΉΓΙΟ 1115 ἀπ ΡΥ ις, 

᾿ Π7) [το ήρνο φμεγηαάνηοάηνη εοπζεγ}- 

πο ἔφ γε [ἰϑγος ορύτιξα!. 

Ως Θρ᾿ ἐῬγος, τος τα α σηϊτας πυ! γαϊ,αταιδ 
οιμλμ5. ἡποτο δι] αιιαάαιι νοϊρταζο πὶα 

«αὐ ματα τ ἡ ΠΟΉ Ῥτορῖοῦ Ὀγουήζατομι (Ομ. αυοά 
θα τ 61} 1Ππ|ροίζου ταρτεΐ τὸ ἰαρογόαις ἔχοι]ς ἢτ{11}» 
ΘΟΥ» νΘΥππτετιαηι οὐ σγοῦτας [δητθητζίας ἃς απο 
αὐατιδμ)ο ᾿πάϊοῖο ἔπππτ πσὸ αὐποτίατίογιαῃ οὐὔἱο- 
(τ ο65. ὅζ κα ἢχς αυαι οσοιγποηὸς ἔπηξ ἰὩττοάι-- 
ἴᾳ. Ἰτρὶάιοιο ππΡ]οχ . ἃς τϊηϊητὰ ἀρραγαῖα 
σοι Ομ ἀγσιηοητο ΟΠ ΓΗ Ι2Η], 41} ΠῸ} ΤΔΠ 
οἰϊομιδει οι δ. αὰ} ΟΦ 1111115. νοὶ τατὶς σαι 
ΓΟ Ὶς Ρυῖοῦ νοτὸ 4ποη απ δεϊαπιῇ νίπι ἴῃ τοῦις 
οαπάδθιι μαϊογοτιταπηθη ογατίοπηο ΟΥ̓ΠΑΓΙογου να ἃ 
{πο βργιτῖ δ, ὃς ογαί]]5 ςΟἸ]οουτου 5 Πιπλίππι δῖαζ ἀξ- 
Γοξζατιβοἱσο τα} γιάεθαζι ἃς τοπιροτγο δὰ Ρεγὶς- 
σοι ὃς ἰαδοῦς ςοσπδῦοη!5 δά Ἀᾷ ὑπεάυνδὰ (ο.- 
το τα5. αἴηιθ φαίομχ πιοιιογῖν ζοιηηγοπάσηας 
ΟΡ ας ἢαῦοτο ΝΝαιὴ αι: ᾿πτογίετ ταν οὐ παμο- 
ται αὐποτίαγ: οτῇ φταζιῶ, ῃο τ] 6 Ῥατο δ οοῃγθ- 
ἀδάς 9 ααληαλϑιι νἱάθοζας Ζιαηάδην 1) σο}]ο- 
αυσηάο [ἀαιτατοιὴ [οχιρεὶς ᾿1πιΐπσογο :ταπΊῃ 412 
ταγΔαςίο πο 1. αἴας τλογαπι αβογαης, δ ητθητχία: Ρευ- 
ῬοταϊταζοιΣ ἀππυσ θαι, τ πποηί ίχιιο ρυσπαζουι) το-- 
πογθηὶ αἰ Πιοίπης ἃς ἰαχαμς, ΝΝαῃν {πὰ τας Ρίοῦα 
ποις πιο ΠΙσοητξία, αποά οχ σϑητ τις οὐἸαπὶ Ρἰιὶ- 
Ἰοίορῇἢις, αὶ ἀϊαϊοσος οομερίοσγιης, Αὐηϊοζοῖος 
δ΄ 1 Ὠφοργαις . ῬΤΟΤΙΠΕ5 δά γῷ ἰρίλπη Πης ἀρστοί- 
ἢ, υομιαην Ῥ] τος σταϊ! αγυμ ἸΠΟΡΙΔΠῚ ἀρὰ {(ἐ{ς 
σογηοχοης, Ρ]αῖο νοτὸ [υπηοη]β ν᾽, ἤγλμ] ἀοσιπαζὶς 
Ρυσπατ,ίπλι! νοτῸ Ροτίοηας ΘΧαρίταῖ: 
ςΟη Βα οητίαιη ϑζιοιηογίζαϊο 
Ὠἰταζοηη ἃς πποττίδηγ. Ῥγοῖα 

ΤΉγαῦ γιπαςὶ 
ΠῚ. Ἰη[φέξαης, ΗΙρρία ἰ6- 
ϑογα; Ἰαξξαῃτίαπν ὃς {- 

Ρειρίδῃ. Οἱ γοτὸ Ρογίομας ᾿πήοβηϊτας ᾿ητγοάαςῖς, 
ΡοΣΓρισαίτατ, ς πάϊς!) χα: σαι. ταπτυσῃ τΟΓΏΠῚ ἧ-- 
Ρίαγαμη οοητοητίοπίδιιοντ, [ΠΥ ΏΘΟΙΙΘ ΠΕ] ΟΠ] Δ ΠῚ ἃΓ- 
ΘΌΙΊΘΠΕΙ5 πη] τοῦ εχ ροσ Οπατιμη ςοπάϊτιομδ: 4 
ποά ἔθος ἐς Γι ορίθιις. Ομδηλοίσομη ἃς ΠΟ5,)4 8] πῦ 

ΔΥΓΟσΔΉτΙα ν6] αιδέτιοης δαὶ (τε δίηγας, (οὰ 
[τατοσγηίτατι ἀοςιιπηθηζα ΤΟ μΠΠπόγα ἔγι βουασιαηι 
ΟΓΑΓΙΟΠΊΜΙ γΟ] μΠη119 » ἢ] 4115 ροτίο ματι ἱπέλμηθπα 
ςοιαπιαοία [πγαηλις, ΟΡοτῖρῦ οἴ] Δ} ΠΟ ΠῚ ΟΧ ΄τ|ὦ- 
[ταῖς Ρουίοης αι άδιη ογατιοηὶ Ἰπτοχογο, Πα άομι 
ΟἸΔ110 Ῥγοάοίξ σερις στο ἐπ ]ς δά ΠΟυ ΠΙΠῚ ἴη8- 
πλ]ΔτΙΟΠο ἢ σοηποῖτὶ. 5] ἢ γοτὸ 480 ἀδ ἀσαζυγ , ἐά 
᾿πΠμιταηλ {τ ΡΕΓΓΟΠαΓΙΠῚ ᾿ΠτοΥΠ ΙΧ ογἰπαϊπατίο ὁ 
65 ὅζἰαυἀο5,οΟ Πα θητίαμη ἀΠἘγα 
αὐ ν]!πηὶ ποι νῖ ἰος, Ηπο γοἱηὶ ἀϊσοτο, νὲ σοσζαγα 
μαδογῴβτο ΠΟ 1ῃ αἰ δητατογὶα τῦληι5 ἰαδοζος το 5 
{αι |41}Π|Ὁ,(ςαἀ γηςοτο ἔγατγὶ θὸς οΟιημΠΙ Πα] ς. 
γοΙο Δἀ ςοτγοίδομδηι δοχῇ 7ιια [(ττῖρτα χης, ἀϊχὶ, 
δ ἈΦ ΈΧΒ δα ἰπ 115 αι [οι όταν ἀάΠας οδαείου: 
ῃς τοί οαϊπὰ Πα τὸς ΠΟῊ (ΟΠ Δ 1τ,4αὶ ταπτῆ 
10). [ουόμο ξιουΐτιῖο ἀΠΠρεπεάχαςο (τ νῆι5, συᾶάο.- 
σα ας πος 1) Πα] πιατοσι ἃ {ἀρρεαϊτᾶτ, πο ἀεἰήξαης, 

φορὲς οὐσὲν δὲ πέρας ρύσιμον ἀπαντῶσι: ζαῦτ᾽ εἶπον ἵνα δειχθῇ, ὅτι οὐχ εἰς κόλακος χᾶρας ἀπέςει λά 
ὅσου τοις πόνοϊς αὐ λ᾿ ἀσελφῶ το γνησιωταίς φὐκοιγώνησεις Τὴ κεκότων. εἶπον δὲ οὐ προς ἐπαν ὁ ϑῶωσι 
δὴν ἡβυγραμμᾶῥων . ἄλλα θοὸς φυλῳκίω 1} μιελϑιὀντων. πείντως γα ὁ τοσειῦ τη “ἶθι τὸ ἡράφοιν ἕξοι 
3) ἀσουδὺ κογρημδῥος,οὐκ δποχνήση γψάφων.ἐπειδε τὸ οἱ τὰς αἰφοθέσεις παρέχοντες οὐχ ὁπολήχουσιν, 

ΜΡ 

ἢῖ. ΠΕ ]Ὲ6 [πηϊ΄ 

δον 



ΤΕΙΥΘΥΤΆΙΘΘΙΜΟ ΥΥ1Ά0Ο 

ΒΑΚΤΗΟΙΟΜΑΕΟ ΟΑΜΕΠΙΙΝΟ 
ΕΟΚΟΙΥΕΙΕΝΒΙΝΜ ΟΘΟΕΕΜΕΝΤΙ5- 

1οπλίπο 

ῬΡυκ. ΟΑΙ ΡΟΚΑΥ 5 5.Ὁ. 

ΚΟ 1 ν εἰϊ στη ἐχρεέζο ργαοίαγαπι αἱ ηιδπ) το Ποδηάὶ αἴ 
δι σέλας πγεὶ οσοαομοπὶ ΠΛ ὶ ἀαεὶ, κι ΤΠ ῚῪ 5Υ ΚΙΘΒΙΜΕ, 
Ὁ ἀυὰ Βεηοποϊςητία;, ἀπηογίβ, Πυ πιδηϊγατίβ, τιογάπηημο οὐρᾺ 

ξ ΓΟ ΠΊΟΓΙΟΓ ΠῚ πλοηογοπὶ πὶς, Πυάιο ηΠπγάπγαις τοῖς-- 
 τοηάα ρτατία οἵϊς ςορῃοίσοτος, Οὐυλπὶ οηἰπὶ πιὸ δοηϊρηὰὲ 

(ἀροτίογίθυς δηηὶς ἱπ τὰ Μεῖγοροῖ!, ἀμ] οἰ ΠΠπγὸ παελυῖτα-- 
τίς ποῖ (010, ἐχσερετγίβ, αυὰπη Ἀπιδητοι, ιάπγαις Πξυἀϊοίδ. 
οπληΐδιις Πυπηδηϊτατὶ5 ΟβΤοἰϊς ργοίςσαυμτιις διοτὶς, ΠΊοπιο-- 
τα τεηςο : πηοᾶ; ςο ΠΟΠΊΪη6 ἰδὲ πο ραγὰπι ἀἄςθεῖς ργοῇ- 
τοοῦ, ργοβιορογώῴ; ἀμπὶ νῖτα οτγῖς. [τληϊς » τς νεῖ ται, νο] ἃ- 

ν τὸ Πὰς φυϊρίαπη τετογγί πηα τα ἱηρστατὶ δηϊπιὶ νἱτία τα τα πλς- 
τιτὸ οὈἱείατςὰ Ροτμ5 τα η τὴς Ὀσπεοβοὶδ νοϊαρτατὶ εἰδὶ ας ᾿χτϊτία ἄμς Ἐσςο, δὶ ποιὸς 
ΤΩ] ΤΟΤΕ ΠῚ ργαξαητ Π πλοσιιπὶ ἱπροπίογυτῃ ταϑας οἴοτο, ἀο,ἀϊοόᾳιιο,ημα ποίῖγα Ἔγρο- 

Ρη14 Θαται δὰ ψέμιπη γε τας πλά; οπηηίαπη θοπογαπη, ὃς ργξοὶριιὸ ΦΟΓΠῚ, 
40] ἀητίαυϊοτίς (ἀρί οπεία καὶ πολυμαθείας ἀτηαπτος 4ο ευιάϊοῦ ἔμπης, ΥΊ5 (οἶτο αυος ἀΐοο 
ἐγυδτυς ὁ ) οἸππιεη Ἐριποίδτγιτη (τχολγυτη οἰξ, 4125 νἱγ Οἷαει ΠΠ πα της ποσί ΙΑ σΟΒῪ 5 
Οντάοινϑ 1. Ο. Κοχηαπᾶ οἰυίτατε ἀοπαυίτ,νε Ρεγίδηξτὲ αἴτγηάγυης πα μὶ 1)» 40] ππᾶηαπὶ 
(οτἰρτυγαπηός οἷυς ργοδὰ ποόγαηζ, δοίη’ τὰ ροτγὸ γπά6 {1145 ἀσςορογίπιὸ Εχ ἀσος ἱρῆτυις ΜΙ- 
δόγαα, γε] Π᾿ πγδιυι5,ὸ ΒΙΠ; οΥΠεῦα οι Ππιὶ ταις οἰαγ πη} ΡΙ ΤΉ σοι, 4υἱ θοηϊρπὸ πο- 
δὶς Π]ὰγιιπὶ σὸρίδπα βεοίς, να ηυοδὰ ἤοτὶ Ροῖΐος εἰπεη δι πὰὲ 645 τγρὶς Ἐχουάεηάας οἱι- 
τάτομηας, Θυοα ααϊάεπι θομα ἢ ἀς, Ππηρτι; ποῖττο, ρτὸ νἱτίδιις ργαίξιτίπηις, Ηἴο δυτξιη, 
ΨΙΚ σαν ΒΤ ΑΥΒΒΙΜΕ, ἀδ τυ βη συ] αὶ ἐγ ἀἰτίοης, Ρίοταῖο, ςαἰττατο, γι ἀφηγία, δοηϊσηὶ- 
ἴλτς, ΠΠογαϊίτατς, σατοτί(αι6 Ἔχί πη ῖς σοποτοῆ δηϊτηὶ ταὶ ἀοτίδυς, ἀϊςόπάϊ Ιοςι5 (εἴς οἴἶδετε 
Δ: Ρ]1Πππιυς, 5 ἃ ργοδὸ ποσὰ δῆς ρετίρεϑια πὶ οἱξ νογασιῃ 2 {18 τια, μυπιδη της 
Ὁ ΑΜΈΓΙΝΕ, πα ποη πιοάὸ αἰρογμαδσιγ, (ςὰ δοοτθὲ οτίαπι ἀεεοίξατοτ ας τοίρυϊε Ια ἄτῃ 
Οὔης βοηυ, (δυ] ἀ Ἰσίταν Ἑλοίατην Μογειη ἐειτὰ ἰῆῤοηπυο 1111 ῥιῃιἀοτὶ ὰο ρογαπι. Τάοςθο, 
ἐπαυδῃι, ὃ ἀς ἢ}}ς {ἀχηραὶς νἱγτυεῖθυς τυΐς, χυκ τα φχίπηίπστη ςοπίριουύμηηας τεάδιης, ἐα 
᾿ἀϊοετς,ια ἱπίξταογαπη, αδβίῃοδο. ϑατίως οπίπι εἰΐο ἀυχὶ αθιξίποτο πὶς ἃ. τυάγυην νίττα- 
ς [1Πὶ ΡΕΟΟΏΙΟ » αυὰπη ἱπξεπηροίξιυα δαγυπὶ σοπιπηοπαογατίοπο δυγοϑ τᾶς οοτυπάογο, νοὶ 
ἸἙΔμΠ]ὰπι γεγεουπάϊατη οζῖς ταὶ γυ!ηογαγο. Οὐιατο Εἰς ργατον ΠΥΠΠΠς, ἰδ πη πηθητὶς οουΐος ἴῃ 

ἴς ςοηπόγτο,ταζ {πρρΙΘχ ογο βίας οδίξογο,ΥἹκ [ΠΤΎΒΤΑΆΙ ΘΘΊΜΈ,νῖ ποῦ πουυσῃ 
Ἐριβοϊάγιπ ορυβ,ξο αυο ἃ πηο τἰδὶ οἰξεγίιγαηί πιο δοςϊρία5»δζ (ὰΡ ποπηίηὶς τ} ᾿ 

αὐ ρίοἱς ἰπ ΡᾺΒ] οαπι Ἰασοπηά; οχίγς ααὰὶ Βοπίχας οουίας. γαὶς “᾿ 
“τοτη δ πη, δΖ πλὲ ζυΐ ἀτηδητοπη ΗΥ πβεμδι υὐπε κθος 

᾿ἸΑΥ ηςοπείαῃο ποίξτο, Καϊθηά. ἰδηυλᾶσ. 
αὐλῇ 19. 15 δράνο: μι 
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ἘΡΙΘΤΟῚΙ Κ 



Ὅν π““πσυ ττὺν 

δὴ 

ΕΥΝ 

φᾶ.» α΄ ο.- 

ἘΡῚΝ 
ΝΟ ς νοτὼ ἰεσοτε νεξγα ταηταγασηοίο (εὶς οείεν ες 
ἀπτθη} ΡΠ {γι πηι5 τα ἤογὶ ποθὴ Ροῆϊο δι! ἔϊμι αξς- 
Πεηπαγο,ιλτα γὲ να] οαπμ5»,α τὰ ΠδΘΌ 5 ν 6] τ] 1- 
τη δπι Γοἰαχατίομιθστη ἤαρθαπλ5. ΜΗ δαζοπὶ ππης 
Ρεν Απδρθοιζαπη ργϊογοπα ΠΡ γυτη, ποι πΔητὰ ΩΣ 
ΟΣ Ροτα τ ρογσπουγτι : ΓΘσαηά τ γοτὸ γε πιν οἱ ὃς 

ΘιμΏ τεφη εἰ ογεςοὰμι παέξεπας ΠΟ  ΠΘ ΠῚ μαροῖς 
Ῥοϊαθυη; 1 ςοἰοεῖτοῦ (ογίρεγοῖ, Νῦν αὐ Θαμὴ ν 
{πῈ ραπρογταῖθηλ , (ὐαρραδοςζαγαηχ ἀϊαίτα {τ 
τεάδέξα, 12 

Τρογ 10 ϑρῥη 4. 

Ατα αυϊάοια Εἰδὶ ἃ ποδὶ γεἀάιιησας 1ἰτοτσν, Ὁ 
᾿ς ΔΏΤΘη γα ογθϑυ Ζιὰπη ΠΗ ποθ 5. 144; οἰλῃι 

τοις ππρέταις ἃ νείϊτα τερίοης δα 05 ργοβο: 
ΟΔΠ ΓΙ 4 ΕΠ 115 {1 Ομ 15 ογά πη ἤτοιας ςοιπυτίο.- 
Το 5 »Ὲ 181} ἱπγρεάίτος » αιὸ πιϊηϊὴς τοσατη οὐδ ν μὰ ὡς 
“ιυαί ργαίξηζος » Δι ἰςΙτία ἔταξε ηι σάροιο νἱάοτε- 
τοπλασιϑοά αι] ΠπΟῺ τϊτεὶς ὁ 4.80 ἀοφιυ οι ἡΪἢ ] 
Αἰτυά ααδαι [Ὀτίθείο ΠΥΌΠΙς οἰς ἃς ΟΠ ]η, (ὁρῆὶ - 
ἔτ Ομἱδά ἢ ππαηῇ Ρίρεϊτια ἀστίποι, ἤθάιιο ταυνθι ἱ- 
Ρίιπι ποσεῆξ ὁεὶν (οσίθοσς. δὴ αἰ τὰς Ὑ101 τα ἢ τα- 
{τταὶς τ!οἷα γοιὸ το σῖσας ᾿πρ 5 ας ἢ οὐ πο- 
δ᾽ Οιαν ποῃ ἀμ δειιοτιτ,τάυηθη ΔΠΟῸῚ νη)» 4} ριςὸ 
ἔχου! ̓ ]οδυμΓ, ὃς ἢ ποιλο ἀξιοῖς, Γδουμη ἃ Ρία 
ἀηοτοῖ, ἤρῆας τασοῦ τ οὐ πο “τα ΤΟΡΗΠῖςα ἃ 
ΑἴΌΟΔ 5γ. ΠΟ ΠλΑΘῚ5 απ} [α [τ] Πα. οὐαὶ δὰς νοῦ αὐ 
σοπςοιησηάιιηι δα ποττατιγ. ΝΝΟΒὶς νοτὸ ῃρροιϊογῇ 
το] ἐἸα, ἢ 0 ἰδ} ν ουίαηχοσ, ἢ ἐοιτὸ 414. φεἰδηι 
Βιος δά οχοινηάατη (Ὀγι βομα! γασίτατου Ποιεῖ κοϑε 
4ὐλί (ογάος ογδτίοη!θ ὁχ σομπίποϊαϊμο τας ἰοΐᾳ 
σαι [ἀἸοτ 5» οοπτλόξα» ΠΟΠ ἐπὶ γα; Πγ6 ἀρτοσγοηζ, 
Ὡς γὸ5 Δ] ο΄ ταγ τδητος [Ὀρμ18ας. ΣΝ ἀϊσημτη 
ΔἸ] νεἴγα (ἀρὶθητῖα αὐ ἰατὶς » πιοϊοὸ Ραμ Ή 
ὅτάπε ἀρτὲ το] εγατς. ΤῈ νοτὸ οομιτὰ αιοάαῃγηιο- 
ἄο., αιιλεὶς οςαῆοπε ἀττορτα,  οοῦ τη ἱπροστίτο Ραν οἰ 401 ᾽ἃ ἀἸσς τη} ΟΠ." μ} 1109 Ζυϊάδ ἢ) 
ἡ] Οὐξοοτι πηι Πφ με ΠΠιες. ΠΣ σοΙοδοιτνὶ- 
πλοϑ, νὰ Ἔχ πο ποῖ 4116 1ΠτῸΓ γὸ5 ζορσηϊζος ἢα- 
θεὸ. ἐπ τὰ ΟἿ Πα ς ΠΌ]] πὴ Θχοι τ ομοιη 
Ῥοῖο5 αάοτο. Αταιο μα Παέξοπες, ΜΙΠ οἴίαηη ΄ια 

᾿)ὰ Εὐπὴοπίαπι (ογῖρἤτηιις, απα ἔπε Ἰμφυπι γε ]ς 
Δρρο ]αγο, πα ἰυάο, ρλαϊὸ οεϊογα, Ἰδὲ ἐπα παης ἘΠῚ} 
ΤΟΙ Ιπα τὸ 411 σα 4 ΠῚ1Π το θι15 τς ΠΟ 7) ἀρηὸ- 
Ρετὰ ᾿πἀἸσοσιταπαθη Πα ἡπἀοςου ὃζ χη 1116 ΕἸδὶ 
Ῥαζαπλις δά πο [15 010 {Π|5 οθαϊος Ῥογυθυίοτος ἴοσε 
το αν ,πουν αι δά ντῖθας ἃς ΠΕΓ]ς [στῖρτογιι ςο0.- ΠΔδυπι5 ταπειλιη δ ἃ αὰδά οοττὸ (πίμηες ἴα εὰ Ρδιοῖς Γαδον οὐ Ἐγδεῖς,, ΑἹ Ἰὰ Ρ᾽ αγιηγα ἐππθηῖγο ἔς] Ροῖϊο. Οὐδά ἢ ἰδὲ 4 ἰπβεηλίμς νἱφοδίτασ, Ζαδιηνῖ ΕἼπι5 πε αἰ Πα ]5 ν [πς»ΠΟἡ ΘΟΠΊΠλἰττος, ντ ποὴ τοάδσ- σαλ5. Ηος ΘΠΙτη αὖ αἀαζοτο πγαχὶ η)ὰ ἀιβοττ αἰ ]- ου55 συδά {16 χὰ νοϊυπγαΐογη ϑταϊτάτηαυς ἰσαυα- ἴὰγ » ἢϊς νεγὸ πὸ οὐϊοία αυϊάσην ἃς πο ἃ πδῃ Ῥτοΐοιας, 

Βαλα Ἑπροροϊῦ. 

ἌΝ! (πο εμι εἴτε ἀϊοῖς τούθ τη. ̓ππΘ ΟΠ 6 ΠῚ; 15 
(γὼ: νἱᾳ λάδι ὃζ ογά ̓ πε ροῖ σϑτιηι ΠΟρ!]-- το ΘΠ [πππλ ΔΠΪπιμτη ᾿πτοΠδέξύπησις ἐγϑάι- ΧΙζ » αἴχιις ἢς ἴῃ τηϊπογίδιις ἃς Ρτοο ουθὲις 
ἔξ ἐχογσυῖς 2 ΡΟ σοΙηργβοπῇοηοπη ΘΟΓΊΙΠ]» 

ΤΟΙ. 2. : 13 
γωσπθιν τὰ ὑρυδτέρρ!. “τῷ δὲ δυυϑαῦδαι γράφειν,το. 
σηῦτον δφιοδέομδο, ὅδον μὲ ΕΞ δέω λέγφν χοὶ τὸ ὑ- 
γιαγνοιν. ἢ τὸ τῷ μεξ[Εἰαν ᾿χολίω ἀγφν ϑοτὸ δ τρὰ.- 
Γιώτων ὠπόσφλᾳ δὲνιῦ δὰ ἢ αὐαγνῶς:Ὁ τὸ μμέι- 
ζ οΥ » φορότερον, ἐγ λίϑτον οἰ τὸ ὡς ἐμοὶ φυνατον. τὸ 
σὲ “εύτερον δα χῳτεσιον, ξυλόγδυος αὐτὸ μέτα- 
2ράψαι, οὶ μὴ σὐπορῶν τέως σὸς ΤΙ εἰς Ῥ 2 ξ 
γραφόντων. μέχρι )ωῤ τοσαυτης ἦλθε πενίας τὰ 
ἔχιφϑονα καπεποσδοκῶν. ᾿ 

Λεοντίῳ σοφις ἢ. ν᾿ 

᾿ ἕ Ρόν α χδύ σοι τὸ τὰ παρ ἠδ γράμ κοΐᾷ. ε 
ΖᾺ νὼ λεξονιώτορα ΤΙ αὐτόθεν καῦτα πολ.. 

λόδν χρὴ σιωυεχῶν ὅ 7: η μη σεύντοων ἡμῆν ὅσο ᾧ ὑμοε- 
τέρας. οἷς εἰ πᾶσην ἐφεξῆς γραμίία ἐποηϑείς, οὗ-- 

δὲν ἰεὺ το κωλύον αἰτοι σο; δοκεῖν συμ ξΐναι ἡ μζξὶς γχ 
οἱονεὶ παιρό ας κοὶ συωόνξοις ὅσπολαύων. οὕτω συ-. 
γεγῆς ἰυῦ τὸ πλῆϑθ' δύ οϑθοή ας αἀφικνα μένων. 
ἀλλὰ ἢ οὐκ δχιςέλλεις. ἠαήτοι "6 οὐοἱ νὴ ἔρλον σοφι-- 
ςοῦ καὶ τὸ ἡράφωνν. κῶλον δὲ εἰ κϑὶ τῆς μ δος ἔχεις 
ἀργῶς ,) οὐσὲ χρώφεν δεήσῃ, ἀῆλος γᾶρ σοι δζακο" 
γησ4.γλωώήης δὲ λϑεία μϑνης: ἥ κὰν ἡμῖν μὴ δχζαλέ- 
γῆτώ, ἀλλ᾽ ἑνί γὲ παν τως 8) συωυόντων λαλήσῃ. 
κἀν μησεὶς παρῦϊ, ἐφ᾽ ἑαυτῆς διχλέξεται. σιωπήσᾳ 
δ δυσμῶς σοφιςμοή γε οὖσα οὶ ἐμή. οὐ κᾶλ- 
λόν γ, ἢ αἱ ἀνοδόνες, ὅταν τὸ ἐαρ αὐτοῖς τϑὸς ῳδὺν 
αὐαςφήοη μὰν μδρ γεὲρ τὸ πειδὸν ἃ ἀσολίας ἔτο ὧν 
ᾧνωῦ ἐσ μὲ, καὶ οἵου ἴτησι; ἐνέγκοι τι γον ὥυρός 
φίω ἔνδειαν γ}} “ραμάτὰ γ. "1, τὸ οἱονεὶ ἐῤῥυπωῶς 
λοιπὸν ΤῊ καϊᾳκορεϊ σιμυηϑείᾳ Φρὲς ἰσ)ω σι μΩν,; 
ὄκνον εἰκότως ἐμέποιξϊ,, πσροστῷ ϑιΓ τη ὗς τοὺς 
δυφιςείς.οἱ εἰ μιή Ἢ ἀΐδιον κα ὑμετέρας αὐτὴν σεφίας 
ἀκούσεῶν, οἷν ζεραν ξτε θὴ οὐκ αἰ ἔξεῶς. σὲ δέ σι 
τὸ ὀγαντίον εἰκὸς ἔχὶ πάσης ᾿οροφάσέως δημοσι- 
σύοιν σειυτῷ τίει φωνίω. ὅχιτήδάον ὄντα εἰπεῖν εὐ 
αὐτὸς οἷδα ελλίωαν, οἵοα γὃ εἰς οἷραε τοι ὀνοΐζα: 
σοτοτοις 770 ἐν ὅρον. ὥςτε ἐσεμία φιδαΐτησις σιω- 
σπῶντι. 1 ζῦτα μὰ εἰς τοσὅτον. ἀπίς Ἑίλᾳ ὃ Καὶ τοὶ 
ὥσρες δὐνόμιον. ἃ εἴτε παισεων γε κ ζαλέν,, εἴτε μ4- 
κρᾳΐ πεη τας ἀπε οϊαιότεξα, οἰυτο σοι κα νά) παθίη- 
μμε-ὃς ϑὸς μδὲ τοὶ οἰκεῖα σειυτῷ οὐκ ἔπι οἶμαι “φἤ- 
ζεις. Φρὸς δὲ γι ἐνδχμςρόφων ζις οὐ τυϊχωώνονίᾳς, 
ἐχ απϑυνές σοὶ ὅπλον ἐσεόντ Ζοροσϑοκῶμδι Εν ἐἴυ- 
γάμα ἽἜ συντάϊιατος κε απιςεύοντες τοσῦτον.αλλ᾽ 
κριξῶς γνωρίζονξ Σπὸ ὀλίγων ἀφορρδμ δὶ πολ 
λά σε ὄνζᾳ φὑρετικόν. ἐὰν «τέ τι σὸι κκἡ ὠτενέςερον ἐχφὺ 
Ἠϊξ χρείας καταφανὴ μὴ χατοχψήσης ἐλ ἐγξαι.τέ- 
7ζυ γα ρ άλιςο φίλιΘ' κόλακος ἐδανζωυονγε , τ Ὁ 
μδὺ ὡὸς ἡσδογζου. δμειλέϊν. τὸν ὃ μησὶὲ τῆν λυποιωώ- 
ων ἀπεγιόγωι: Ἀπλενε το 

Βαδάλε Εὐνὸμίῳ: 

Ο Ἐφικτίω εἶναι λέγων Ψ ὄντων τίω δδιε. 
᾿ 2 ΄ ἣ σιν, δ ὶ τιν! πάντως χαὶ ἀκολουθίᾳ ὄχ τ, τος δ᾽ ὄντων γνώσεως παρέβαλεν ἑαυτῷ τίω «»;. 

5. 1) ᾿ ὶ γε «ἢ Ἔςς κι , ᾿ ἔτ δ γ»οιαν. ᾿χοὶ τοῖς δθλήπηοις τὸ ΚΘῚ μιικρφτέρφις ἐγγυμγα ϑεὶς ,ὁζᾳ τῆς καταλήψεως «5 κρὶ εἰ, τὴν 
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14. “ ὨΙΥΝΕΒΦΟΟΚΥ͂Μ ΟἈΞΒΟΟΚΥΜ 

οὖν ἑαυτονκαζα- 

Ἀηηζικίω φανζᾳσίαν. οὐκ οὐ ὃ τίω «ἷδὲ τὴ ὄν- 
τῶν εἴδησιν κατειληφέναι μεγωλουχέμϑμος τὸ 
σιμεαρότοιτον Τ φοροφαινομϑῥων ὅπως ἔχει φύσεως 

ἑρμηνου σούτου.κ) τὶς ἡ τῷ μύρμηκος φύσις, εἰπώτω οἰ 
πνούκατι τὼ ἀϑ ματι σωυέχεῦ) ἀντ ἡ ζωή οἰ ὀςέ- 
οἷς τὸ σω μ(φι σιεἰλησαι. εἰ νόζφοις σιωνεδέσ μοις τος 
εἰ μονίας τετόνωται εἰ μυῶν αἷξαββολῇ γὁ ἀ δίνων ἡ 
ἢ, γούρφεν αἰδεκρᾳτεῖ") φύσις. εἰ τοῖς γωτιαοις ἄττον 
δύ λοις ὧκ Ὁ βρέπχατος δὶ τὸ ἔραιον ὁ μυελὸς συμ 
ωἰδατείνεται. εἰ τῇ φἰδλοχῇ τῷ νόυρφδοις ὑρᾶῥος, 
τοῖς κιναρϑῥοις μέλεσι ὃ ὁρμητικίωὺ ἐν δίδωσι ϑύ.- 
γαμιν. εἰ ἔςιν ἐν ἀυτο τὸ ἡπαρ. τὸ τὸ χοληοίδ χον ἐγ- 
γεῖον ἔχι τῷ ἡπαΐος ,νεροοί τε, χοὼὼ καροδια,κὴ αῤτη- 

εἰῳογκἡ φλέξες,ὑμδῥες καὶ ἡχεφοάγ κατα. εἰ ψιλόν 
ἄφην ἢ τετοέχο ). μονώνυχον ὅτην, ἢ πολυϑχισδὲεῆς ἐχή 

τος βάσς. πόσον ὃ (οἱ αὶ χρόνον. τίς αὐτοῖς ὃ τοό- 
πος ἡ ἐξ ἀγλήλων ἡμυνύσεως δ.) πύσον ὃ κυΐσκεῖ) 
τὸ τικτόμϑμον. κθὴ πτῶς ὅτο πεζοὶ πάντες οἱ μιύρμη- 
κας, ἄτα αὑἰσόήήηεοοι πάντες. λ οἱ μδὺ τὴ χαμαὶ ἐρ- 

ἐπέχοινα πάσης ὡννοίας χπυροήγα 

χορδρυν εἰσὶν, οἱ δὲ ὀζαέριοι φέρονται. ὁτοίνυυυ 
ὄντων Ὦὶ γνῶσιν ὄχικομιπαϊ ὧν, τέως Ὁ Ἵ μιύρμκηκος 
φύσιν εἰπάτω. εἰ. ὅτως φυσιολογείτω τίω πάν 
γουῦ ὑφδρέχουσοιν διωδα μιν. εἰ ὃ τῷ βεαχυτώτου 
μύρμηκος ὄπω «ἰδιέλαξες τῇ γνωσᾷ δ φύσιν, πῶς 
τίω) ἀκῳτάληγηον τὰ ϑτοῦ δ᾽ αὐαμιν μεγωλουχεὶς 

φαντάζεϑα). : 

Ολυμηπῳ. 
Ια ποιέὶς ὦ ϑαυμῴσιε ἢ φίλζω ἡμὼν πενίαν 
καὶ Φιλοσοφίας τροφὸν ἃ ἐογατιαξς ἀπελαύ- 

νων. οἶμαι γὰρ αὖ σε κἡ ὠξόλης γραφίω ὑπ᾽ αὐτῆς 

φαϊ γήν,εἴτις αὐτῇ ὠροσηήμοιτο λόγος ὅτι Τέτῳ συ- 
γοιχειν εἱλόμζω ἐγώ, νιῦ μδὺ δ ζίωύώωνα ἐπωηνέντι. 
ὃς ναυαγ! Ὁ πῶντω Σποβαλὼν ἐσδὲν ὠς ωνὲς ἐφ9εγ- 

ξατο ἀλλ αὐ Πι εἶπεν ὦ τύχι σινελουν οὐ μᾶς εἰς τὸ 
φιξών,ον. νῦν ὃ δὶ κλεαύϑην, μια) αἱ ὕδωρ ἕ φρέαῶς 
ἀπαντλᾷ: (ἃ ὅϑεν αὐτὸς ἔ ογεζη "ὦ τοῖς διδασκάλοις 

μιάϑουὶ ὑπφτέλει.Σ. ὃ Διο ὦ ἐδὲ ἐπαύσωτό ποτε 
ϑαυμφίζων, Ὁῖς «ΘΟ ἡ φύσεως μόνοις ἀαῤκειὅντη 
φιλοτιμόυϑιμον.ὡς κὶ τὸ κιοσ ύβιον ὀποῤῥίψαι,ἐπΆ- 

δήπερ οἰδαὶ παιδὸς ἐεϊ)οδώχθη κοίλαις ζ χερσιν εἴς 
χύηων πίνειν. ταῦτα αὖ σοὶ κ᾿, τοὶ τοιαῦτα ἡ σύνουκος 
ἡμὴν πενία μόμψαητο ζ΄ μυείτελο Πωρεωὺς Φξοικιδδει- 
σω νι. τρϑόϑφίη ὃ κΚἡ ὠπάλζ τινα ὅτι εἴ σε ὀγίαυ- 

9. πάλιν λάβοιμι, σηκεληρὴν καὶ Ἰᾳλιῶτιν Ῥυφίω 

ὑποδείξω τὸ πρότερα. ὅτω σε ὠκριβῶς τοῖς παρ᾽ 
ἐμαυὰὶ ἀμμυμω. τὸ (αῦτα μδὺ δὴ τοιαῦ τοι. ἡ ίω 

ὃ ἀκέσεις ἦρχθα! σε ἡ ϑερᾳπείας ἤδη. κοὶ δὔχομαὶ 
σοι ὄνα τι αὐ. ρέποι οἢ᾽ αὐ τῇ ἱ ἐρᾷ σεψυχῇῆ,ά- 

λυπος ὑπηρεσία σώμᾳτος. 
τα ἀντ" 

ΑἹ τοῖς γρώμικασιν ἐντυχωὼν τὴς τιμιότητός 
ὶ ἄλλα ἐβίφυτξ κὸ δυϑυμότερος ἐγβυόμείω. 

τὺ τοῖς ποϑεινοτάζοις υἱέσιν εἰς ὁμιλίαν ἐλϑων » αὐ- 

δὰ οἰτινηαϑ ΟΠ} }5 (οἰ Θητ 8 ραττο 5, οΥ ρΓ Π ἢ ματα 
Ἰῃιασι πα. ΟΠ πὰ ΓγαΠ ΤΉ τας. Ατααι 4: {ς ΤΟΥΙΜῸ ο- 
τλῆ νατι [οἰς πτίαιη σ᾽ οὐϊατας σοσηρτα πε μἀ Ηἴς, πη} ]- 
αὐ} οτίατη φαοά ργοροίταιη ξμοεῖς , φιοηλοσο { 
ἃ πατιζὰ ἐογπιατζυτη ξαξεύμ πιο» οχρί σατο ὃί αια {τ 
ἔοταγῖοας πατιτα  οχροηετς ἀερες. ἸΝΝΌμα εἴτις νιτα 
(ρεγῖτα. οὐοάδιι ὃς ΔηΒρ τα σοπτιπθαῖαῦ, ΪΝυπὶ 
οοΥρα5 οἰ ιθιις Ἰητεχξπγόϊαπι ἢτ » ΑἸ ποτυ]ς αιυιδίϊ 
νἱηςαΐ 5 πὶ παγυοιλα σοι θυ ηαὶς Αῃ τπαΐοιϊο-- 
ταν ὃς ρ]απάἀ αἰάττιν οἰγοαϊτα ἢ6’ αοτιιι} Πατασα {{-- 
{τεητοζος, Αἢ εχ Πποιὶρίτε πιθά }} ρϑὺ ἀουῇ νοτῖο- 
ὕτας δὰ σαπάδτῃ ἀοῆαας, Δ ςοιπρ]εχίοης πογιοία 
τ δ γαῖα » πιεηῖδτα αυα ΠηΘμθητα » ΠΟ - 
τα νὰ ἃς ἔλευϊτατευ παρεαπς. Αἢ ἢτ ἴῃ 
6Δ τοουν ὃ τὴ ἰσοοτο ναἰσαϊυμ Ὀ1}}8 γοσςρείαιιπι. δέ 
Γδηρϑοᾶζ οοΥ,ὃζ αὐζου α 5 ἃζ νεης. Μοιρτγαμοΐα ὃς 
ρΡιαροταὶα ((ὐαϊυσι-ἢς πῃ ρ]οίσμλ. Μημπρι- 
ἰαμλναι πλα τ Πάο5 μαρδαῖ σγοῆτις. Οαπῖο τορο - 
το νίμαῦ ὃς αυα: ἱρῇς ργοογοληάς [Ὁ00]}15 τατον αυά- 
ἀπ ρατενη ἔογδης ὃς απουθοόο ποαις στο 1165 
δαυο γοΐληζος ἤηϊ Οὔ. η65 ἔουπγιςξε : [δ 4 αἰ ἴα πα Πλὶ 
ἀφουσγαμς, αἱ ἴα ρεγ αὔγουη ξογαητοτ, Ρεοὶηά6 48} το- 
ΤᾺΠῚ ΟΠ) σορτητομοτη ἰφέξιταῖ μας ἐς ᾿ με ἢ 

«ἃ παυταὰ ἀἠΠδγατραζαιις ἢς πατιγαηι» ιια αὶ ΟΠ] 
᾿ς ]Πἰσοητίᾳ γοηῖοζα οἱξ, οχρ] ]σεῖ ἃς ρτοροηαζ, 51 
τ] πᾶς ποηάππι ξογιηΐσα Παταγαη} 110 ΠΟΠ.- 
Ριαβοηα ],ομιοάο τὸ ἱῃοοιιρια μθηί 6 εἰ 
ν1λ ἃζ ροτοίζατον σρύπεῦς ο] οὐίαυ δ. 

Οἰγγηρίο. 

τς ραιπροτγζαζον δηγσαμν 0015 ἃς αἰτείοθηι 
ἰαρ᾽θητιας {π|41}ν [5 Πη θὰ οχροἢ] δέ σεθο ε- 

Πλ χα ἀδν του πὶ ΟἸτατθλ 11 7 ἢ ν15 Εἰ ἴδιο] 5 ἃ- 
"1404 ᾿πος ΝΠ ορὸ [Ἐπ] εὐπὶ σομετα! 5 4 τῇ 
Ζοηοόπροιι δυάαϊ, ἀιπδά οὗ οὐ ηΐα ΠΑ ΓΑΡΊΟ ω- 
τα δι, 18} ΠΠ ταὶς δά Εὐρς,Δχογῖς: Ἐοτιηα 
νοΟᾷ5 η05 δά ἰΔοεγαμη νδίζομη ντιπ) (]ςάι μοι), αι 
Δ4014 ἐχ ρυιῖθο Βαυγθηάα 5, ρος απΐαμ σοπ)ραγαιμζ, 
νας δ τρί ν ιογοῖ, ὃς ρα τορτοχίθις ἤμς τπουςοάό 
Ροτοἰμοτοι, ]ορθηεῖη ν οὶ ὃ πλίγασὶ ΠπΠΠ .Π} ἀὁ- 
{ϊ)εἰτ,αυδα 115 αυας πᾶταγα τὶ δα ετν σομτξηζις οἰ 
{τπιάδτετ, ῖτα ντ ροςσυΐατη θείαι απ σογοῖ, ον ὰ Ριε- 
ΓῸ οαα]15 ἄτα 1ΠΟ] Πατ158 ππαηϊδιις ροτῦ Παυγῖτο ἀϊ- 
ΠΟ Π τ, δης ἴῃ τε ιοταϊδηη ὃς ΠΠγ}]} 65 1125 ἔχῃ - 
᾿ϊατις ποῦ 5 Ἰπορί4»1η τα ἰητοηάογος, ΠιαΧΊ τ 51} - 
πογίθιις ἃ τε ΠΌΠΟ 1 Θχλἑ παπν ρα]. Ἐοτἤταη ἃς ηλ]-- 
ηλ5 δά άετοῖ {τε (εσιηάο ᾿ηγίης ῃϊς οβοπάοτγο, ς1- 
οὐ]αᾶς αὐζ [τ] ]ςας ἀε!οις ἐἢΠςδπν ργίοσα ἢς τὸ τηοὶς 
ΘΟΡ 5 314; νἸγῖδας δσοιὉ ΗΠ πὲ ν]ς Π[ζατνΑ τα; ἀς Ηὶς 
τ τ Π.. ϑ ρ τὰ πο πτ σαι {π|5 [πη ἡ οὐ δι γι 
τε Μεαϊοϊηἅ ἀμ θετς ἀσουςο ιπ) οἴ, χυοί ει [α- 
ἸἸεῖτον νοΥτΑορ θοῦ. Μογῖτα5 εἰϊ οηϊηλ (χπέξας [τις 
ΔὨΠΠΏΠ5) 01 ΠΟΓΡΟΙῚ 5 συγατὶο ἤμπς ἀοϊοτο διιοιϊαῖ. 

Ετάρν, 

Τ Ἀεάάϊτα τα ἀϊρη τατὶς Πτοτα » τηασῃα νοἱυ- 
Ρτδῖο Π16 γοογδαγιης,» ἀτηι6 ΒΙΠ]Ατοσθἢ, εῇεςο- 

γα τ: δὃζ στη ἢ 115 ΟρτΑτα ητη]ς ςοἸ]οαιεης Ιρίυμα 
τ ΠΟΓΔΠῚ ἐπειιοτὶ (}1}}} {0 ν 1{{15» 71}1 ΔἸ Πγι1Π} πιο 
ἐγ ἔστη τα» ρογταυσθάταπι αβεοογιης νὰ ὁτηηθην γος 
οογάατοηςπ) γο ευ] νθηθ πὶ ἀςροπαγεπ), οα (Ὁπ}- 
πιογᾶ οδ)]εέξοτες δζ νξἀϊτοτεβ,,η σοηἀ πςρηςία Ἰρίος 

«τὸν σε ἔδοξα, καϑορῷν οἵ πάνυ με «ἰωὶ ψυχίω κεκᾳκωμδρίω φὡ'οσλαβόντες οὕτω σδιέϑηχαν. ὥςτο ἔζι-- 
πᾳ, γ» οὦ γι 0 6}. ] εν, ͵ 3 3 ἢ 3 

λφϑεῶτα μι τῷ πὰρ υμῖν κωγθίε ὃ οἱ νει οΠΌλΟΙ Ψ. ὀνφεοχρπηλοι, οίς σίωυ τῇ ὠκιάδωσει μϑύων αὐτες 
σι ΑΔ 



ἝΕΡΙΦΤΟΣΙ 2: 
σταξίατη» [ἢ πο ἔγα τα Θχλτι απ οἰσοατηξοσαης, Ἐρ'- 
{ἰρίας νογὸ ρας πὶ πα πηι ϑοβατείπα ἢ ρίαςιοττ » Ἰῃ 
Ροίεγανα ἀαδιμϑ: (ο] ὰηλ, νὰ 6χ 15 44 φρο ρίθηζος 
αἰιαθα σοι ἀἸτὰ5 τεάυμηάςξ, 

ἜΣ ον Δ ξ ἄορ». ! 

Ρ ἀποα ΠΟ 5 ρυϊλπι (οτῖθετς (οἱ οἰδαβρπῦθις νὸς 
τὸ πὲ ραιςσα πάσηι, ἴσο ντταα Ὀγθυῖτας ἴῃ ἰοσ 

αιδηάο ργοροζι τξροτὶς οδυπυτι ς ργουίαϑ ν τά θα- 
ταῦ: ἀφο ἢ9 Δα σοῃ[πεταάίπειη τε. ἸΝΝόπ δ Ὠϊ πη 
ἡπογθηηοῦ νἰτοσῖιϑ ἐς Γιαςοηπίπυο τποτὰπὶ (ςτῖρτο- 
κυτη. 564 δύ ροιθταος ᾿τογαβν πγαχίπια θεπθυο θη - 
εἰς ἤρπθμι » πιασηὶ ἔοϊομλις, Τητὰπη ποῦὶϑ 
Τλίτεαβ. : 

Ἐλάρ;;. 

᾿νΊσοηξ ἄζαιιο πχαϊταγοίςαπτονον, βογο5: αἰϊταζο, 
ἔριοι:ατασαπος ρομπλδιϑῖο ΠΥ οΠλ 8 ἔγιέξας Γαης οτγὰ- 
τοη δ ὃς Πξεζα;, ᾿ 

5115} (αμεϊ λάπο. 
αἰρ δι ἰῃ Πα ΠῈ15 ΔΟσορ δὴ ταᾶτὴ ὀρ το πὶ; ρα: 
Ὡς “(ν {πτ αι! ἄδην τηθατοόγαζα ἀρ Πα: ΨΟΤΙσιΙς 
Γαΐ ἔππν δᾶ» ντ ρυδ  σαπν Πα} ἀπ η τὶ ὨςΘΩῚ, 
ὃζ Ἰηξοῦ ἀπο᾽ αθηάιιιν σοταπι 5» 1τὰ ἔπτη αἰρεέξα μρίο 
ἘΧΑΔΙ]Πγδτιι55 νῈ ΠΘἤ10 ϑράγεᾶζα Οὐ ἢ 15 ΓΘῈ}8.» ΟἹΣ 
Βιασοι!οᾶτν δογταίατῃ ντάδτος. Ῥοίζαιαπη νεγὸ γθίι- 
πα Ποιη, δ. ἰπτσα]α ἸθρῚ ΤΠ πιναης {πτατη ἐχρεέξα- 
τ ΟΠ τ ΠῚ ΕἸ σπιὶ σοι δ τί τη. ργαὰ νοϊαρτατε, δά 
1 }}} διιάλίδιυν ΠΟΈΠῚ γ ΤῚΣ σοιηραγαζίομα τὰ δὰ 
Βειμοβἢθηόηη, σαδα 11}6 οὐ τη Ρᾶις 5 φυ αίαπι 
{πἰταξογιδας ὃς Εἰϊυ!ατοεῖριις ἱπηροηίας ρα δα ηῆει, 
τι αἰ Πρ Π8 ΓλδυλοΥ ἢ ομς, (δὰ ΟΠογασὶ ὨΟμ}})6 ἃρ- 
ΡΘΕ ̓Ατὶ (ε{δ νοϊυοεῖς Τὰ γδιὸ ἰάθη πρδηθα5 ς {πρ- 
Ρεάϊτας (πτηρίαβ, 4 σὰ ἰ4 ποη ἔλοετοδ. διρρε- 
εἶτας στα ρίαγί δας μα Πταιτν πυετία θι15» αλλ 1}}ς 
ν 115 πρροἴαγία ἀθάϊτεαὶ ποθ 5 ποη ργατοῦ οοηῇαεο- 
τα ἀπο (ςδας, δά ἸΑΡΝ πιοσερπεαις αὖ οοαμό- 
εἰος [τυ ἀ10 τόσδάας5,[δἀ νὰ ῬΙατο Ἰηαυῖτ, 'η τεμρεῖϊα- 
τἰθιι5 δέ ρύοο6}}}5 ποσοτὶογαμη» ιδῇ (α Ατηιμη) ἃ- 
ἰγαιιοιη τηειπν σοπσφάφης,1}}} ῬΕιταγθατί ἢ] γὅ 
ἴρι) οθιαβ,ηθαιι6 ταηλοι ΓΟ] αι πλ, απ ΠΣ}: τὸ 
Εἰτιρτατογιηζζαβ. τάς τὰ 4αϊάθι ταητα, τάιηηυς 
φἀιπιγαηάα ἤπης [15.4] ροτίριςοετς ρομης » τυγίμπι 
νϑγὸ 181] αἀηγίτδάά 1}}1 41 δατη σὰπι ἰηϊείτοτο νἱ- 
τὰ ὁοήξεγάς. 56 δυνά μη φεὶ δι ποίξγα, 18: ΠΟ Ὶς 
Ἰηρρί πατὸ πϑεσίτόηας οοητίσεζαης, Ποτὴ αὐϊάαπι 
βιξεξζης ποδιίσαην ἴῃ Αστιοὶς Πα δίζαβ» (γιὸ 
τῇξο νίζα ἀδξαμηέξο, ἀἸσθη5 6] οιτὴ 1110 σογυπηοῖ- 
οὐ ἀθοφάδιη Ἰητουοο ΠΠ Δα] 1 ππιθὶ σοπυθπζῖο-- 

Ὁ Ἑτρυίτοσώ το υ. ίμο τοπηροτὸ πηραΐα 

ὩΘοΠαἶ α αοςυίεϊοπ δ, 1 ὧν ἐκῤν ρας φῷ νἱἰεγὸ τε. 
ἀδγθινη ς ἀφη! 116 τ} 159. [6,Π ΠΟῚ ἀδτεπηον! ταὰ- 
ἰμρότοι » ζὔπαι σα! δα ἀΔη} {] Ππν] θ5 ἀοίροτγαεὶς 
ὀνϊηιδυ5»1π ἀοιη γαθϑμῃ ἱτταροοηξ ἔξοίτρηγη 16- 

τόν αι ζαϊξοά τότ, ν εὐ δογί δας αϑἴδοιτ δά ροτξο- 
βιενάτααθ δὰ σχρογίδῃ ἱεοραγτίν ΠῚ] σοι θειιδ}}9 
Ἰρίδιρατοίηι ἀἸεὶρίο 44 φαΐδυς ΠΠδίκυνι εἤδιιργορο- 
πξῆς, Οἰαδ ηὸ ἤπλιῖ5 Θχι ΘΙ πς ἢος ΘΟ τα τὶς 
τετηλ ας. δζ δ αβ δεῖ 5 δά οἰαάδηάμπι Ρτοροῖεὶ 
εἰε νἹἀϑληλαζ ἡ ἰτογαπα ἀταυιθ ἰζούιμη τς τόσο 7 νὰ 
δυίϑιν ᾽η ὁνπ]ὰΝ ποίϊττϊς το δος ἀΠρεητίαμιν αἀ ἢ]- 
Βα ἐάία ἄὐὴς οτίαιη ρεαίτε5. δοίη εηὶπι μος 
Ὠγοάο ἢπε σιγὰ ροζουίπηι (4} 0] ΕΠ ,{| τοουπι ἔουε 
ἄγηο {τεπιό εγίγο ἰπ αςῖς Ὁο]]οςαἰπηυτ, ϑατὶς ἀατέ 
ΤΑΔΡΉ2 ΠῚ Ῥοςηδτη ἰπεγς ΠΟ 159 ἢ σομηρυαἤἢδηἤις ἃ 
Ῥγφᾶτρο Ρϑὲ χαρὰ τϑηιραϑ ἴῃ ουοαΙὰ τταάάταγ. 

χεέραν, καθ᾽ ἡρδϊϑ αὐδαφέρεσιν. γπσολαὶ ὃ ταὶ μδμ 
ἔπεμψα τας δὲ εἷς ὕςερον εἰωσομδρν ἐαν ἐθέλῃς. 
μώνον εἴη τί ὄφελος παῤ αὐτῆς τοῖς λα μιββαύασι. 

ΕἸ ἡμῶν φοότερον ρδβ ὀλίγα. νῦν δὲ ἐδὲ 
ὀλίγαι. τὸ ἕομοεν ἡ (Θα χυλολία φζϑϑριοῦσοι τοὶ 

ξόνω, παντελὴς γίνει! αἀφωνίᾳ ἐπάγελϑε ζίνιωυ 
ὄψὶ : ἐϑος οὑς ἐκ ἔῃ σοὶ με μοψόμαθα λακωνγί ζογτι 
φϑὸς ἡμᾶς δῇς γραμμάτων, ἀλλ ὶ καὶ τὰ μικρὰ 
γραάμκιαὰ σύμξολᾳ ὄν ψιεώληξ σε δχῳϑέσεως, 
πολλὲ ἀξία ποιησύμυεντι. μόνον ὅχιςέλλε ἡμῖν. 

Ταῦ ἀὐττί. τὰ 
ΟΣ Τάλλων ὠθέμιων ἕχαςον ὧν τὴ οἰκείᾳ 
“ὦ (ὁ ὥρᾳ ἀπαντᾷ, ὧν ἦρι μδῥ τὸ αὔϑη.ἐν ϑέρᾳ δὲ 
οἱ σχυες, τῷ δὲ μιετοπζόρῳ τὸ μῆλον, ὅτω χέμώ- 
γος καρπὸς εἶσιν οἱ λόγοι. 

Κωνσδοίναν (ὦ. 
Τε εἰς χεῖρας ἔλαθον ἢ δ ιρολίω σου, ἔπα.- 
ϑὺν τι ἀκοῆς ἄξιον, δὐλα ξηθζωυ αὐτίω ὡς τι 

δημόσιον τοροσοιϊγέλλασων (Κ παῤ ὃν “ἰςέλυον χῳ)- 
οἐν δ κηθὸν, ἐφοθ ὁμιίω «“οΕεσβλίπων. ὡς ἐοεὶς ἐν 
αὐτίμες ὧν α΄ ἀρτιώτης λρ Ἀώνιονν σκυτα λέω. ἐπεὶ 
ἢ ἔλυσω τὴ ποθ᾽ ἐκαφοι ἐποξῆλϑον, γολόσαι μοι ἐ- 
πλϑε το Ὁ μἂμ ὑφ᾽ ἡδονῆς, τῷ μεησὲν ἀχϑσοι γεω- 
τοῖν. ὅ τὸ ὃ “σοὺς τοὶ δ' δ μς ἀγένοις το στὸ κρίγαντε. 
ὅτι ὁ μϑιὺ, ἐπειδῃ ὀλίγοις τισὶ χορουτωςς τὸ αὐληῇξ 
ἐχορήνγ4,ἐκ ἔτ᾿ ἠξία δυμοϑένης,ἰ λὼ χορηΐος ὀνο-: 
μοϊζεῶς. σὺ δ᾽ ὃ αὐτὸς εἶ κὴ χορηγῶν γὺ μεή.χορυγῶν 
μι τοῖς πδιείοσι μυριάσι ςρατιωΐ," ὅσοις αἱ δρεΐσι 
ὠκέϊνος παρέϑζε τῶ δ χυτήσεια.δο )6 ἐθ᾽ ἡμῶν ὅσο τῷ 
φλβίοιτος δχιςέλλε:ς, ἀλλὰ δ εἰωϑέτα Ῥόπον.χἡ ἃ 
“ἰδὲ λόϊες ασ δες, ἐσὲν ὑφίεστι. ἀλλὰ τὸ τῷ πλιεῖ- 
τῶνος, ὃν χήμῶνιᾧ ζάλῃ φρακῴώτων, οἷον ιὰσὸ τε 
4 τινὶ καρτερῷ ϑατοςοὶς, αἰνὸς ϑορύξε δὶ ψυχὴν ὠν 
ναγήμπλασαι. μαᾶδλον ὃ ἐσὲ ἐγέρες ἐωξ τί) σειυῆι 

μιόρος.γ) πὶ μδρ σεὶ τοιαῦτα μυργείλα κὶ ϑαυκαςώ, 
Οἷς στωορᾷν ουναμᾶροις. Ὗ πάλιν αὶ θαυμα «τὸ γώ 
φοθς ὃ πορφαίρεσιν τῇ (ἴπ κρίνοντι. ἀκες δ κὶ τὼ 
ἡμυέξρα οἰοαδοξά ὁ ὀνΐᾳ ὁ ἀκολέϑως ἡ μὴν ἀπαγ- 
τῶν. αὐήρ τις ἄγροικος Ὁ σωυοιχέντων ἡμῶν ἐν αὐ- 
γήσοις, οἰκέτυυ μου τελόυτήσαντος. συμξόλαιόν τι 
τορὸς αὐδ' εἰπὼν ἐθζηκέναι,ἐ Φο σελϑτὸν μοι , οὐκ 
ἐπαγτιασείμϑρος αὶ παῤ ἑκόγῶς ἀξιώσας λα ξξν,εἐκ 
ἀπειλήσεις εἰ μὴ λάθοι βιείσειδϑς, αἶθοόον μυετά τι-- 
γων διμοίων εὐυτοῦ Ὁ δατόνοιαν, δ)ιϑέρδρΘ᾽ ἡκδ τῇ 
οἰκίᾳ,τά,, γύναια τὰ φυλαάηονίᾳ συνέξιψε τύδηων' 
κοὴ καταῤῥήξας ταὶ ϑύρας, φξεφόρησεν ὡπανΐᾳ. τὲ 
οδὸ αὐτὸς λαθών. τὸ σὲ εἰς δχορπευγὴν τοὺς βουλο-- 
ϑἔύοις «-οοϑείς. ἵν᾽ ὃν μὴ δέθεατος ὅρος ἡμέις τὴ αἷς 
ὥϑενείας ὦμϑν, κί γτοιν τὶ “δοξωμδω )νησειοι φροὺς 

δχιχείρησιν, ζῶ ὧν πᾶσι τοὺς ρα μασιψ ἡμδ ἂσ: 8- 

δὺν δχισδεδ4ξαι, τὸ νὺν εἰσενέείχα ὥς οἰδακλάϑητι, 
μόνως γὸ αὐ ἡμῶν ὅτως τὸ ἀκοραῦμον στόζοιτο, εἰ τχϑ 

μϑ τ, Δδυ δῶν δ᾽ οὐ ἡ σᾳῖ δραςηοίῳ συντεϊα [μδύ 

“τ δεσμωτηρίῳ βεαχου χατακλ Ὁ λφόναν, 
5 1] 



ὩΣ 6 λα 

υτίαϑυ οἵ Τῇ υνείϊςο, 

τό ΒΙΝΕΑΒΘΌΚΛΥΝ ἸΚΒΕΘΟΟΒΥΜ 
χἡ γὸ ἐχ ὑβ ὧν πὲπόνθαι μϑυ ἀγανακτῶ μδρ μόνον, 

Ε] ͵ ΄ ἀλλοὺ κὶ ὁ ὥφθς τὸ λοιπὸν ἀσφαλείας διόμεϑω. 
Φρμίγῳ. : Ἶ 

Αἱ ασωδιώ στ τὰ “ραββατα κἡ μικρὰ ἄῦτα. 
Ἂ ἡδχνῳ τὸ »ξάφειν, ἢ ἄλλως δὶ ὧκ τῷ πλήῆθες 

; δϊγήν οἰκονομῶντος. ἤπιε χἡ ὥὸς βρεῖ. κόρον ὀζμῷ "3 αὐλῷ» ο 5 “ν «᾿ ὝΝ σὰ ἐξ- 

χυλογίαν ἑαυτὸν σωμεϑηζογίος ἡμὴν μϑύτοι δδὲν ἃ 
ἀρκεῖ; ὠγλιὼ κἀν ἱπ-ξρξάλλῃ τῷ πλήθει, α ἔλιϑυ-- 
μίας ὅξιν ἐλῴήω,δχῳ τὸ “ἀλλέως πάνθ ἐκαςὰ μ(αν- 
ϑανειν αἷδα σοῦ "πῶς δύ σοι τὸ σῶμα ἔχεὶ. ὅπως δὲ 
σοι τοὶ τὶ ἀσπήσεως. "ἢ ποξρον ὄχιμδρης τοῖς ΦῈ αῤ- 
»ἧς ἐγνωσμέμοις, ὔ τι (Ὁ λυοτεξωλαὔσω ὥς ταὶ συμ 
πίονα γνώμην μυἐαϑέμδοος.εἰ μδὲ οὐ ὃ αὐτὸς 
εδέμιφνας σεαυτζώ, εἰχ, αὐ πλῆϑος ἡραμμοτων ἐπε-- 
ξητδμδρ. ἀλλ᾽ ἤρκει ἡμὶν οσϑτον. ὁ δεγα τοῦ δεῖνι. 
ὑγιαίνᾷν ἡκζφς Ἰάϑι κὶ ἐῤῥωσο. ἐπεὶ δὲ καὶ κόομδυ ἃ χρὴ 
λέγᾳν αἱ χυνόμοοϑει. χαϊαλιπόνίῳ σε δ τ κοκᾳείων 

«οοοηόνων τξιν, 51 Σ Ὡρὸς παξὸς παάσεπον αὐτο- 
μολεϊν,γὶἡ βρεήαψιον σοτοθαΐ 4ν "διέ: οὐδ φιρμ- 
νΈ δχιζητθρμδν αὐτὸ ᾳυτα, αν στὰ ,) τοῖς λργισ- 

μοὺς μαϑεῖν καθ᾽ ζῶ φλὶ ταύτην ἐλϑεὶν τῷ βίε τίω 
διδὸν ὑπήχθης.αλλ᾽ ἐπ4δὺὴ αὐτὸς απεσιώπησεις αἱ - 
εἴ) τῷ θελοῦύκιατος, ἡμεῖς σὲ φὐοχαλθμδο ̓  μήτε 
βελοὔεώτη αἰογώϑης ἀξ α, τὸ εἶσι ὑπόσδα μα σϑτον 
νοιιῦ ἀπελάσανίᾳ τῶτο ἡ δχᾳνοίας, σεαυτῷ »εὡς 

πάλιν," μακρῷ χαῤρν οἰ πόντοι ςρωϊείῳ ἡ ὅπλοις, 
κ ἀπ λ ςρατοπέδο ἵαλαιπωρίαις, χα τοιλρ (ιν τὴν 

πατείσα αῤκῶν φοὺς ἀσφάλᾳαν βίε ") Ὡϑθς πᾶ- 
σαν αἰδαφωύειαν τὸ ΦΖίσε τοὺς φυρϑ ονοις κΟρτήστῃ 
ἃ πόλεως ἡγησείμϑρμον. ὅπερ δπόνως σοι προσ μυῆ- 
σεάγαι πεππςεύκᾳ μδρ. «ορός τε τ ὧκ πίστεως ὄχιτη.- 
“ειότῃτα ἀφορφῴντες γΧὴ ζϑθ9; δ᾽ ἐρημίαν Τὴ ἐν ιςτι- 
μδύων. εἴτε ὃν μὴ γέγονεν οἷ αῤχῆς ἡ γγω μη ξ. )ε- 
νομδῥη πάλιν ὀκξέξλη 3), δύλωσον ἡμῖν ἐν τάχει. 
εἰ σὲ ὃ μὴ ἡβύοιτο, τοὶ αὐτὰ μδμ4 ξελοόυμοζα, αὐταΐ- 
γέλτος ἡμῖν ἡ"ότω ἡ συμιφορῴ, “ρα μεμοίτων οἱὲ οὐ 
«δ όμυεϑει. 

Ιολίἤῃ Ἐλούϑερᾳ. 

ἔχνη τίς ὅξι ᾳῇδαςερῶν ϑηραυτικιὴ τοιαύτη. ὅ-- 
ἼΙ γμὶαξείκρᾳτεις “ἡυων), οἱ τὸ (ιαῦτα ασε- 

δεαΐζοντες, χειροήδητε (εύτίωυ τ ὁ μόσιτον ἀπεργά- 
σῶν) ἑαυτοῖς; τότε μύρῳ τας σηϊρυΐας αὐὰ λείσαν- 
τος ξῶσι σμμα)ελα ἤναι ἐξωϑεν. ἡ ὃ τῷ μύρου 
ὠκθίνη οὐ ὡόίω, Ὁ αὐτόνομον ὠκείνην ἀγέλζω,Κ]κῳ 

ποιεῖ") τοῦ κεκτηνᾶμῳ δ τιϑασόν. «ορὸς γὸ ταὶ οὑ-- 
“πγοῦστις κ) αἱ λοιποὶ συνεφέπονταί ἔ γὴ εἰσοικίζον- 
ται. τί ἢ βουλόμδρος, ἐντεῦθεν αξχομωι τῷ γραμ- 
εαῦς. ὅτι λᾳξων Σ' υἱὸν σδιονύσιον δ' ποτὸ Διομήδην, 
Ν τϑλστ ΑςΣ ἣ 9 ΤΥ. 
2) τῦ ϑείῳ μύρῳ τὰς ὁ ψυχῆς ὗυτο ἡερυγας ᾧζῳ- 
᾿λείσας . ὀξεπερψα «ρὸς ὃ σὴν σεμνοφρέπειαν. 

"ΑΙ πὰς" 

ὡς Τ' Ἠη σέαυΐν συωμαναηπὴναι απ. 2) καταωλαζξέιν 
ὡς ἀκ ωῶ, ᾽ 2 ἃ χαλιων. ἰωῦ παῤ ἡμὴν ἐπήξατο ὃ φορφφρημᾶμος ἑαὴ 

ον, ὌΝ.» νὐ “ Ν , ὃν ἴαυτα ἴδοιμι ἜΜ] τ ἐμῆς ζωῆς, χρὼ Ὁ σὴν σεμινο- 
ρέπτειαν φορὸς τὸν ὑψηλὸν βίον με ϑεμδυζω, 

Ἢ 

Ναας Θοηϊπᾶ οὐ ἀσσερξατη Πλλεν Δ πὴ ταπτὴπν ἀοΐοο, 
αυὰιηντ ἰπ ροήξογιπι ἐδουγίταϊο τχ αηΐτας αἴηὰὺς (8- 
Ῥτας ἀτη»ροίζυϊο. 

Ῥβίγηηίμο." 

Τ᾿ ταΐδς ὃς ρΡευδεει δ ἀὰ πος [ἰζογας ΓηΪτος , νοὶ 
(γε πα] τα άϊο » γεὶ σαυα νηταπάς [τὶ εἰαἴ8» 

4υα οχ ἔγεαδηζία ὃς πυϊτἰτα ἐπ μαίοίτιιν γε] γε 
Δα Ὀτγειῖοῦ Ἰοαμοηάμμι τειρίπμη αἰιείμοια 5. ΝΘ 5 
νοσὸ Ὠ1}}} {ἀΠοὶς Νατα δεϊαπλῇ ὀχοθάδι πο ἰτιτα ]-- 
ὨΘΊΓΑΙΏΘΙ ΟΠ ΡΙἀἸταῖο ΠΉ1Π1ὶς Εἰ ΟΠ 4 ΠῚ Ἂς ΟἸ}1}1- 
Ὀι5 {ρα ας τιΠ]5 το θ5 ςοσηοίςζετο νοΐο. Ωμε- 
Ὠγαστηοα ΤοΥρὰ8 Βαρραῖ, 4πὸ σραάαῖ δχοοιςιϊα- 
ἴ1ο ἃζ ντγμπι [ἢ 115 4ῃς ἂὖ 1ηἰτίο {δι} Ρογίθαεγαϑ: 
Δῃ γεγὸ πλύτατο σΟΠ 11] 102 ΠἸΘΏτοΙ δὰ διιδητης ταᾶζ. 
[εις πὸ ἢ ἴῃ οοάξ ἤδτα ΡΟ πη Π 6 52)η0 [ἰτοτασ 
τ] τ τ ἀπ ΓΟΖΌΙΓΘΙ ΘΠλι5:ς 4 [σοῖοι ταητομη ὁ 
δέγα τῷ δῶν ΠΥ Πιι5 Βα(1ο. Βομα πος ἰδ ναἱο.- ταάτης (οἶτο ὃς να]ο. Ὗ ογὰ μὴ Ζιιοιλ]ά διά] Πγιι5,η τς 
ἀἸσθῖθ π05 οἴίατη Ρυάοσ, νετασεῖρ τὸ το το Βοαιογᾶ 
Ῥαγϑητι ἢ) ΟΥἀ πη δή ἀπ] η] Ραϊοχηιη) ἀδῆσοις, ατ- ἅς Βιοιτδη τ} αιιδιὴ ΡΙυγιπνιὶπν ἀρρο!]ατὶ τμαὶ-- 
Ἰθργθ Στ τη τσ, ας αὐ8ῖε αὐάϊγθ, ἀκ σοᾺ ἢ] ]οττι 
[ΠΟΙ ΠῚ Γ ας] Οθτα ΠΟΒ1ς ΘΧρ σαὶ; σιδιοθτγοιῃ δά βιαηονί πο Πα] σοη[ιοειιάίπομι δος σεῖς. Υ εγὺὶμπι 4υοηϊάπι ας τα ριάογα οοηΠΠ ἢ ταὶ τοίεἰτα !}, πος τς Ποιταμιιζονῖ ἤδαιι Ρυάοτο ἀρὰ ἰ ΔὨΪλμη ἴη- ἄμοδς, ἃς ἢ 4.14 οἰ χγοἀ τὸ σοριῖῦν Ὁ ΟΠ] ςορίτα-- Γ1Ο116 ργοτ 5 (οπποιδα5,8ς δα τὸ σοπογιαυο: ἀοροί- τάηαις ἩΠἸτῖα, ἃς ΔΓΙ]δράτας οαάξια τηοιφηαὶ ἰαθο- ΤΙ θι15 ραϊγίατη γοςὶρίας, αἴαιις δὰ (δουτίταϊοηι νἱζα;, [οισῆιας οἰαγίτιηθηι (ἃτις ΟΧΙΕΙ1)65 εἢς, τηαϊο-- ΤᾺ. τηοΥς ΟΙ αἰ αῖο ἢ. το ογθροιτ5 ΕἸδὲ Ἠὰ]1Ὸ ῃεσο- το Ροτοίϊαϊεμι ἔοσς ογεάίμηυς, οὰϊη ἢ Πάςὶ ἰγποοτὶ- 
ταῖφῃ), ἃς (οἰ ττ 116 ΠῚ ΟΡΟΙ ΑΓ]. 1 ΘΠΊΙΣ. ΘΠτι6 Ἰθ ταῦ πος φυοά ἀἸχίπηι5 Ρτοροίϊωτη μαροας., ἔπε ΡΟΙ Δ ΠῚ ΡΓΟΡΟί 859 το χ ΓΘρα αἰ Διο ς ἐζθυ μι, Ρεγ  τοτας ἰξαχιι πος ἙΟΥΓΙΟΥ 65 ἔᾳοϊτο.51Π., 4υοά τὰν, πδτταῦ [λοι5 5. Ἰ4δῃ) πηΔῃΠδηϊ ςΟὨ ἢ] ΠΗ, οφαέτησιε νοϊαηζας» ἰρίᾳ ποδὶς ςρβαηνζας ὩπΠολ αἴῇἴογαῖ- Ταμ. δηΐμὰ [τοῖς ΠΟῚ ἰπά!σοηημ5. 

] εἰὔὰ Εἰεμινογα. 

δ: συκάατη Διιςιραῃα] σΟἸ μηθας αἰς ἃς νἱδ δι:- ᾿ ἰόν ε νον: τα] α ΓΟ Πητατ οἰ τη ν Π Δ αἱ].- ΦΖαδη ΠΑ(ΕΙ {ἰππτ, Θά οἰ σι σθ Δἴ }6 [Ὡ}}]Π γθαι ἔ.- Ὀ1 τεάἀάδῃς. Τιιπη «15 οἰυίβοιη γηραρῃτο ΟὈ]ἰτὶς » 1 “Χεερπαγαιη ζξταιη βγερέμησις ἤηδης ςφυοίατο. Νῃ- ΘθοητΙ νογὸ Ππαι15 ἔγαρταῃσια, ΠΙδογθ ἢ. Πα οτος σ6 πὴ 1 Ροτοίξαζοιη δἰὰς 411 οἱσαγθίη ροΠηΠἀοι,αἤἀμ- ας ΝΑ θεηθιοϊοηζος (ΑΓΘΥΏ4111) ΓΘ] τα: [ἐχυᾶ-- τυ» ἴσια δά ε85 (ΟΠ στα, α Παογίμσ παοῦ Δαΐ ΟἿ δῦ Η]ς 1] ΓΙ ΠῚ Πτογάταη; ἕο οῦ Οὐοη «ςἀπῃ Δοσερηἤδιη ΕἸ ἰιμ, ΤοηγΠῇ αἰἸηπαηέρ Ὠ]1ο- πηράοιη δ οἰμις αἰΔς νηριθητο ςαΐοῆι, ἸΠΥ Ὁ δππι, ΘΠ δι ]ηι δά τ 1η ἸΠΔΘ ΠΟρητίδΩ., ἢ ἐουτὰ ςηι Ἰρίο γϑιο]αγος, ὃς πἰάαση “ΕΘ 15 ἀρ πος οοηξέτιι.. ΧΙΣ {Ππ1}} Θσσιραγες Ουδα ἢ πλ Π1 1α ἴῃ γᾷ νῖτὰ οὖ αἰσογίτντ [ΔΓ ΤΩΔ ΘΠ βΠΟΘητΙ τη, 4 Θχοο [ΠῚ ΠΝ ν τα ρΘΠ 5) δόξαι νἸἀθαγηνπγαΐζος Βομηΐῃος Π)εὶ σαΐξογες ρυθοαροσ, νὰ ἀεβιζηγα οἱ δοπογεηλ τοά- ἀλητρᾷταιο ἀςίογδηι. 

πολλοῖν σρροσώπων ἀξίων τῷ ϑεῦ δνηθήσομαι,κ κεχρεωςη ϑυίω τιμίῳ δ ποπληρρόσοι εἰυττύ, 
δ᾽; 



ὡ-’.«..»..». 

ἘΡΙΊΦΤΟΙ ἢ; 1τ 
250 17{ἶ0. 

ὸα δηιοπὶῖα; οχ ἐὸ 4ποά δά τς {σῖβο: ἀ τε. 
Ουὸά οὐογὶβ ἢχ6. οχ (ἰότιο το ςοσποι δοτγι- 

δε (αἰτό μὰ Ροίξεγιιηι, τυΐχυς ἀπηδηζο5 σα αηγοναῖτα - 
ΓΘηϊο; ὃς οχίσαα σἤαττα γε δ ηγὰ, 

δια ζἴο τη [ογίρηϊομο. 

Νίαιπη ν]ζα εἰς Πα οἰ στρογαϊίο. ἐς αποηλο- 
ἄο [ὕρτὰ τουγαπὶ τα Ἔχ ΠἘἰμηειὴ οἤδ,οιὶτα πυη- 

Πυδιη ἰοηυαγὶ 5.  ετὰμπλ ἄδροπς Πἰοπτίπ, ἔοορς 
0015 ὃζ τε πῃ νἱαὶ5 αάδιυις πηάηοτο ἀροίαγα. 

ἽΝ Αγ10. 

ιν οόενεν Αἰαζαπι αιδη δηλ Παροης πατυγδηλ. 
2 Οὐμαγο Πριλῖς ορὰς δαδςηξ νὲ νο]αηείθιις ἸΡ415) 

Τοτῖρτοσ οεἰογιζαζοιη ρυσιοπάας, Τὰ νοτὸ ὃ ΕΒ] Ρει- 
ἐξξὲ οπαταίξεγος ρπσεοϊοσάσμιε τἰτὰ 1η τουπηρας. 

ΪΝαπα ἰπ εχίρυο οσγοῦς, ἰόγηλο ρ᾽ σ᾽ αγὴπν ἐς] ποτ. 
Οὐτα νετὸ,, ἀΠΠροηεϊάσους ἰογίδθητις, σογυιρίται ὃς 
οπιοηδζιι, , 

Η ΘΦΘΉΔ071. 

ἄζῶς ΠΠΑΧΙΠΊΔΙΙ Ρ Ιλ ά 1 ταὶ ἀἰρ Ἰτὰτὶ 5 ουγά; 
» λα ̓ α[πἰτίατηι οὐλὰς τοδιιβ ςο πάγη [ρεέϊὰ- 

τα νἰφοϊάαιῃ ἀεῖπάς αὐ θθπο πθγοηάππι ἀο ΔΏ Οἱ 5», 
ὃς κά {πρρ]]σ68 ἴω βάομη τατο]άμηαις τυα σα] Πτι:- 
τὶϑ τροϊριοπάο 5.1 ρεφίθηεὶ γοτὸ ἈΙΘΙΜΠΘηζΟ ΠΟη- 
ἀρηΐιῖ πγὰ νηϊ οι ἸΝ Δὴν ἃς ἐυΐζα τὸς οἰϊ,αδη) 
Ῥου λα 5» ΠΟ δίας ἴῃ οα σγατῇ ἔᾳοἸο5, μος Ἰῃ τιο- 
ΓᾺΙῺ ΔΙ ἸΘΟΥΆΠῚ) ΤΠ ΟΥῸ νὴ 6 δ, ἃς ἀοδδτοσ 1155) πὶ 
1ῃη ἔς ρογιοα 5 δἴηιπθ ἀλη 15 ἃ τα Πεπχϊταά ης ο- 
Ρθην ΔΕΧ πιο ρόίσιιης. Ἐτιιπιοηζαπη φημι 
ἃ (οἸτιὴ δά ντζατι τιοπ δι πος Ἀγ Τα. 
Ἰπ) 5 ἔγάῖον Τλογοτβοιις μαίδεθα, υϊάατα Ὗ ογιίδη- 
πᾶ Ἰλοναριθ. ἐδηοητος, αι πηάρηις ροτο τὶς, 4 γὶ- 
Ῥπογαητιδῆας ἔποῖπλις {Ππ|4 ἴπὰ νοϊαπτατςο, ἴμο αἱτο- 
τῷ τα [Ἐμδξα ἀφ ἤρσηανιης, αἰ }} δά Ἔχου πα οὐ]γῦ 
1 ρογεποτ, ΩΣ] σηΐπη ᾿δαλις ἀοἰπαυΐτ, 41 ἀοιο 
ἔα (ζο ας ἀἰ]αταπι ραχγατ, χυιὰπη αὶ ἈΠ] ον ρεαις νο- 
Ἰπητατὶ τα Ἰη Πξευ] ριαίϊας. δι ἢΪς '1 ρατιταῦ 
τητατίᾷ, [18 ἀπ τηΒ σίταγ, ΟΩαὶ ΓΑΡΟΠ ΡΘΕ Π5, 
ντϊάθην το Ἐἰταατ, 64; [σοας ἢ Δ[πος οὨ]ρᾷ αὐπάαςοὶα 
τεαυίβοῦγο, ΞΟ ος νοτὸ ταστι δοηΘΗοίΠ) 2 π μοδὶς 
ΡΥ ΠΊ το δοζαητ] ἀρὰ πος οσὶς, υδητὶ αἰ βηγας, 
ὁροίζατουι ΔλΠΟὩ»,ΠΘΟο[Πτατέιησις ἀσβιροτς,.ς 

οτος ἀἰρμε σγερογέο ψάηῖρο, ἮΝ ἜΣΣΩ 
" ΤΙα ἢ ἔγαϊόγ ΠΗ] Οἐέροτιας (τρΠοι Ῥ Δ 

Ἀ “τὲ ζοηυοΠίτε ΠῸς σαρτυ 6, οὔϊαη αὐ άογοῦ,το 11- 
μα ἴῃ φη ΤΠ υ1 τυμι Ἰ Δ Χ ΠΤ, τδηγξ Ραγίη αυδά 
Περὲ ἀςοερξαξ ἐΠξηΣ 5 Π0Π᾿ οἰ ἠὸ έδιη μάδεοης, 
Ραγίτι ἢ σοιὶς ἀιπταόξος Ορρουῖτι πὸ ροτυϊ. Οὐο- 
πΙᾶτῃ πὶ ΡΟ τᾶ τὴς ρος εἰ Ἰᾶ οροῖτεῦ. νὉ] γοϊξτο 
Ὦςο, ΠΠδεγαδίπιαγαθ μὰς οδογγαξίομδ. Νάνι!χ τᾶαδ 
᾿ΔὈΙΘξΑ νπα [ρε,υ απ 1 ἴα Ροἤταμι Παρ θαμυ, η.- ηγὸ ἰηίουηηίο ([ 60 δη ἑτη οὔ, 4] (ρὲ ἀἰχιτἸηΐοτη- 
η]ῇ οἰϊε ν πε] ῦ) ξοιηραγ Παὶ νἸξει!ς ογατία ρτγοξο- 
ἐξας [Ὀπ ἴῃ ΡΟπταπα ΠῚ ΤΕ Τῦ δας οὔταϊις ἰοουπι, 
Ρτοσῇις ΠΠσΘΠΪΟ Π16Ὸ ΤοΠπ οἰ πῖθηγνί αυοά οτἱο- 
ῃ ἰπάοπτέίαηιις (πρεηυπιετο ςορσίτατοης (οἰ τὶ {ι-- 
πὰς ᾿σηασί ἢ ατὶ ἡ φογὰ πὶ 9 παπο ΟΡ Ὀοιῆος ςουμδ. 
τον Ἰἀδδηγαγ, οης οΠΐπν Εἰ Ἔχοοῇις ὁ μα ᾧ οἴ 

ϑεὸς χωρ ον ὑπέδειξεν ἀκριξῶς συμ βῶνον τ ἐμᾷ! ε ᾿ ἧς ν ᾿ Ὅν ὦ, » εὖ Σ- ἃ τες ἀῤκρυχθὴ γταίξοντες τῇ ὀχανοίᾳ συμπλάήειν,τοιῶτον δὶ τ ἀληϑείας κφϑορᾶν. θ669ς γάρ ὅξιν ὑψηλὸν 

) 2012 Ργοῶυαϑβι τς 

ΤῆΘ ννεϊϊςοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

τς ψξα να, ἈατεΣ σὰ νας. 
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Ανξηΐηραφος. 

Τισε φιλῶ: οἷς ἔχιςέλλιω μαϑε. ὅτι μὐε μμι- 

σεῖς οἷς σιωπαξ ἔγνων, γρεῖφε δὲ καν τῷ λοι- 
πϑι καλάμῳ "Ὁ μυέλαν! κ) βεοχεῖ χάρτῃ Φιλξντοις 

φιλῶν, ΑἸΛΗ αἱεπίηραφος. 
ΓΝ γνώρασ κοι τῷ ζὴν ὁ λόγος. πᾶς δὲ σὺ ὑφ 

ΕΣ ἐξ) νομιϑείης, μηοίποτε. φϑεγξα χὰ ες. 
ἀλλ᾽ ἀπώστη ὃ σιωχΐού σϑ γρών ας ἡμῶν χἡ ἐμφα- 
γίσας σωυτιν ὅτιπερ ζῆς. 

Νοταθίῳ. πο. 
Γλόροι τὴν φύσιν αἰπούηηεοςν ἐχεσι, δίῳ, τὲ το 

ἤ σημυίων χούζεσιν ἵνα, ἱπίαμδραν αὐς. λαξὴ 
τὸ τάάγος ὁ ἡράφων. συ ὃν ὦ πῶ τὰ χωράγματα τέ- 

λφα ποίς;. κοὴ τες τόποις ἀκολέϑως κατάςις ἐ. ὧν 

γὲ μικρᾷ πλανῃ πολις ἡμορτηται λοίος. τῇ ὃ ὅζι- 
μελείᾳ τῷ ράφοντος Ἑατορῇ τῆτ αι το λεχλοῥάνον. 

Ἠγέμονι. 
1δὰ μεγίς ω κοὴ πρώτίυ ἀσὸδ ζω ὄσειν τὴ 

ὧδ ἀνε αν Θ Ὁ πιτιν τοι ρόγεον χαδίζετο το ὁ)- 
Καίῳ. δευτόραν σὲ τὸ κἡ τοι φίλοις οἱ ποιεἰνοζὰ! 
φροσῴ σύ οντων τῇ τορι φτισίῳ ἡ σὴς μιεγαλεγίας 
αὐτιπτοιξλϑτε παντα τοίΐνιου εἰς χαὺτὸν συν ξϑοα μὰν 

ὅπηι τὴς παρούσης ιἐποϑύσεως, ἢ, γὰ δύκαιόν ὅδ: τὸ 
ασοϑγ κ(φ: ὑὴβ οὗ τίω φρεσ(είων ποιου μιεϑτι ΚΙ 
ἡμῶν κρχειρισμᾶμον, οιἣ ἐν τοῖς φίλοις ἀριθμεών Οἷς 
σεαυτῷ ζοατηξίωσας κοὴ ὀφειλύμδμον τοῖς «ἕω ςεῤ.- 
ῥότωητά σου, εἰς τίω) φῇ ὧν ποπίνϑασι βοήϑ δίων ἐ- 
πικαλου μᾶνοις. σῖτον χὰ ὃν μόνον εἶχε φοϑδὸς τίω ἀ- 
ναίκα αν τῷ βία δγχαγωγὴν ὃ ποθεινότατος ἀδελφὸς 
οδορόϑεος, ογήρπται είν τινες ὧν βηφάδοις τὴ τὸ 4 - 
μόσια «δεοι κεν στεπες συρδϑῥων. εἶτα ἀφ᾽ ἑαν ἢ ἐλ. 

ϑόντες ὅ2: ἢ βίαν, εἴτα κἡ ἑτέροον αὐτοῖς ὑποϑεμέ- 
νων πλὴν θϑδαμόθεν αὐτοῖς τὸ ρα ἤμῳ αὐξίμλητον, 
Ὁ γὸ ἡτῆον ἀδικεῖ ὁ οἴνες δεν πονηοὲς, ἢ ὁ ἑτέρῳν κα- 

χίᾳ ὑπηρετέμϑρος. κοὺὴ Ὅς πεπονϑόσιν ἡ ζαρεία ὃ- 
μοία.ἔτον ἐξιδμδρ, “0. ὧν ἐφηρέϑη υδιρδπιλαζέιν, 

χοὴ μὴ ἐξέξινωι αὐτοῖς 6) ἕτέοοιυς Ὁ αὐτίαν Ἐ τείολ-- 

μευ μδόων αὐ αφέρειν,ὅστυ ὃ ἄξιον, τὸ τὴν ὧκ ἃ σιτο- 

«δείας δγαφυνεῖν αὐ εἴκζω., τοῦ ὅτο αἰεὺ χάριν τιμη- 
σύμοεϑει δ «οἷος, ὃ σὴς μεγαλοφιίες ἐαν ἀἴδα ἐοῦ. 
γα! χατοιξιώσης. ἶ : τος ᾿ πᾶ 

ἐν δ σις ἩΓρηοορλῳ φτέωρῳ, ὍΝ οπὸ 
ΓΓὼ τῷ ἀδιλφξ κοι πγιςείλαντος δρηδορίου 

᾿ ,παάλαι σε βούλεδχω ἡμῶν συμ φυχῶν, περ" 
δδέντος σὲ ὅτι χρὴ σοὶ αὐτὸ τῶτο εἶεοῖογ μᾶῥον ὅδ. τὸ 
μδύτι γα δζᾷ τὸ πολϑιαΐχες ἐἰπατϑέναί μὑε ὀκνηρός 
ἔχων πος 30 πιςεύειν γτὸ. σέ τι κοὶ ἱτοὶ εἰ δζολιῶν 
φ«ἷδ. απώμδυΘ’,ὅ)ιμένναι ἐκ ἠσυνήθζωυ. δεῖ γοΐρ μιε 
ἡδὺ ἀπελαύνειν ὅδε δ πίγίον ἐν ᾧ τῶγα ποτὲ 7 θεθ 

βεληϑέντος, ἡ πλαΐης λή ξορδμ. μόλις γὸ δτογτοε 

7 καταέίων ἐλπίδων, α 7) σοὶ εἶχεν ποτὲ, κῶλον 
«δὲ ὀνείρουν, οἱ δὴ ἀληϑὲς εἰπεῖν, ἐπτινῶ γεὶρ τὸν 
εἰπίγίᾳ τὰς ἐλπίσας [,) 2ρηΟρΈνΤΩν ὀνύσνια, γΟλ 

βία ζήτησιν ὅ5}) τὸν πτόντον ἀπήλϑον ἔνϑω δ μοι δ 
τρόπῳ. ὥστε οἷον πογλιείκις εἰωθτιμρ αρηρυῦ-- 

1}} 



-----τἰ--- 

ιϑ ΙΕ οΟΑΥΜ ΦΚΕΟΘΟΒΥ͂Μ. 
(αϑείᾳ ὕλῃ κεκαλυμμδῥον, ψυχροῖς ὕδασι τὸ ὅζα - 
φανέσιν εἰς τὸ κατ᾽ ἀρχῶν κατάῤῥυτον. τῆ ὁ τως 
ὑπαωρδίαις ,πεσον ὕπηιον ὑπτεςύρεςαι ταῖς ὧκ τῷ 

ὄρου; νοήίσι διζωνεκῶς πιαγνόμδρον. ὕλῃ δε τοῦ τῷ 
αὐτοιῴτος αὐδυφυεῖσα ποικίλων Καὶ παν δάπων 
«έν δρων, μικροῦ δεῖν αὐτὶ Ἑρκεοις ἀντ γένεται. ὡς 
μικροὶ ξἢ) “σοὺς τῶτο καὶ τἰωὼ καλυνοις νῆσον. ἰὼ 
δὴ πασῶν πλέον δὅμηρος εἰς Κα Θ΄ ϑαυρίοσας 

φαίνεται. κοὴ γγεὶρ οὐδὲ πολὺ δηοϑεῖ τῷ νῆσος εἶναι; 

ἕνεκα γε παν ταχόϑεν ἐρύμασι αἰδιείργεάϑει. φά- 

ῥᾷγγες (μὲν φοὲρ αὐτὸ βαϑεῖαι κι. “ύο μέρη πῆρ ι- 

εῤῥώγασι. χῳ τοὶ πλυραν σὲ ὅπὸ χρημέγοῦ ὁ πότοι- 

μὸς ὑποῤῥέων, τέϊχός ὄξι τοὶ αὐτὸς οδιζωνέκες καὶ 
δυσέμβατον. ὧκ δὲ τῷ δχιϑάτερο, τετανδρον τὸ ὁ- 
Θος, δι ἀγκώνων μίωοεισαν τ εἧς φώρᾳγ ξιν ὅλι- 

ζαὐυγνύμδρον - "οὶ βάσιμα τῆς ὑπτ' ρρίας δηιοτοιγί- 

ζοιμία “δὲ τις ἐἴσοσος ἐστ᾽ αὐτῆς οἧς ἡνιεῖὶς ἐσμδρκύ. 
ὁκοιτἰω γε μίω οἴκησιν αὐγίω τις Ἑτεόος ποσέ-. 
χεταρ ὕψηλόν τινα ὅχὶ ἃ ἀπκξας αὐέχων τένο ἴα. ὡς 
τὸ τὸ πφόϊοντῶτο ὑφηπλῶ ὥτι ταὺς ὄψεσι, οὶ ἐκ Ὁ 

μετεώρου Φξ ἔἶναι μοὶ τὸν ποΐψ μον εἰδυῤῥῥονίᾳ κα- 
ϑυρᾷν. οὐκ ἐλαήονα τον ἔμρν)ε οδοικεῖν παρέχό- 

μδυον,ἢ τοῖς ὡκ ἡ εἰ μφιπόλεως τον γαιμῶώνω Καίᾷᾳ- 

μανϑανωσιν.ὁ μδρ γὺ ο»τλομοτέρῳ τοῦ ῥοίαζατι πτε- 
ρλλιμνώζων, μικρῷ σδεὶν κοὴ τὸ ποταμὸς εὐ), ,ὑὸ ἃ 
ἡσυχίας ἀφήρηται.ὃ " ὀξύτωαϊᾳ ὧν ἐγὼ οἶδα ρηχὰ 
δ ῥέων, βεοίχύτι τὴ γείτονι πόρᾳ οὐδατεαγύ- 
νεται ἐφ᾽ ἧς αὐαχεόμδρος, εἰς δίνω βαϑεῖαν αἰδα- 

εἰλξται. ὄψιν τέ ἡδύς ἴω ἐμοὶ ππασῶν ϑεωτῇ ἡαρεγο- 
υϑμος, κοὴ χρείαν τοῖς ὅχιχωθίοις οὐτωριεφώτίευ. 
ἰχθύων τὸ πλῆϑος ὠμύθητον ἢ δίναις ὀγῥερων. τί δεῖ 

λέγῳ ταὶ ἐκ ὃ γῆς αὐαπνοας ἢ ταὶ ἐκ τῷ ποίᾳ μἢ 
αὐρᾶς. τό,γε αἰ ἥδ αὐϑέων πλῆ 9ος ἢ γ ὠσικῶν 
ὀῤνίτων, ἄγλος εδὺ αὐ Ὡς ϑιυμώσηον ἐμοὶὴ ἐλο - 

λὴ τέτοις ᾿οροσέχξιν τὸν νθυιῦ,, ὃ δὲ μυέγιςον εἰγτεῖν 
ἔγομδυ τὸ “ἕὐρίου . ὅτι τϑὸς παότων ὑπάρχον καρ- 

πῶν φορεῖν ἔπιτήσειον, σι σύα!οΐ αν τῆς θέσεως 

ἥδεξον ἐμοὶ πάντων καρπῶν τίω ἡσυχίαν τρέφει. 
οὐ μόνον χαϑότι δ) ἀςφυχῶν χωεξίων ἀπήλλα- 
χτώ!, ἐλ ὅτι οὐδὲ δοιχίωυ τινὰ “πέμαησει 

“λίωὶ τῇ κατὼ ϑύραν δχιμιγνυρόῥων ἡμῖν. «ρὸς 

οὧρ αὑτοῖς ἀλλοὶς χδὴ ϑήφοτ οὐ 9) ὅςιν οὐχὶ α- 

ἈἼτὸν ἠλύκων ὑμετέοον. μὴ Ἄροιτο, ἀλλ᾽ ἐλα- 

φων ἀγέλας ἠρὴ αἰγῶν ἀ χρίων. χρὴ λαγωους βόσκᾳ 
καὶ εἴτι τούζοις ὅμοιον. ἀρ ουώ οὐκ ἐν ϑυμῇ παρό- 
σον ἦλϑιν χινδιαύου ὀμκιάτωθ' ἐγώ, τῷ τοισύτηυ 
χορα οὐ τίωτι βερίωὴν τὸ βαραϑρον τῆς οἴγκου μό- 

γῆς φιλονεικῶν αὐταλλαξαδα;. ὡρὸς ὅπερ γι ἐ- 

πείοομδῥῳ σύγγνώσῃ. πάντως γὰρ οὐδὲ ἄλλ μκαΐ- 
ων τος ἐχινάσας σζρφὸν ἔπε τῆς πλωΐης ἰωύξογετο. 
Εὐῥάνου, τ τ 5 σοτηδς ἐφ 
Ἐπ δΡ τα ὠτὼ Ὡϑὶ τῖς κατ᾽ ἐρημίαν ἀδ ἀντ 

ἮᾺ 
ΤΣ 0 

τ Ἶιις ΠΟΠΊΟΓΘ » σο 1415 ἀᾷ ἢ]8 με! ο]ἀΠ!ὺς νεγί 5 
Ατέόζι μη ττίρααο (εὖ υϊυς τα ισοηῖ, αι ρι15 ἴλοξι 
(ἃ ἡὐϑνῖαι Ἔχ του τα! Βαπιογσυ5 Γοντ Τα ςυη- 
ἀύξηαε τύσάτταν Ἐπὴν οὐ» σαζη [για (ρδτοα,, νᾶ- 
γΠ5 οὐὨτ (6 σοη δι 58 τοῦ θιὶς ἐοξοτηραα. βότη.- 

ἐδ ντ ναΐϊο απ ϊταγιῃς νὰ (λυ γρίπις. ετίδαι δα ᾿δης 
Ρ᾽ αι: οι τὰ. σοϊηραταῖα ματα αι άδιη οἷς 

ἀεἰσοατνουις [ἀρ ὸ ρεα ἐδ  "] 115 αν ἢ Ἰτατο ΕΟ ης- 
ταις Δἀτηϊτάτι5 ρου] Πὰν εἰ νἱάρτιγ, Νέα ἐ- 
πὶ αὖ τ πἰὰ παυϊτιὶταν αΐσοπς ἀ  ΟΥ 1159 7 
ν811}5 αἴας πλ τ ΟΠ δὺ 5 νηδτ:ηῖιο οἰγοὔίορτα ΕΠ. 

(ομιαϊΐος οι λ ἃ ἀπαδιις ΡΔιτθτι5 ΘΠ οἰτοῆς!η- 
Θαητ. Α ἰάτογα νετὸ ἀδοισγοηδ ἃ ρα οΙρῚ 15 βιμτ θη, 

ΟΡογοηηδ ἄτα ἐπα ]θ 1 τουτὶ ντο οἱ ργαϊζαι, Ἐχ Δ]-- 
τεγα ράγτε πο ρτοϊθη 5 ρου Ἰαηαῖος δηξγαξειις οὔ- 
ΠΑ] 005 πποηταβηρογαία τα :ς15 ΠΟΠ ΠΛ. ἍΜ ΉΙΙ5 

αὐτότη ρογ δαηνράτοῖ ΔἸ τι» Ο.} 115 ΠῸ5 {{ΠΠ}115 ἀὉΠῚ] - 
πἰΕἸαδιτατίοηοπι νετὸ, απο άαπι αἰτα ςΟ] τὴ οχ- 
οἹρὶς , ροεσγαϊγζαῃν ηπαηάδηι 1 Πιπιπλϊταῖς το ας ἢ] 
[μξϊποπϑ» ἤς ντ ἢ οα τοῖι5 οιοριι5 αὐροίξι! Π0Ρ1}-- 
οἰατιτοἃζ αὉ οχοο] Ὸ Πα ιν. δτίαπῦ στο Βιοητᾶ 
νι άε 6 ̓Ἰσοῶῦ ΟΠ ΠῚ ΠΟΤ ΠῚ νοΪρταῖοηι Ρτ εις, 
ντΕ1 απ! ἀοιὰ ν ἡἀοτυτ, τὰ πη δὰ ἡ; ρογοΙρ  ΠΓῸΣ 
ἀρυά ΑἸΡΒΙΡ οι αὐ 115 41}}} ΘΕΓΥ ΠΟΙ ΟΠ ΠυΠ 01 

Ιρρέϊδης, ΕΠς δηλτη ἰδηίοσο ἤϊιχα ΟἸγου Παρ 4115. 
Ῥτορομπτοάτη Π0} εἴς βυιῖτς ΟΧ ἘΠ] πγάτοτ Ρτορτοῦ 

ΜΠ νὰ ἰουϊταῖθυ. Ατ ἢ} αἰτοσφοινηλιμν Βα σου μἢ:ν 
αποϑ αςὸ νηα]ν ςοἰ τι ὁ Ππἰτ οτλπι δα Ροῦγαπι 4}}}- 
ἀθη5 ριοίταταν [πᾶς [δ αι πΠἀ6 5 ἴῃ ργοξιηἀ νοῦς 
το. σοηθοὶι ἄταν Νοῖτοσ νειὸ οἰροίζε π]Εὶ ΡιαΞ 
θεῖς οἠγμΐαμη ἤιαν Ππιλλλιπν., ν τ Πτατέπηηχιο ἀςςο] 5 
ΔΟῚ τη ἀ]οογο ἢ.  Γοἰαπα; ας τη ετ ἀ] 8 1η.-- 
παπιου Ὀ  δαὶ 1 τμβας ἀετκωμα ήσαν; Ουϊά οριὶς 
εἰὲ Πιαιιος τόσα ἡ] πη5 μα ῖτι ργοξογγορας οχ Πυμὶο 
ΕΊΣ ΤῊ πὴ εαςι σοττὰ πλίγαγοτα 9 ὃς βογαι σορΐατν 
δέ δυΐααι [αδυΐτεῦ σας  Ἀπείτγ σμἰ τ] ποτ, δά 
ΤΣ θὰ ἰδ οτίμπι νὸ Π{πὶς ἀπ πτὰ φἀπογζαι. 
Ηος ὑμαχίηγαμ ἀς ποσίοσο ροϊιπι ἀἸσεγεῖειην αὦ 
οὔθ 1) ἔαξξναμα νόγιαϊουη εἴα. τπιᾶχ ιν 140- 
ραμη ΟΧ ἔτι (0 ορροττιιιο. ΜιδῚ νοτὸ ργαθοῖ 
φηΐδίθια αἰ ξδυητι}ς Πιιξειθυις σταυϊοτοη). Μεῖ, τα η-- 
ταητιλμ αυδά ἢτ γευοτις αὐ ντθαῃα τασθα : [δ 4 ο- 
ται δα 1114ς ᾿τεῦ μαθδαῦ; ΟΧΟΘρΕΙ5 115 481 νέπᾶν 
τἰοΙ15 ςασία ᾿ητογάσι ποδησυμ τὰ σθηζας. ΝΑΠΙ 
Ρια τοῦ ᾿προ8., φιθῃηδάμπηοάϊτη ἀρι!ά νος: Αρῇι :(εὰ 
ΠΟΥΙΟΓΆΙΩ ἀΥτη τᾶ, 5» ΘΑΡΡΓΔΓΙΠΩ ἐπ υναμῳ δζ ]ς- 
Ρογυτη σγοσος ρος, ἃς [οῖα5 εἰϊπιοάὶ : ΝΟΠΠΟ 
νοτὸ σφορίτας 4υδηζι τ). ἴῃ. ῬοΥ σα πὶ ἀθιιθῃ τ την 
υΐτας ἐρο;ηυὸὰ πυιπο] οι σομηπηιζαγο σοητοῆ- 
ἀεεῖπὶ οαπὰ Τιδογίπα. 118 νογασίης τοῖς. οὐθὶς 
τούγάσπαι ἐ Αἀ αιφῃι ἰοσιι τις οἰἰπ ἔς πη θη, 
Ἰφῃοίςο», δισεπίηι Αἰωσοη ΕΘμἰ πδάας Ζασπι ἰῃ- 
πη} Ποτ,ν αϑὶς 1ΠΠ|ς οΥγουῖθιι5 ἀοτ ΠοΥῚ. ΠΟ ἢ ἀταρ Πὺς 
(υίμμ τ, 16. 

᾿νΓἙρέροι ΟΥθρογῖο Ἱ βροίοσο Βαβηϊαε. 
τ {22 ε βαρ αιτομὸ 1η ἰοο εἰρ[ἐγίο, 

Λ Ομποιμ τιδην οριποἰϊδηι 5» ἤσας ξιοίαης 1]- 
ον 401 ἀπγϊσούμπα: πἰ]05. ἐχ Πηγ τ άϊης 

᾿- 
ἔνι ἔχουν 

Ε' Πέγνων σου τί δ)ιξολίω,, οἴασερ. οἱ τοις ἣῥ φίλων. πάθας ὧκ τῆς ὅηηφαινομδύης αὐτοῖς 
Ραγρητιηῖ 



εν 

νυ: 

ΕἘΡῬΨΘΗΟΣΑ ὧ. ᾿ 19 
Ραγδηζαμι ἀσποίσαπτ, Ηΐς νεγὸ ἰδ φηῖτηὶ ὭΣ (δι.- 
ἔπι» οὐλητα τῇ πὰς Ὠἰ 111 ἔλοῖ τ 8» ρτα θΘατταάης 
4υα πο ἰ5 οἱἐ τθροίτζα ἴῃ ργομιηποπηι5, Δὲ ἤοβος 
ἴοι ἀρραγάτασα ἡχαϊτὰπι σοηξοττε δά ἱπροποταηα 
{ξπιάτυηλ » 40 ἱπέπίταζιμι ν τα ποίἔγα: διπρίοέξατι, 
᾿Δηζεαύδιιν ΠΟ ΠΟΙΟῚ 5 Βαῖτις νἱτα ποίεγα γατιοι 2}. 

1ρίς νετὸ χυς [αοίαιῃ 4165 ποξλέίαιις ᾿ῃ πος ἔρηιο- 
ἴο ἰοςοκίοτ θεῖς οσαρείςο. (οπρτεῖϊις 4! ἄς ὃς 
ἜΧογοϊτατίοηος ν τ ]βοζτα πη] αδπιπγυϊζουαπη Ὡμαογαπὶ 
οσσαίοη65 τε 41] : της ἰρίπιπι ταηυθη. ΠΟ Αἰ} ΓΘ- 
᾿ϊπαοῦο ροτα δ6α ΠΠη11}15 (πὴ 15 4] [π ΠΔ411» ΠΟΤῚ 
αἰϊιςέλζει παι! σατιοπιθιι5 πλογὸ παρίδῃς, αἴαυς 
τιασαϊταάϊηθ παπ}9}} οβοηῇ, συδῇ πιαίογειῃ ἰφέξα- 
τιοῦοιν ργρΌ ας. Γπας 15 ἰδη δι δὺς ἢ δα οὐ ΠῚ 
τεδηίςας, ἃς νττοδίησνο παμίοα οομηβίξξατι 9 πείοιπης 
αιὸ [δ ςοπιηιοάὰ σομποτζαπτιν πὰ ΠἸΟ]οἘίαη) ὃ τς 
ἀϊυη ἔφοιπν σογθητοβ. ΑἸ] 4 οἰ πιο άϊ πο5 οζίαινι 
Ῥαζισγ, Ἰλομηοίξιςα5 Θυΐηι ροσταν ας! Ο. 65 ΟἸΤΟΙ ΠῚ 
Γυζθαζθς , νὈ 6 σοηβιξεαπγαν φηΐποὶ ρογτιγθατιο- 
Πιδυ 8. : φαφὸ ντ πο τηὰσηοροτὰὸ πο 15 ργοξμοτις 
μὰς (οἰιτάο. ἸΝΟΌ15 τα ᾿η ποι αι ἔαΐς νοὶ 
8115 ϑουπάτοσις ποίἔγι { Π| 15 ἐπ] πλοία ἦς Π]Θ νος 
Ροίξιης νβηΐτο »ασηοσοιἊοι ρἤιτη : ὃ το [ας ογασθι 
(20, ὃζ (δ ιάτυν ας } τὰ ἰριτιις 05 ΟοΙ ραν ο- 
Ῥογτοῦ τη ραοδῖαπι ὃ αππθῖαιη μαθοτς σοηδη- 
ἄση), Νιοαϊπγοουζις αἰ ἀ ὸ οἰτοιπγαξει5, ποιὸ 
δας πλοὸ 1 ς»μἐ ΟὈ] υα ἀοβοχιι Γἀγίνμι ας ἄθοῦ 
{ἀμ ςοπιοτί Ἐν Ρογίρ᾽ ουὸ σογηθύο πα ας οροτ- 
ἴοτ νΊ 1} αὐ τοῖν οὐ ςέζαμι αἰἤχυμι οἶδ ςοττὸ α(ρε- 
ἔξιι τοῦ σοπ(ροέζατι5: [τὰ ἤεγὶ πθημ τιν πθη8 πὸ - 
Π}}1}15 ΤΠ ΠῊτ15 πη Πά  ουτι5 ΔΗ γοξξ νοι άσητοῦνς - 
τιτατὶ ατεφηάαι Ἐτοη μὴ 15 αἱ] Ὠουάσμη οἱξ πυρτνατῇ 
νης 15 αἰΤτ λα, Γαρ 1415 το ποτοῦ σαρΙ ἀἰταξιΐνο5. εΕ- 
ΓΕΠΕ5 ΘΙ Πλ ἸΠηροῖι5 ΘΠ. ἰσγοτίητ, αἰγοτόία: ροῦ- 
αἰεὶ φάθι ρουταγθαης. αν Πὰς θην δ πὴ ΘΟ ΠΝ] ΘΠΠ1ΠῚ 
ἸπΡ ΠἸσα τσ υιτα τι ἀφ ΘΓΊΠ5 εχορίς. 1 οὐδίταις ᾿ἰδο- 
ΤῸΓ {111,6 ΠἀοτΊαμη ΡΟ]: απην ςορ τ οτος. ἐς 
Τρίις Θἀποαης!ς (Ο]]Ἰοίτας ᾿ὰ Αςορά!τνχουβ οιο-- 
ἀ!α,άοιλι5 οτα»  Θγιοσθιη ἂς ἔχ Π.}}Ἰα οΟἰξἰτυτίο,, ἰῃ 
ΘΟ ΠΊΘΓΟΙ}5 θυ ΠΠΘ ταγοιη ν]Ο 115 Οητε το ΟΝ, 
ἴῃ ἔοτο 1165, ποσοοϊατοπῇ ΡΟΓΙΟυΪ α»στὶσαϊταγα ]4-- 
οτος. Ψ πααις 4116 4165 γθ τ 0 81}} ἈΠ ΠΊΟ ἀθοιθη5 
σα σι ὑφπι, Νουῖςδς οὐζὰς ΘΧΟΙΡΙΘΠτος ἀϊ τ" 5.[.ςο- 
Θἰταζίοαιθις αΓάθαι πιρηΐθην βα!ππτ. Ηκς οπνηία 
ν ΔΩ6Ι νῃῖοα ταιο: [Ὁ αν ὨἸπουίο ππηο [ράμπςε- 
το. Α πλυηάο νετὸ (δοο 15 ποη εἰ γεχεξα [Ὲ ἱρῇιπη 
ἘΠ φούροζε ἴςᾳ δηϊιηδηι ἃ ςοηίδηΐα ςοτρου 5 8ι16]- 
ἰεγοιοχτούγειι οο, ἤμμε. ἀοχηο,ἤηε το. Υ ΟΡ Δ 5 ἴῃς 
δι] σούμιγι. ΓΟ Π ταῖδ » ἤπς ορ θυ» Τὰν Ῥτγουξητα 
ἤῃς ΠΘΡΌΙ 15», Ππὸ σοΙΩ ΠΊΘΙΟΙδὲ ἀΠΟἸρ] 45. Ἀυπμά- 

Ἀᾶδ ΠΟῺ ςορποίσοις [δά ραγατιῃ οἢξ δὰ (υ(οὶ-- 
- ἰςῃιάλμα “ἀοέϊεϊπατῃ, ἀμ ἀϊυ1η}5 ΠΠΟΠΟΠΊΘΗΓΙ 5 
ἱπβουιηδῖαμ, Ργαραγατῖο γοτὸ φογάϊς οἰ ἀδάπίοε- 
τε ΕΧ Ργασπα. σοη[ιοτυάιης, ἀοξετήηας» ἀροορζαβ. 
ΝΝεαιις. ΘῃΪΠ ἴῃ τα Ὲ}}5. σογοὶς ροτοίξ ΔΙ Ἰηαὶϑ ἰοτὶ- 
θοτο, ΠΣ ρειὰς πτογαν βιοτίης ἀοϊοτα, ἴδ] ἰὰ ὀχαταῖα: 

᾿ ἔι 
Ψ 7 Δ, γε ες ᾿ ᾿ ἃς ΠΣ ἃ 

οὐ τὸ ἔξω αὐτοῦ “βυίϑωι σωμφτικῶς. ἀλλα τῆς πρρὸς τὸ σοκία, συμππιϑείως συ 

ὁμοιότητος «ϑὸς τοὺς τεκόνίας δχτμνωσκουσι. τὸ γὸ 

μὴ αὐέγοι εἢ) φήστω τίου τὸ τόπε καϊαᾳ σκού ζω φροθς 
τὸ ἔμιτις στα! δρ(κΐου τινὰ τῇ ψυχῇ σου εἰς τὸν με δ᾽ 
ἡμῖν) βίον, ρὶν αὐ αἷδὲ τῷ τού πα τὶ κουϑοις κρὺ τὰς 
δύχγωγης,σὸν ἰὼ ὄντος τὸ δχονόν μα κοὴ τὶς σῆς ψυ-Ἅ 

γὺς ) τῆς πώντα τοὶ τῆσδε μιηοδὸν τιϑερδίης., «οθς 

τίω ὧν ἐπαγγελίαις δοτοικειμδιρίο. ἡμῖν μακαριός 
“ητῶ. ἐγὼ δὲ ἃ μὰ “ποιῶ αὐτὸς ὅψη] τῆς ἐθχατιαξ 

ταύτης νυχτὸς κρὶ ἥμερας . ράφειν αἰθζυυύομιαμ, 
κα τέλιπτον δὼ γὰρ τὰς οὖ ἐς ο, δγαε τριβαξ,ως μυ- 

Θίων κρηκῶν ἀφορμος. ἐμκαυτὸν «δὲ οὔπω δπολιπεῖν 
ἡδωυνήϑων. ἀλλ᾽ ὃμ "ἧς εἰμα τοῖς ἐν ϑονλάσση ὑ- 
πὸ τῆς ζαταὰ τὸν πλοιωῦ ὠφ εἰ ἐς Σπολλυμόμοις 
καὶ ναυτιῶσιν, οἱ τον μιεγέδλει τῷ πλοίου σὺ γεραί- 
νουσιν ὡς πο λίω) στέλον παρεχομάῥῳ. κακέϑεν δὶ 
τὸν λέμεβον ἡ τὸ ἀκάτιον μεϊαβαΐνοντες., πανταχὲ 
γναυτιῶσι Κα δοτορουοῦ ται. στμαιετέργεται γαρ αἱ - 

ΟἿς ἡ ἀηοΐα κθὴ ἡ χογῆ. Τριοῦτον ουμῦ αι χοὶ τὸ ἡ- 
μότερον. τῶ γρ ἔνοιψᾳ παϑὴ συμαθιφέροντες, 
πανταγοῦ μυετοὶ η}0 ὁμοίων ϑορύβων ἐσμδ. ὥστὰ 
οὐδιὲν κυέγα τὸς ἐρημίας ἐπωναάμιεϑα ἵαυτης. ἃ μδύ- 
τοι φροιῶν ἔσει, κοὴ ὅϑεν ὑπῆρξεν ἡμὴν 6 ἴχναν ἔχε» 
τωι τῷ Ὡϑὸς σωτηρίαν καϑηγήσει μδόου., εἴτις 
ἀρ φησι ϑύλει ὀπίσω μὸν ἐλθεῖν ἀπορνησάϑω 
ἑαυτὸν. οὶ αρα τω τὸν Ξαυρὶν ἀντο οὶ αἰκολουϑτί. 
τῶν μοι,ταῦτα ὅφην. οὐ ἡσυχίᾳ τὸν νοιιῦ ἔχειν «σει-- 
φᾷ ὅδ φοοφσήκχει. ὡς γαρ ὀφθαλμὸν αἰξιαφόμοε- 
ῬῸΥ σιευεχεὸς (θὴ νκῦ μὲν 62) τοὸ πλάγια ὥἔδιφεος-» 

εϑρον, νωῦ δὲ τϑὸς τὰ αἴω κοὶ κοίτω. πυκναὶ μεζᾷ-. 
ςρεφό υδρον ἰ οεὴν ὠναρηῶς οὐχ, οἷόν πε, εὐλλα χρὴ 

φϑοσερειαδ ἑεδαι «πίω. ὀψιν τοῦ ὁροομϑύῳ εἰ μέλλοι 
ὀναργὴ ὠὑτο ποιε) ἅλα! τίαὶ ϑέαν»οὗπως τὸ γουυῦ αἱ. 
ϑραπων υἱπὸ μιυφέων δἾ] κα τὸ τὸν κέσ μον φρι»- 
τίσει ν χὐδιλκόρδμον., εἰμήενον ναργῶς ἐνγωτενί- 
στη τῇ ἀληδσοίᾳ., ἀλλὰ τὸν μδὺ οὔπω ΟἸς δεσμοῖς 

τῷ γάμου σωυεζουγ υὗμον, λυοσ σεις ὅχιϑυμίαι 

ΟἸΥΑΝ ἀμκερῆνου δ νοε ὅς υἀρκύζε 
τίς ὀκχωραάοσουσι. τὸν [ ἐ ἤδὲὺ; κατειλημμᾶρον ὁμο- 

ζωγῳνθέρυβος φροντίδων ὠκοδέχοτίι ἐν ἀπαιϑίᾳ, 
παίδων δλιϑυμίᾳ., γυυναμριὸς φυλανη οἴκου ὅλι- 
μιέλοια οἰ κι] στξοςτισίαι, αἱ κατὰ τὰ συμβόλαια 
βλαξαὶ γοἱ φορὸς τυὺς γείτονας δζαπληλτισ μοὶ, αἱ 

ὦν Οἷς δικριστιοίοις συμπδιοχαὶ »Ῥὶς ἐμπορίας οἱ 
χίνδιωυοι αἱ τὸς γεωργίας δχαπονήσεις. πᾶσαι ἡ- 
μιέρᾳ ἰδέαν. ἤχει φέρουσαι τῆς ψυχῆς, δ γισκότησιν. 
καὶ αὐ νύκτες τοὺς μιεϑηιμιεριναβ φροντίσας οὐδο- 
λαβοῦσαι» ον. ταῖς αὐτώς φαντασίαις ςξωπατῶ- 

Ἰ- τως ΔΡΡ ΠΡῸΙ ν ὑπο τὰ δ τ δον γ 
σι τον γόμεν. ( ποῦτων «ἴα φυγή μία, ὃ χωρισμὸς 
δαὸ τῷ κόγμου παντός, κόσμου δ αίδιμες, 

ΓΗ ν ͵ ΕῚ ᾿ ᾽ Ἷ “ : Π ᾽ ΓᾺ ῥῆξαι, κοὶ ἡἡνέϑτωη ἀπολιν, ἄοικον, αὐίειον, ὠφιλέταγφον ». «ὠκστΐμονα.. ἄβιον, ἀπράγμονα -.ἰ- 
,ὔ ἣ, ΕῚ ω 5 εἰ - ΄-.-᾿ ».ᾳῃ{ῳΦ ᾿ς πὰ 3 " συμμαίλλαλτον, ἀμαϑὴ ΤὴΡ, αὐ ϑροπίνωγ' διϑαγριάτων, ἔζδιμον χὐποσδέξα ὅγοη, τῇ καρσίᾳ Ὥς φκ τῆς ω  ᾳα"»," » Φινν ἰἰἶνῶιϊὶ ᾿ 7 ἌΨ ι Η ᾿ ᾿ εὰ. ͵ : ΡΝ ιδς ς, Ἰῶφτ ἢ 

ΐ ϑείαι διδασκαλίας ἐγγιγνομῦβας δζᾳτυπώσς ἑτοιμασία δὲκαρδίίας ἡ 
νὰ λ» πάσω, Ὑ οῊ  ϑα ξένον δ δον ᾿ηϑείας φυροκαία χόντων αὐτίω) σ)δαιγ κούτον ὅτε γοὶρ ἐν καιρᾳί 

ΥῪ δ 

δὴ αὐ ὀστο,, ἄϑησις 270 ὧν πονηρᾶς συ- 

γράψαι διμυατὸν; μὴ καζαλεαϑανΐα τὲς 
ΣΝ οὐ 1) ᾿ 



“-πππΠππΠρ τ τ 

Πν ποτ- πος -ἰτὙ8ῪνῪ}-η. Ὁ ....- 

ΘϑῪ οἵ Τῇ ννείϊςοπιε Τρυβί, ἰοπάοη 

ΣΌ 

ἐγευποχοιρδμους χααρᾳκτήρας. οὐἵτε ψυχῇ δόγμα. 
ἵᾳ ϑεῖα φῳὐοαϑέάσαι μὴ τας ἐκ τῷ ἐϑοις «ϑϑϑλή- 
Ψοις αὐτὴς ἐξελόντα, Ὡϑὸς δεηὴ τῶτο μυέγισον ὀφε- 
Θ΄ ἡμῶν ἡ ἐρημία παρέχεται, » κατόὐνα ζουσα - 
μὴ τὸ πώϑη χιὼ φολίω οδιολοῦσοαι χτύ λόγῳ πανγυν- 

λαίς αὐτὼ τῆς ψυχῆς οπτομίθν, ὡς γὰρ τ ϑηρλα 
σύκα αγωνιςα ὄξη καί ψηγθ ὀζα,οὕτως ὅσιϑυμλαι 
ΟῚ ὀργο! καὶ φόξοι πο λύπαι τὰ ἰοβόλρ, τῆς ψυ- 
»"ς κοκοὶ χα ταυναδϑέντα ὁγο τῆς σωρησηίας κ᾿ μὴ 
ὡἰξαριαινόμδμα τοῦ στε χειερεϑισμᾳῦ, αὐ καίψ)ω-. 
νισότεθῳ ἢ δυνάμει τῷ λόγε γίνεται. ἔςευ τοίνιευ 
τὸ χοϑρ ον τοιὅτον, οἵ ὄν “πέρ ὅξέι Καὶ τὸ ἡκυότεφον. ὅδι- 
μιξίας αὐ ϑρῴπων ἀπηλλα[υδμον. ὡς μη λίωῦ ΜῺΝ 
«“ἰνὸς 2) ἔξωθεν τὸ συυεχὲς τὸς ἀσκήσεως ὀχοπό- 
ἡΠεάγευ. ἀσκησις δὲ σὐσεξεως, τί ψυγίω βίφει 
ϑείοις ϑ)ανοήμᾳσι. τί οὐμὴ μακαριώτερον τῷ τίω 
ἀϊγέλων χορείαν ἐὖν γ} μιιμεεϊάϑεα. δὐϑυ μδὸ ἀῤηο- 
μδύης ἡμέρας εἰς σθ χες ὁρμεῶνται., καὶ ὕμνοις κϑὴ 
φδαῖς γεραίρειν τὸν κτίσειντο. εἶται ἡλίου χφδτιρῶς 
δχωλοίμοψαντος ἐστ᾽ ἔργα ξαπόμδρον. παν χῇ αὐ- 
τῷ ἃ σοῦ ἧς συλιπαρέσης. κὶ ζοὶς ὕμνοις ὕστερ ὡς 
λᾷτι ὡὐραρτύειν τας ἐργασίαφ. τὸ γαὶρ λαὸν καὶ 
ἄλυπον τῆς ψυχῆς κατάρηκία. αἱ τ! ὕμνων παι. 
ηοδίσε γαοί ονται ἡσυγία οὖν ἀρχῇ Καϑείρσεως 
εὐ φυῆ πρὸ γλωήης λαλούσης ταὶ αὐ ο(ό- 
“δῇ » μῆχε ὀφϑωλ δ οὐ χροίας στο μοί τῶν δ δύ με 
μετρίας φὐϑασκοποιιύτων. ἄκήτε αἰκοῆς τὸν τόνον 
τῆς ψυχῆς ὠμλυούσης, ἐν ὠκρρείσει μελῶν «φὴς: 
ἡσονίωυ πεῆοιη μβύων., μῆτε ῥήμασιν δυξοαπέ- 
λῶν πρὶ γελοιαςῶν αὐϑθρώπων, ὃ μ(αίλιφοι λύειν 
τὴς ψυγὴς τὸν τόνον πέφυνε: νοι μὴ γα μὴ σβε- 
οἰαννύμδυ Θ΄ ὅλὶ τὰ ἔξω; μιηοὸ ὑπὸ ἣν αἰδϑηδης- 
οἰῶν δὴ τὸν "κόσμιον ὄζρχε ὄμδρνθ-, ἐπενεισι χὸρ 
«ὐοὸς ἑαυτον. ἑαυτῷ δὲ τοὺς τω ὡδὶ ϑεοῦ Ῥ:- 
γοιαν αὐωραήνδι; νι εἰχοίνῳ τῶ χάλλοι φϑλλαμπό- 
δός δ γὴ ἐλλαμπόμδρος ὼ αὐτῆς τῆς φυσέως λή- 
ϑιίωλαμβαΐει, μήτε ἰδὲς τροφὴς φροντίδα; μή: τειῳρὸς αἰξεθολαίωον' ῥμιέθιρινάν πίω) ψυχεώ χὰ- 
ϑεληῦμθμθ: ἀρχαὶ φολίω αὸ δ γηΐνων φροντ!-. 
δων γῶν, τίω: πᾶσαν ὠυτεῇ σπουδίω 3) τίω 
υτῆσιν ὙΠ) ἀγωνίων ἀγαθῶν μιεϊῷτίϑησι, πῶς μδὺ 
κατοῤθῶθῇ ̓  εἰυχο ἡ σφ οδιλδη χρὴ καὶ ὰὐ δία : γὼ δὲ ἡδυρηυριιύν ὰ ρεύνισις κὴ αὐ λρυγωὶ αοτα,, ὅσαι τῆς ἡϑυχόϊς ταύταις ὁποογαιρρυμϑυάι, χὰ: ϑηκοόντος ἐκάθαι ὅδιτελϑν δ κατὰ τὸ βίον ὑξὸὰ 
βανχουδὶ τοῦ ̓ πσουδαΐῳ:" μεγςη δὲ ὃ )ξ ἀγρὸς 
τίω τῷ χαϑήκοντ Θ' ὄρεσιν χρὴ ἣ μελέῃι ἤρϑεο: 
πϑδϑςωυντρ ρας αὖν: ὧν κα ἀὔτααις γὰρ χρὴ αἱ ΤΡ ρά: 
ξεῶν ΑΘ ΘΗ καὶ 0 δσαλοντοῆς χρὴ οἱ βίο] Τῇ κα: 
κα δέων αὐδίδων,, αὐδορᾶ: 

μμιβδήβισνει δ ἀγα ϑῶν ἔργων πιρόκοινφῶ. καὶ τοίνίω δ ὄχον 
»" 

ὀδήψραν εκείνῳ τϑδυσοχεφοίβων, πο αϑ Θ᾽ χδνοῦ Τὠξρδρυ τὸ φ γίφοξοι τη ινφυρ ἡ ἄλον: δ᾽ “δὲ 
δι Δ 

ΔΙΝΕΒΘΟΛΥΜ αἈΞΒΟΟΆΥΜ 

᾿ . 
γ ῳ 

. νν δ ὧδ 

οι υῆσα σδεδὸ μοι» οἷον ἡ 

ἵ ἔπ απ νδνν κ᾿: Στ ᾶσς λα δὸς. κἷ. ΣΦ τοίξις ὧν ἀξης ὴς δ ̓ ουσιωης τ ἰὼ δίας ἰωσὴφ᾽ ἱξορὶ 

δὶ ᾿χπὺ οχασγατας:ἰς ΠΘαας ἀοξιίγιηα ἀ ὰ] πα Ροτοίξ 
Δηϊίο ἐπῆσί» 11} Ρυἰὸὶς ἀητιοἰρατί οχ σοη Πιδτι ἀπο 
ΠΟΠΟΘΟΡΙΙ; ΓΟ: (ΕΙ ἔα υ ητ, Α αὶ πὸς ΘΠ πη» ητά- 
ΧΙ Δ. ΝΠ] ταΐθ ΠΟ 5 (οἤταάο Ριαῦ ες, αβορίϊτς ποίἔγο ὈρΊ 655 οἵἑ μι γα ΟἿ] τ δι 5, αιοά ροῆ!ε 
1105 Οχ Δ ο Θαεἰ Πού δι Ὁ μοπ]δάμηοάιι ἢ. ΘΗ} ἔδτο ΡΘεη)α τὸ ἔλο]ὰ [υρεγαηπτύτηιτα 5140, ἱτα,τσηοι; ἃς 
ΠῚ ΟΣΓΟΣ » ΑἸ 8 Πγαΐὰ νοη ἤςα » Οὐἰποτα πὸ [ορίτα; ΠΘΖΈΘ. αἰἰνάτιο ἐπταιηοηζο ὀχαίρογατα , οἰ Πὰς νὶ ΓΑΛΙΟΤ15 {πρεγάτατς δὶς ̓βἸταυ Ἰσζίις οἵ Πυθα, οα ας 1Π0 6] ποίου οἰϊ: αὖ ΠΟμ  ὨΓῚ σοηρ εΠ Ποῦ, πὸ αὖ δ] ιο ΟΧΤΓΔΠΘΟ ΘΧΟΙΟΙ ΓΑ ΟΠ] 5 ἃζ τα ςατο ΠΣ αἰ τας ἸῃτοΥΓαπηρατον, ΝΜ δά ταξιο νετὸ ἃζ ὄχον" ΟἸταζ!ο Ρ οτάζις Δ Π Πα.) Οὐ] 1.156 σου τας Ομ ύς αἰ τ, Ου"α τρίτατ δοατίιβ, αι λΐτι Τὴ τουτὶς Δηρο]ογῇ ςπογῆ 10 τα ΚΡ λα Ιαος (ξατίη ἡ Ριφοίδιὶς ἀπο ρογο:ἢγπ- 1115 ὃς σα ΠτὶςῚ5 ΟΥ̓ αϊου δ. γε ογατὶ ὁ Ποϊηάς' 96] Ρἰθηὸ ΠἸςοίσθηζο, δά Ορὺς πηι [Ὁ τοξουτε: νδίαυς Ρτςοθις δα ΤΠ ΕΕ!ς ἃς σΔΉΓΙ οἰ δρζαπημαιη (ὰὶς αεΐ!ο - Ποϑίμας ζοηά ἡγοῦ Ἀγιηποῦιιη Θη ΠῚ ςοηῇ οἰατίομος ὃζ Βοττατίομος δή") Δ ὴ τοάάυμς Εἰ ]ατὸ πὶ ας θθπο ΟΟΙΏΡΟ τά. (15 ἸΘΊ ΤΟΣ 1] ΓΙ ΠΠΠ} βιαθες )ά δηϊηᾶ Ρυτραπάδ: “πο ᾿ησια ἀς Πιηηαπὶς {τι 115 δ ἰο- 4.) τ ΓΘ: ΟΟὩ} 1 Φοϊογος Πατίος ΠΟΥΡΟΙΠ} αἰτοῦ - { ΡΙοΙᾶι, ὭΘΟΙΕ ΠΊΘΙ  ΓΟΥ11) ΡΓΟΡΑτ ΟΦ ΠῚ ταῦτα 5 4υοαιο σας οηιθιις Δα νο]ρτάτοιι (ςἰθηατῃ ἃ - (1159 Πγυϊτυ ἀ “6 ΠῚ ΔὨ Πα ΠΟῊ ΙΠΟ ες 53 ΔΠΪΠΊΌΣ Ζυσαιδ (ταγτ] ἰδις ΠΟΙ Π 11} ξασθιο γα [ἢ ἰδεῖς πὶ ἰαηρυ ἀκ, [ἃ δη πη δὰ δῖ ν ἢ 1 ΓΙ Πσο άπ πὶ γηα- χ]ηγὸ ζοπηράγαζη. Μη ς Παπαιο ηὐ ὀχζοσης ΠΟῚ ἀπ σαστδη 55 ἃς Ρὸγ (ΘΠ [05 ̓ ῃ τότ αηας π αἰ Πιι- [γιὰ [δἰρίχην γθιιοετίζαι ἃς ΡοΥ ἴς ̓ ρίμπι δὰ Τ)εὶῖ ῃο. ΤΟ ΠῚ αἰσομάις Εχ 110 Ἰρίευν ἀδοόγο δηἰπηα οἰγοῦ: Ἰυμέγατα ὃς }Πτγατα οἰ πα] πδηη ΠΑΡ τ οΟσυ τη αῦα: Ὠαῖσγα γθ αϊτξιντ ἤδο δα Οἰδ] ΘῸ ΓΔ, 9Πςς δή νο ἢ}: τ Θ ἤτοι {0} οἰ ΠΟ .ῺῚ ἀΡ ΠΥ πατυτο ἃ τοσίο. 15 (ΕΓ 15 νι νοΙΏ ΠΟ [ΠῚ {πιά ἰππὶ 6 θυ μο ΠῚ Ὀοπβοσγιπν ἀορτϊοπομῚ “ΟΠΕΟΓΕ τς νοΐ ]υοπῖο- ἀο τεπηρεγάῆτία, μοι ἀο [ουείκααο {πε Ἰα{εἰτιθη.- ἄχ, αοπίοάο ΠΥ ΕΝ 
ὡς νγτατος, αια: σεπδγα  διῖς ΗΠ 6 ΓὈΒΙΠοπιητιγ, ἐδ δχογοοηήα, 

ΓΑΤΙΘΠΘ᾽ πὸ {τ τοζξὸ ἃς ἀρξδηϊς 
Παηάᾳ; 

ΡΓΟΡΟΠΈΙΓΩΣ ᾿χά ἐπ)Ἰττ] ΟΠ δ 
ΓΙΠῚ 5. αὐ {δοιΠἀτπ| ΠΟΥ μγαν ἃ τΠπτην Ἰτάηϊα 1η 

ΠΟΙΕΠῚ ορε- 
᾿ΠΠὯγ ἢῈ}- τα πτιη 48 τὲ νης {ξηζογίς. ("χα ίροτε. ἐὸ τος ΟΡογῖδε. 1 {ΠΠ|-ς (τεῖρτα- τἱ5.  α Πἴτυ 5. ἴῃ ΡΊΤΔΕΙς (Τα πὶ Πα πίη ῬΟΠδΠ5» ἐἀ ΒΔ ΠΣ 40 “αἰ τα “πεδ ςίηα ᾿ΘΟΤΏΠΉΠΩΪ ομῇ- οἠῆδ' “ἀρ τη ἐππιοηῖς τποῦδὶ ΓΕΠΙσἀ τη. ΙἸς ᾿δί δε χα “δ οἤις. εἴξ. Ὑ πΙρογαηξία, ἢἰ. [ογίαπι ἐς Ἰοίξρῃο αἰγάμὸ τοιο εἷς ἃς αὐ Π]οὲ 

“ὙΑΥ λλι Ἐν 
ει". : ) 

πο 
»ε- " 

εν οὐ, 
: 

νὼ: . ΟΣ ἃ ' 

ἀξ έκας Θ’ ἐνδεῶς ἔηοντος ἐωυ το α. 
σύρίσκει γα ῤῥω- 

ἐὰν σιωωεχῶς αὐελίος οι, 
λἕχῖο- 



ἘΡῚ “1Τ Ὁ, 
ΔέΈΙΟη 65 τοηρούαητίας ἀ1 (οἷτι ΓΟΡΘΓΙΘἢ5 ᾿ρήππι ΠΟ τ 
ταητὰπ, σοπτιπθηζοηι 1η 114 ̓ δ]άης, [δα διίδτη ἢα- 
δῖτα νἱγτυτὶς ργα ψίτιπν. Ἑογοτα πη νετὸ ἄοοοῖο- 
δυιβ»ουΐα5 γίϊα 4}. ἐπ ΟηΓγάγ "} τπυταῖα ἔαηΐδς 
ξαξεύχας ἐχ ἀΠππτονραιρθεῖοχ ρα] ςῆγα ργο]ς, Προ Γἰ5 
οΥδα5,1 6 τοι ρογὶβ πομηθηζο» ἸΔοι Ῥογηγα ΠΣ 
ταπΘ Πρ οΧΟοΙ (πη ν ὉΠ 116 διλπγς ον τα τ ΟΠ 6 τοτὶς 
ΠΕ6Ι15..Α ΠΤ] ο] 5 Ζιοαας δα σοί 1} ὑγϑηΐθητί- 
θιις,ας Ροίξοα Ἰρῇ ̓ π{πἰτδηείδιις ἀο]ούθη οτὶ τὴ. δὰ: 
δέμτγιθις ποαυάσιδπι δςοιὸ (ποσςοηζε. Βαγῇι ἢ 
{1π|8 τατ] οπ θα) Πιραῦν αι πγτθηι ἀο Ππλ0} μλᾶρμα- 
ἈΤΏγαΠ (Ὁ Ρ το ξοτοῖτα ντ Δ πογ 9 ροσσατυῃη Δη]10- 
(ὰ ἢ αγσατ: [δα αγρα Ποπηΐπα5 [δ ταῖς γυαζαγι Π06 
ἰοῦ Δα! άθη σοπογοΐπη ἴῃ δ 6] Π|ςὶς ἐποϊ ποτ δας; 
{[οἀ ςἸεἰποηζοι ἃς ρἰαοιάμιι τα ν]ο οἷς ᾿] ΠΓ115 
Α΄ τη πη οἷς αοςορτὶς, Τα] δ δτίαμι εσας Μοίς ῃηασ- 
πὰ α ά θα ἶγα ἴῃ 1105 ἰπΠιτσοης5,4ἱ ἴῃ Τούτη ἀ61}- 
απεγαμς : (64 εηΪτὶ δηΐπο σε αἱ πματίομ 5 ἃς ςα απ - 
πᾶς ςζοῦζία (δἰρίμχαι τοϊαγαιιδ, Ορπηαηγοά τ αἱὶ- 
το ηὰ ἐἰθύφονα υάδες 4υδηάο ᾿πηαρΊΠ ἸῺ 6χ ἱπηασὶ- 
᾿ς ριραπτ»  ἀθητιάοιιν δα ἘΧΘΩΊρ αν γείρίοιδτος ομα 
ταξξούοιη δα (αατ οριοίυιη ἐπάς τγαίξοττο οομά. 
τηγειτα ὁροτῖοῖ τ 40] {ιιάος [οἰρ τα οπναιδιν γ- 
τας! 5 Ραγτιίθιι5 ροτξέξι γοάάοτο, (λπέξοσιηι ν τας, 
νοατι Ππηχιΐαοίτα συσάδι νἱμα ἃς ΟΠ σαςοὶα τοίρ]- 
ἙΕΓΘ» ΠΠΠουύμασις θοσπα ΟΡρογα ΡΥ ἸΏ τας] ΘΠ] ὶ ὙΠ 
ἃσοῦο, Ῥγθοο5 Γαγί5 ᾿οόσιομ ρας Πισοράδηζος δ ἢ]- 
τ ΔΠ ν ΘΟΕ] ΟΥΘ ἂς Γοοδε το ἀοπάογιο 1) 6ὶ βΆαὰ-- 
δύαπσο, ΠΟ ρίπης. Ρεεσατίο νοτὸ δόμα οἰξ δα ἡ 
ἩλΔἢ δξαπ Ὠ) οὶ πος ο θ τι ἀἢ ΠΟ ᾿ηροηογας. ΕἸος 
νοτὸ οἱ᾿ ᾿ς! τη Παδίτατῖο ἴῃ τηθιηογιᾳ μαθοτὸ Ποῦ 
Ἰπβχιμ,,Ε ΗἸοιηλε οἴσο τουηρίιην [6] » σαάδο τοτ- 
ΤΟ Π]5 ομτς αἰ] ἀ11|τὰ5 πγοταουτία: πο ἰητεττιπηρίτιτ, 
Ε΄ 116 προ Π15 ρεσζιν ας οη ας πιθης τα πγι]- τατος ἃ (84 φαϊτου 161 πες οπηηία οβαρίοπις.,, δά 
ἔλειπα ἵς τφοΙρ τ, ἃ Εἰς ἕτιις Οχρο!] 615 ργοιμοοάπτος δά 
᾿πτεπηρουϑητίασηρταης [η “πι1415 δῇ νἠγταζοτ ἀυςέ- τρις ὁσαράτιγ, Αηξς οὐπηΐα Ἰρίταν ΠΟ μοιἷς ἄατο 
Ορθέαιῃ Π6 {π|1 τα ες ὃς ᾿ΡΘΥ τὶ ΘΟΓ ας ροῖ- 

, Πρητϊ δά (δτηηοηὶς ν ταὶ » [ξἀ4 ΤΠΓΘ ΟΡ ΘΠΊΙ5 ΟἸτγα 
ΠοὨτοη τ Οἤ δηλ: Γοἰροηάφαπτας ποὺ Γπροιρὸ; Ὡσῆιι6 
ἸῃτΟΥΡΕ ]θηγι5 θην 46] πο συτα αἰ Πδεῖτ,ν Πα 10. 
αυθηζθη} αἰ Πγ1α οἰξο πταϊίοθ ιδάαγη, [δα τηοάτπι 
ἀοσῇβηϊτιιι παβδϑάγηιις ἃς Ιοψιοηα! ἃς δυδιθηα  Ν 6α; 
ΠΟϑΡινάθας αἰ ςοτο. ἀοσοιη αι αὐζοιι ἰδ ἔπ ἰηαὶ- 
ἀϊαιφυὸά ἢ 4αυ]α αὖ αἷτο ἀἸἀ ςο εὶς) πὸ {πὰ οςςαὶ - 
ταϑι(σιτὶ ἔδοιθης ἱπηρτοθα ὉΔ] δ τος» ρυγιος Ῥαζτας 
ΕΠ σίδηξοβ : [δ 4 απέξοτοιη ἀοαειηα ογαῖο ΔΠ]Π1Ὸ 
(οἰςθταϑιν οὶ νετὸ οοητοηκίο τοιηρογαζα ὃς πιρά ἰο- 
ΟΥΙ5 ΤΟ] οΓ 5, νὰ πος οχίϊηεατο (μα Πα τα. οβπρίαῖ, 
θαι πηροη(ἃ Π]Πγ}5 ἢτ οηδτοίᾳ, Αρυα τεϊρίμμι ΡΠ ἔθραζος συ] ἤς ἀξ αγις, τα γε ἐοτηῦ (δεμιο- ΠῺΣ ρτοξογας. [ἢ σοηρ ο Ἴρις ἢς ΔΒΆΒ1Πς αἴαῃς ἰπ 
Ἐν ὅδε [χδιι18) ὃς σοι δε ϊηθ σγδτι8 : ΠΟῚ τὰ- 
16 ἐπα ἰταζαην ΠΠ]Δηὺ ροὸσ (ςυττῖῖος βαφοείας,, ςὰ-- 
Ῥιδηβ: (οἀ ῬῈΓ θαι Ὀοηςιο Δῃ) ἃς ἰϑαθι φάμου- 
ζατρ Π6 ΠῚ ζΟΠΊρδγΔη5 αἰρογιτατζοτη ,ροταυ)ῇ οδίαγρα- 
τΠΘ 16 ΟραΣ ἔοτοῖ ᾿τοιηοαθης. Ρε ὶς τα τς ςοΙηρατο 5 

ται εἷὲ ἐν ἑαυτῳΐ τὸ ῥηϑησόυδμον, τω δὴ μοσισίφν τὸν 

21 
κἡ παῤ ἀστό τας σωφοιϑικως ὀποι δ άσμςε) φ«εαξής 
δυρίσκων αὐδ ἐ μόνον ἐιρᾳτῶς Ὡοὺς ἡοἱὸν αἷς ἐχον"- 
(ᾳ,ἀαλλὰ ( ἐκτικῶς τϑός ἀρεὶ δχανκείμμνονεὼν οἰρΊ- 
αν οὲ “πειοδευς) ΤΥ τῷ ἰωξ, ὃς οὐ μόνον δος ἃ 

ὥναντία ΄ βι5 μείᾳ πεσόνῷς εἰυττέ, σένης ὧκ "βιβοίᾳ 

κγώπαις ὅπο κα λλίπωγσδος ὧν μιᾷ κουρ ῥοπῆς: 
γόμδρος, δ)ερμίνον ὃ αὐτὸς, αἴφεπαίνωτον πανίαχξ τὸ 

αὶ ψυχῆς φρόνημο; ὀζασωζων. ἐνλ᾽ ἀξ Τ φίλων Ὁ 
εἰς αΐδα μυϑίαν ἡκόντων ἐπεμίβωινόγτων εἰυτω κοὴ 
συωμεπαϊ ἐνόντων τοὶ αἰ λγάφνα παρφξύνϑηπώλιν σκμο- 

πῶν τις πῶς αὐ πρᾶος ἐν ἵᾳυτο κοὴ μεγὰλόϑυμος 
γδόοιτο, ὥστε τοῦ μδὸ ϑυμᾳ! κ'' ἡ αἱμδρτίας καρχρῆς 
ὁ)ο»τῇ ὃ «ϑαότητι χορὸς τοις αὐθρούποις; “ὑμήσα 2 
σδαξιδ' ολοναγον μδὸ εἰ, -ς ΓΑ πόλεμον ἀὐδραϊαϑη 

μιασι,αρῶον ἣ χὰ ὠπίνητον ὧν δ ἐχθρφον αὐτιοδόσε:. 

σι, τοίδτος ἰοῦ τὼ μωσης; μι γώλῳ μὰν τω ϑυμᾳ κα 
7 εἰς ϑεὶν ὀξα μδοίανόντων δγανι σα μϑρος Ἶ φρεφείαι 
ὃ τη νυχηπαςἢ καθ᾿ ἑαυτῷ ὁχζο ζολαξ ὑποφέρω». 1 
ποῦτοχε ὥκσυερ οἱ ζωσράφοι, ὅποι ὅσο οἰ μόνων εἰ- 

κοόνω ἡράφωσι, ππιενα φορὸς το οὐδ οίσδειγ μα δπο- 

βλέποντες, δὶ ὠκέῦϑεν χαρακτῦοο ὥφὸς τὸ ἑαυτῆι 
αἰεί ζϑσι μιεϊᾳ ϑεῖναι φλλοτέχνη ἑκα γέ το οἱ ] Χρὴ δ 
ἐαυϑεδα κότα ἑαυ δὲ ἡτῶσι τοῖς μέρεσι αὶ ἀρετῆς ἐπερ- 
ἀσεῶωω τέλφον, οἱονεὶ Ὡρὸς αὐγώλμωτο τινα κι᾿ ἅ- 

μᾶμα κ᾽ ἐμασρακία, τοις (ἴους τ αγίων Σατδλεέσζοιν, 
! " ἘΓΥ αρὸ ρος κ΄ ἣν ΣΤΥ 

ἈΘὶ τὸ ὠμβίνων ὠγουϑεν οἰκεῖον πολοιάγαι μι μεήβ 
σεως. οἰ χα) πώλιν ἱπὸς αὐά γνῶ σᾷς ὀχρ δεχό μδυδὲ 
νεωρφτέραν Υ̓ ψυχὴν κι εἰχμωμοτέραν γί. ὡρὸς στον 

“πόντῳ κεκινημδέζωυ οἷος λα μβαύεσιν. δὔχῃ δέ 24 
καλὴ ἡ ἐναργῆ ἐμιποιᾶσα τῷ ὃ:ξ ογοιαὰν Σ᾿ ἢ ψυχῇ: 
Ἀφὴ τῷ τό ὅδ; τῷ ϑεοῦ ὀνοίγογῃσις ̓ "πὸ δζα τῆς ἐήμης 
"7 Β ᾿ ͵ 9 κόξυς, δ δ. 1 ε), Ἐν ἔχειν ἐγιδουμδρῥον ἐν ἑαυτοῦ τὸν Θεὸν. οὗτὼ γινόμε- 
8 ναὸς ϑεοῦ δῖαν μὴ φροντίσι γηϊναὶς τὸ σιυυεχὲς 
τῆς μιή μὴς δχχακόηχηται. μυσὲ Οἷς ἀφροῦ δοκή- 
τοῖς πάϑεσιν διοις ὠκῳοαήπται. ἀλλε πανίᾳ δσο-- 

φυγὼν ὃ φιλόϑεθ)", ὅλι ϑεὸν αὐὰ χωρῇ. ὀξελαύνων 

το τοφοχαᾳλούμδρα ὑλιὰς εἰς ὠχρᾳσίας ποϑη,, ἀφ 
τοῖς φρὸξ ἀρετίω ἐφυυσιὺ δ χντισεύζκασιν ὧν ὁχα- 

τράβῃ. κΘὶ πρῶτόν 94 ποαύτῶν αρουδάξειν ὥθ9- 

σήκοι ὧδι τίω ἕξ λόοου ηρῆσιν μὴ ἄμφϑῶς ἐχφν. 
αλλ ἐρο τὰν μδὰ ἀφιλονείκως δαοκρίνειθοι δὲ ἐ- 

φιλοτίμως, μὴ δχφκόπηοντα τὸ ν φϑοσόχῳ λελόιιε- 

γον » ὅταν χρήσιμον λέγη» μλσὶὲ ὄχ ϑυμοιεῦτα τὸν 
ἑαυτῇ λόγον δ ισεικτικὼς παρεμράλλειν; μέτρᾳ 
δρέζοντα λόγῳ χοὴ ἀκοῇ. μιανϑτίνειν ὃ αγεἴχοιμυν- 
πῶς Χαὶ οδιοβείόπειν αὐεσπφϑόνωςἈαὶ εἴτι παρ᾿ ἐτέρε. 
«δεεβγ αν οἰ ν μὴ δχικρύηχειν ὥσσερ αἱ φαῦλαι ἯΙ 
γιυμαικῶν αὶ τὸ νόϑα υὑπσοξαλλόμδιοαι; ἀλλα ΓᾺ 
ρὕοσ εἰν δὔγνω μόνως τὸν πωτέρᾳ τῷ λέφου. τόνος δὲ 
φωνῆς ὃ μέσ Θ΄ φιόοτμητεθ’ ὡς μήτε ὀχζαφδῦγειν 

τίω ἀπκοϊω χππὸ σμικρότητι)", μμήτε φορτικὸν εἴ: 
γαι τῷ μεγέθει τῆς ὀχωτάσεως. «οερεξετασαν- 

λόγον δ αροσήγορον ἐν ταὶς ἐντεύξεσι. γλυκιωὶ ἐΡ Ὁ τὰ Ε »ν Ε εὐ λ ͵ ᾽ ᾿ “ ᾽ τ ν ΤΣ 5 ταῖς ὁμιλίαις εἰ ὀχ τὴς σὐτοαπελίας τὸ ἡδὺ ϑηοφόυδμον, αλὼ χε τῆς δ μδυδς ὐοαπλήσεως τὸ ρο- 
σηνὲς Ἐχονίᾳ. πανία χοῦ τὸ τραχὺ κἀν δχιτμῆσοι δέοι, ἀπωϑούμδοον. τοροχα ταλαξων γαρ ἑδυτὶν 



2.» 

δ χα ἵαπανοφροσυόης, ἕτως σθωϑθάσεκῶς ἔση τῷῦ 
δεομδῥῳ ἡ ϑεραπφίας. πολλάκις δὲ χρίσιμος ἡμιν 
τὸ ὃ τὸ φοροφήτο ῥόπος ἡ ὄζιπλήξεως. ὃς το δά - 
ξ,δ' ὡμδοτόντι,α παρ᾿ ἑαυτῷ ἐπήγεοιγε ἢ ὅθον τὰς κα- 
ζσίκης. ὠνλ᾿ ὑποβολῇ τεφσώτπτε χρησείμδμθ᾽, 
αὐτὸν ὀκενον ὠκάϑισε τῷ ἰοθῖτι κοι ὦ μδοτήλφιτος. 

᾿ ὥςτε αὐτὸν καθ᾿ ἑαυτῇ τορφεϊξονεἤκόντα Ὁ κρίσιν, μη- 
δὲν ἐπ μφεῶπ δ ἐλέϊξανᾳ, ἐποφῖ) δὲ τ ταπάν 

ἢ καϊαβεβληρδύῳ φεονήμιστι,δμελκοου γνὸν κὴ εἰς 
γὴν συνγενοζ τος. χῆμιφ ἡμελημᾶρον κόμη αὐχμϑῆρᾳ 
ἐδ)γὴς ῥυπῶσεω. ὡς: ἃ ποιῶσιν οἱ σενθενὲς κατ᾿ ἔι- 
τήδευσιν αὐτὰ ὧν Ἵ αὐ μἰοίτω ἡμῶν ἔχιφαίνεύϑαι. 
αἰτῶν δγὰ ζώγης τροσέςνλμδρθ΄ τῶ στύμωτι. τὸ 
μδότοι ζῶσμο μή αὐ 35 αἴονων.γυνλικῶσες γὰ, 
μή χαῦνὸν ὡρά. δγαῤῥξιν" δ χιτῶνα. βλακικὸν γείρ. 
"ἡ τὸ ἀίσμα μύτενωθρὸν, ὡς ἔχλυσιν τὴς ψυχῆς 
χατηηϑρέῖν. μὴ σ᾽ ὧὐ σῷ οδρὸν χρὴ σεσοβημδῥον. ὡς 

ἐμπλήκτοις αὐτῆς ζὸς ὁρμκες κξοοφαίνοιν. σκοπὸς ἐ- 
δδῆτος ἐς. χάλυμμᾳ δῇ σωρκὸς τοὺς χήμῶνα 
χἡ ϑέρος αὔταρκες υὐᾷ δὲν λρωματι τὸ αὐϑηφὸν 
σιωρξάδω. μήτε ὡἷἢ καίᾳ σκόϊ ἡ, τὸ λελΠὸν αὶ κο- 
Λακόν.τὸ γεὶρ τοὺς ἐν ἐῶ τι δ᾽ χροίως αἰδισκοπεῖν, 
ἴσον δαὶ γυναμκείῳ κᾳ Ῥλώγασμιῳ ὃν ὠκἕνω ὄχιτη.- 
δαίεσιν ἀλοτείῳ αὐθει, παρριοὶ ἡ τοΐχας ἑαυτ 
καί βάηή]ουσαι. ἀλλὰ μίω καὶ πωγύτητ Θ΄ ὅτως 
ἔχειν ὁ χιτοὸν ὀφείλει 5 ὡς μὴ σεϊάγο, κοινωνοῦ 
φορὸς τὸ ϑάλισειν τὸν ἐν δυόψϑρμον. αἰ αύσυμια δὲ τὸ 

ἐὐτελὲς υϑὺ κατ τίω ἀξίαν Ἶ αὐονσέως δὲ τἰω 

εείαν δποπληρφιῦ χὴ ἐπαξαπλῶς ὡς ὧν τῶ ὦς- 
εἰύματι ἡγεϊάνωη φοφσήκει τὸ χροιῶ δες, οὕτω κὶ ὧν 
φροφῇ αῇτὸος ὠκπλιηροῦσά Ὁ χρείαν, τὸ ὑ Πρ ϑερᾳ- 
στοῦ σα τἰιὺ δίψαν τῷ ὑγιαίνοντι. κἡ ὅσα ἐκ ἀσερμοί- 
τῶν περοψήμαΐᾳ τὸς τοὶς αὐ αἴζῳίας χξρίας τίω 
ἰϑέυ τῷ σώματι δύαται δἧασώσοιδηαι. ἐδ)ίειν 
δὲ μὴ λυοσωδὴ γαξρὶ καρ)έ:ν ἐμφαίνοντα. ἀλλὰ 
πανίᾳ χοῦ τὸ σῦςαϑες καὶ πσοᾷον κοὴ αἷδὲ ταὶ ἡδο-. 
νειὰ ἐγκοατὲς δχασώζονίᾳ. μὴ δὲ τότε τὸν γωῦ αρ- 
ον ἐν τῇ αἷδὲ ϑεοῦ ὠννοΐᾳ ἔχοντα ἀλλ᾽ αὐτίνν Μ᾽ 
(ρφομιώτων Ὁ φύσιν κὶ Ὁ τὸ ὑπησεγο μδῥο σωμίφτος 
κατασμόί ἰοὺ, αφορμζωὺ ποιξάγοι “οξολογίας. πῶς 
ποικίλᾳ εἰδὴ τοοφών τὴ ἰσδεοότητι 17] σου μφέτων αῥ- 
μόζουτα, ὐοφν πανταοίκονομᾶντος δχινενόηται. 
δὔχαὶ το τεοφῆς, ἀξίως γινέδδωσαν τῇ τῷ ϑεοῦ 
πῶ σφῶν. ὧν τε τοῦ σγεδωσι κοὴ ὧν χορὸς τὸ μεέδλλον 
ἐταμιδύσωτο. δαὶ μδὶ ξοφὴν, ὔ χαριςίαν Ὑ δ σὸ- 
μδύων ἔχάσωη τὸ ατήσιν Τὶ ἐπηίγελϑῥων. ὥρᾳ μία 
τροφῆς ὁποτείαγυϑρη,ἡ αὐτὴ κα τὸ αἰδίοσδον ὠπαν- 
τῶσωι. ὡς ὧκ 1} εἰκοσιτεοσ άροον ὡρφν τῷ ἡ ῥ(499.- 

γυκπρυ» μόλις ξἢ) ταύτίω τίρυ «ροσαναλισκορμέ- 
γὴν τω σοῤματι. τας δὲ λοιπαὶ ἐν τῇ χαϊξ νουῦ ἐρ- 
»ασίᾳ ἀπαβζολθίδγεη τὸν ἀσπητίω Ὑσενοι δὲ κοῦ-- 
φοι καὶ ὀὐπώνλακζι φυσικῶς ἀκολουθουῦτες τῷ 
συμμέτρῳ τῆς σδ)αίτης. κρτ᾽ δηχιτήσευσιν δὲ τῶς 

ὈΙΝΕΚΘΟΆΝΜ. ΘΕ ΟΟΆΝ Μ. 
νοἰατιίεά ἀφιμ!  λ ΔῊ ΠῚ σογαβιῆς ἀσοορίι5 
οεὶδ οἱ ψαὶ ̓ πάϊρος σαγατίοης, Ρ]εεαπγαμς δα ρθη- 
ἀκα οἱξ πος ρεορῆετα πιοάςφγατὶο ὅς τατίο ἰπ τα- 
Ρτς θη ον ρα »68} ΓΤ) αὐ]άϊ ρεσσαητὶ ποη ὰ [εἰρίο 
ἀεδηιοῖς ςοημἀεπιποτίοησπι, (δα νίτς εἰξ ρογίοης 
[υθιοξεῖομις 5» 41α Π]Ώτα. ἔα ἐρ(ιι5. ροοσαυ ᾿μά!σομὶ 
ςοπβ τι τ:αἀεὸ ντ ρίςο οοηῖγα [εἰ ρίαμι (6 ἀτεητδηι 
τα θεῖς , φάθ μαϊιιθτῖ αἰ Ἰποτορδητθηι δοςιία- 
τοῦ. ΑἸ θέζυτ αὐζϑου ὃζ πυισΉ]θτν δ πιθην {δῆ 8]- 
τοῦ Οσιλ:5 ΟΥΠ}15 Πανη] ν ὀγσθῃδοἔουπια πορϊοόϊα; οα- 
Ρ ας μου ΐτας,νς (εἸ5 Οτάποταἀεὺ νῖ οὰ αὰὺς ᾿ὐριξτςς 
ἐτιά το ἕο ητ,οα ἐρότε 1 ποὶβ ἢ θυ! νἸἀδδηζατ. τι- 
ΠΙοδ οἴ ηραο σοῦρου! [τ αἰξγιέξα, νου αμταυμοπ ΠΩ, 
{ἀρτὰ 11: Πα σμιμν πυμ] τοῦγο οἱς; πεαημε ἀϊ μας 
Ἰαχο οἰπέξυι, {Πα Φηΐτι εξ οἰδησιμάιγη. [ΙὩςοῆτις 
οτ!απ} πράας {π| (δ πἰ5, ΠΟ] υτιιτ δηϊηγῶ ἐπγάϊςδη5. 
Π6ς τα 5 Πποϊταζυς 1 Π115 ὃς ᾿ Ὁ] 618 : ΤΟΙ ΟΓΑΓΟ 5 
ΘΠ πὴ ροῖος Πρ Πσατιοορι νοίείτιις εἰξ γηας,νὲ 
(τ ματα πχοηταηι ἑαγΓ ἢ] 5 δά τοι ἔπι ἔγῖριις ὃς ξα]ογος 
Ἰάοιηθιμι. [ἢ νοίξῖτα σοϊοτος ἤ για], η αμξταητιιν, 
ΠΘΩ51η ἀρράγάτι ᾿ρῆμ5 νά αποὰ οἰϊ πιο ]]ο ὃς ἀε]]ςὰ-- 
τὰ ἸΝ μὰ τ᾿ νοίζιτα ςοἰοτῆ ΡΟ] ὨΠτιταάιηξ [εξχατρε- 
ΓΙη46 οἰ ἃς ἢ νὰ] ς δυὶς οὐμάζας ππάιογδῖαν αυξ 11- 
ἰὰ ταῃτοροτὸ αβοίζᾶτ,ἀ! !Ἔηο οοΐοτε θ6η 45 ὃζ οὐἷπος 
[τὸ 5 ᾿Ἰῃ ΒΟ θητοβ. ]Πο Δ}. τὰ σα αθοας 118 ἀθη- 
[Πιατζειηννῖ ΠΟἢ Ἰπάσοαῖ αἰϊο Ἰητεσυπιδηζο δα (α]ο-- 
ἔλοϊθμάται μάυταηλ. (αἰ ςοὶ Πας Ρτοτῖο 1} ἀεοοιῖ 
[ςγιφηξξς ας ἤης ἀείδέξα νίμπι Δα Ὡρίθητα5 Γυτη. 
ΠΥ αποιηαἀπιοά τη 11. νἰἘτα σοι θηϊς νὰ 
νη τας ργεοθάατοτα υοσας ἰη οἰ Ρο,ραη]δ ν πη] ἐχα 
Ρἰθδις ιλεδτρηβεδ γεσγὸ {τγὰ ἵν ϑυταρ φαώ ῥ Ἰῃῖε-- 
στα νά]οτ 115. ἘΧ ἰοσυμηίηδι5 νοτὸ οδίοηϊα, αά 
προοδγιοϑ νίπς γοῦν σοτροσὶς ρΡοαΐα με οοπίδχιακο, 
τὰ ψιοχυς σοππεηϊς δάδεο, νι τα] άα οὐποίτας ΒῸπ 
οἰξοπάδτατ:οα νδίηπε πιοάόγατίο ἃς {ΠᾺΡ} }ξλ5,ατῃ; 
Οἰγοδ νοΐΪυ Ρζατας σοητ πο πτία σοῃίογπείατ. ᾿ Νεηιθ 
ἴμῃς οροστῖοῖ τηθηζοι δέ δορί τατοη δ ἰτα (8 μαδδσο, 
γι αἰμὴ ἀς θεὸ οορσίτος: ηγὸ Ροιὰς αἰ πηεηξογ πὰ- 
ἴαγα δὲ σούβροσί8 6ὰ τεσρ οι μς15 γυξξαγα οσζὰ Ποπδι 
Ρύάθοδι ὕλθιηι ρ]οσ βςαηἀἰ:ςορίταμάο;, αδιη νατία 
ΟἸΒοχ ΩΣ ϑοηογα σοτροσῖθι5, 4 ὰ πὶ ἀρεὶΠηιὸ οδιιο.-- 
ΠΙΘηεΪΑ; Θχοοσίτδιογις 1116 (πυλ5 Γ στ ἀγίζοσ ἃς 
πηοάστατοι. Ῥτγεοβιϊοηδς ροιγὸ δῆζο οἰϊδυμην ἀϊρῃςΣ 
Παπε,ρτὸ 1ἰ5 αι ἃ [00 {ρρεἀ ται ει, ογιιπη ΑἹ 
Ζυϊάςι τὰς το ροσὶ5 ἀδητγαγ,α! ὰ νογὸ ἴῃ ξαϊατοην 
Γαροίτα» ργθοος δι!αι ΡΟΙῈ οἰδυπὶ ἤλητ,ητα: στατία- 
τὰπι δέξιοηξ ςοπτὶπραπε, δοζῇ ΄υας δες ἰᾷ ἀδάϊε, 
416; ετ!ά ρετίτοηξ ξογῦ αὰα ἱρίς ρο ]οίτας εἢ. Ηο- 
τὰ {τ νηϊοα δά εἰρη [ἀπλεμἀῦ ςομήξίταζτα, ῬΕΙ͂ ἀῃγ- 
διταη γε αδετοῃςινῖ ἐχ γἹΟΊπτὶ σαάταοτ ΠΟΥ ἠοῖ ἃς 
πού]. χ νπὰ ποτα ἰηΠπηαζαΐ δὰ ΟΡ 5 αἰοπάαπι: 
το Ια νογὸ τη Πππηϑητος ἃ ςυ τοῖο ΡΙεἴατὶς 1 π16-᾿ 
ἀἰτατίοπῖθυς ὃζ ΔΘ Ἰοπίθιις εἰ πιοάὶ απ δά ρἱθτατέ 
ςοπέδγις. ΒΘΟΠΊ ΠΕ δία ἤτ πό αὐδειρνάακῖξη 4} 
ξαοἰ]ὲ ἀ Πο!αἀτυτ»τατίοηι νἱζειις πατιῖγα ἀρροπιᾷ [- 
ἔζαῃβ δ γογυτη πιᾶσηδτγῇ συγὶς τι! οβὰ ἸΠΙΘΙΤΌΡεασ. 
"πα ΘΏΪΠῚ σΥδι115 ὃζ νΘἴδγη 15» Πηδαιδ τα ΠΟ] θη ς 
εἴποις, νῖ 411 60 σοττρίμηταν ἴῃ φασι ἀϊαηα ποσί 
νογίασὶ νἱἀφδηζαγ: ἃζ ἴῃ οὐϊοῆς 1 ΟΊ Διο Ρας 
οσοαροηταγ. Ψογὰηι 14 ηποά 4115 εἰξ ἀΠ]που! πη 
μος Ὦ εἰ ουἰτοτίθιις ἤς ποέξαγηιηι ΠΟΙ Οἰ11111}» 

αὐδὰ τῷ μιεγάλων μεξίμνα;ς δζῳκοήγόμδρμο,. τὸ γοὶρ βαϑεῖ χάρῳ χαρακοατεῖβαι λυομδῥων ἀυτεῖ Ν᾽ με- 
λῶν, ὥρςγς φολίω αἀτόσσοις φαντασίαις παρέχειν, ἐν χαϑηλτέραναϊ θανάτῳ “ροιεϊ τοὺς οὕτω ζα-- 
ϑυύσοντας. ἀλλ᾽ ὅπερ τοῖς ἄλλοις ὃ ὄρϑοος δὲ}, τῶτο τοῖς ἀσκηταῖς τῆς σὐσεξείας τὸ μεσονύκτιον. 

ΟΠ 



οὔἴατι ἀπϊ πιο ρταθθης 44 Π 40 Οσ1}1 181} Πρϑέξαης 
4υοά ἢτ πΟΧΙπυ:ΔΌΓΟ5 ετίαπη γοςξ 5 ΠοΟχΙᾶ5 ΠΟ ἂὐ- 
ἀΐαπε δά Ἰρίᾳς σοτ4]ς ρο ποτα! α ἔς ᾿ῃ Πηπδηζοβ, δά 
"ΛΘ 115 οἷα ρογίς οὔ το νϑγίβτυγ,]ια [οἰρίδπι οου- 
τς τοοογαατίοηθ ρβοςατογαπι {πούαμὴ : ΠῚ αἰου; 
“Υυχίουδιν φασητοάο ἀφο] πεῖ ἃ ππα]ο, ὃς δά οα α7ὲ 
αιθηάα δά αι τοῖο {πιο ἔοίτατ , ορεπη δὲ δυχ Π 
ἃ δὸ υυιρίοτγαῖ. 

Βαβίλ ΟαἰμργάρΡο. 

ἘΠΊ (οὐ ε: τ πδα οὐ 6 ΠῚ ἀϊσῖσο: πεαὺς 
"4 5η84 {προτίοτα ἢ Ἴμηῖς ν ογρατιπειο δά ἰτηὰ 

ἀετογατα: ζαἰαλ ἢς σορας ντ ΟΡ] ]υιὸ τερτοάίδτιτ 
νοὶατὶ σαποοῦ 116 ἀριά Εἰοριμα : [64 ἀϊτείὸ ταη- 
ἀλη) αὐ αιηυζίιη ργοςεάεης, αι Ατοβίτοίεὶ ντᾶ- 
ταύαια [δας νθίαιια στα! σαζοι το] ταις πα - 
αιαιζατοι Οδ᾽ 6 Ἔπχοηἀᾶς5, ἸΝαπη σοητοτῖα [μἴ» 
ἱμαςηυ ξα ἵα τοέξαπι αἰροξει ᾿πουπάιιπη, ποη ςου- 
του ι8115 οσυ]οβ ἰσροητιιπ [ογἤπη ἂς ἀξοτίαπη νο- 
Ἰυτὶ ἰρηα εχ αι ντηξ ἀσροηάςφης οτη αηπα εχ 
Ραζοῖβ δια ταῦ : συ ΠΟ τοῖα Πἰτοτα πλϊῃι νὴ 
“αλγιην νοις ταπαλιδιι (ζαία ἐταπτ ἀϊροιϊτὶ ντ ἃ} 
νη δά αἰτοῦ οἶος τγαηΠ] δῆ ἀππὶ ἃς οςυῆιις σὰ π 
τ ἤμιθι νη ὶα5 νεται ρογι θυσίας» δά Δἰτογιτη ογαῖ 
σοηαποιτοηας νι δτισηιλ οδίογαατγοι, ὃς τα τοουγγθη- 
ἄππιπιὶ νὰ ογάο τγαηίροίτις ηαγογοζι , τα Δ Πὶ 
ὙΠΒοίςυς 41 ΠΙαπ Αὐὐλάπες [οι πεδατιν Γοεῖθε ἴσ!- 
ταῦ τείξα τ νίωκοις σουπλϊτῖαϑ νὰ Ἔχ ταα ρει ποσ [ἃ 
{(οειδο μά! γατίομς πχοης ἰοσφητςὶς αθοίγοῖ. 

Ε]άο»»". ὁ 
ἴτοῖς Π ΠῚ προσ ἃ το γοάάϊτα [πε οπληΐπο τὰ. 

τ Ἰο. ἴάπὶ δχ σαζαξξαγα πλάηι15 τλ’ {Ὁε] θ 6 ητ15, 
ἀαάι οχ {Ἐγ]0.6Ρ Πτο]1ς σοπιιοηΐδητο. Βτειιος οἰ πὶ 
ἐταμενοτθ]5,8ζ [δ πτοητηὶς ρα» υΐθι5 ταπηθῃ πο 
{πατῖπη τεήροηά τις, α]α ροτοστὸ Ρτοίθεει ογαπγιδ: 
τα Θ᾽ ]ατίτις νοτὸ οὰτα αἰ ἴσαι οχ ἀουηθίξί εἰς τηθὶϑ ας 
ὑγα  [ 4 {Π| τ Ππατῆπι ἀϊέοίης, ΝΝυης νοτγὸ ρετ Ῥεϊγητη 

μιοΐλιςει «ολϊὸ τῇ ψυχῇ τὰς γυχτεθανὴς ἡσυχίας 
χειριζορδρης. οὔτε ὀφθαλ, οὔτε ὦτῶν βλαβε- 
Φας ἀκοας ἢ ϑέας δὲ καροΐαν ιδαπελεπόντον, 
ὠλλαὶ μόνου καθ᾽ ἑαυτὸν τῷ νΒ πγῦ ϑιᾳῖ στω ὄντος. νὼ 
«ἢορθε δ μδιὺ ἑαυ τον: μνήμη, τἦυ ἡ μϑδοτη φόρων, 
ὅρρις οἷὲ ἑαυτχώ τιθέντος Ὡόθς τὶ ἔχκλισιν τῷ κακοῦ, 
κ Υ ΤΟΥΣ, ϑεοῦ στωνέργίαι κεἰς ' τελδίωσιν Τὰ αυὐα- 

υἱαζομῆνων δχιζητουῦτος, 
Βασίλειος Κα αλλιηράφῳ. ᾿ 

ἄκο ψν γράφε κὶ χρῶ τοῖς ς!χοῖς ὀρθῶς." μιῆς 
ἦ αἰωρεί “«οοὸς ὕψος ἡ χεὶρ, μηΐ φάω 

Κλ χρημνῶν μηοὲ βιαζα τὶν κάλαμον λοξαὶ βασὶ- 
ζειν ὥπερ τὸν πταρ᾽ αἰσώπτῳ καρκίνον. αν οὐϑυ 
χώρει ὥσσερ δὶ ςείϑ μης βαοδζων Τεκτονικῦς, ἣ 
παγίᾳ χὰ φυλαῆει τὸ ἴσον. χρὼ πῶ αὐαιρεὶ τὸ αὐ ὼς 
μῶλον. τὸ γάρ λοξ᾽ν,ατρεπίς. τὸ δὲ δ ϑυ τερπνὸν 
τοῖς δρφοσιν ἐκ ἐῶν αὐ ανοειν κἡ κο τανούοιν ὥασερ 
τὰ κηλένοια τοις ὀφϑειὰ μοι γἦρ᾽ αὐαγινω σκόέντουν, 
Οποὶόν τι χεὐμοὶ συμβέᾷξηνε τοῖς γράμμασιν ἐν τυ- 
χόντι τοῖς σοῖς. ὐν] »ὃ οἤχοὸν κοι ῥμῆβων κλιμαοηοθὸν, 

ἡνίχᾳ ἔσει μεΐᾳ  αἰγειν ἀφ᾽ ἑτέρε εἰς ἕτερον; αὐ εἴ κὴ 
ἰὼ ὡξορϑουῦ «τοὺς τὸ τέλος τῷ “Φεροσιόντος. ον ᾧ 
μηδαμξδ φαινομᾶρυς ἃ αἀκολεϑίας,αϑαΐῥέχειν ἔοῖϑι 
πάλιν κιὴ τίω τώξιν ὅ.; ζυτέν Ἶ αὐαποοὶὴζ οντῶ ΤΩ 

, παρεπόμδρυον τοῦ αὕλακι καϑώπερ ὃ ϑησέα τω μί- 
τῷ τῆς ΑΘιάδνης φασι. ηράφε τοίνιωυ ὀρθῶς. χϑὴ 
μὴ πλανα τὸν νουυῦ τῳ πλαγίῳ χοὴ λοξᾳ δα “ρῶν 
φομᾶμαν. 

Ταῦ ἀντ. 
Ῥάμμαᾳ ἤλϑύ μοι πραΐω οὐδα σῇ ἀχριξῶς 
σίγα τοσέτον τοῦ χαρᾳχτῆρα ἡ χειρὸς, ὅσον 3 

4 -ω- 2 ἤ 5 ἡ 3 ’ 
το σοπΊρ  [Δτηι15 ὃς αἰοαμήπγις ρογίο! θηζος ἰὰ Ἢ αὶ δχιςολῆς ἰδιώμᾳτι. ὀλίγα γὸ ἰώ τὰ ἡ“ρώμ μα 5 
τεὶ ἀεθιτιπη»ίπηνι] Ζαοσυς οςσαποηθπι ρταδε πιο 
ντ ὃζ αἰτογας Ποῦ 15 πίττα {|τ6γ45.. Ὁ πληΐηο ἢς ες, 
ερ οἱ α Γιλοοιϊοὸ (οτγιρτα ἰαδόγετα ποι Ὄχβίθοειςα- 
Ἰα(πηοάϊ {ππς ταῖς ἰἴτοτα αυα δἀ πος αιοτίάϊς 
Ρογίογαπζυτ. 

ΕἸΙΝΊ. 5. 

᾿πολλίω δχδνοιαν παρ, ςῶνίᾳ «τοὺς ἃ σὐθιὶ μδϑρ οὐκ 
ἀπεέχρανάμιεϑειγσεοτι αὐτοὶ μϑυ ἀπεδημῦρϑυ. ὃ δὴ 
ἡραμματηφόρος ἑνὶ 7} δχντησιείων ἡμῖν δ) εδοιὶ 
δχιςολὴν, ὠπιων ὠγεῖρ. ἀχλὰ νιω δζᾳ πέρε “ϑο.. 
σφεῖη ὁ ρυεϑτώ σε. ὁ μμ8 μδρ δσοτιννύντες τὴς πσροση» 
“ροίας τὸ λείος, ὁ μιὰ δὲ ἀφορμείω σευτέρφον )ραμ- 
μάτων πωρέχοντες. πάντως οἱὲ εἰσεὺς πόνος λρηώρ 

νραϊς δ χιφολῆς ὁποῖαί εἰσιν αἱ οοὐοκὶὶ σῷ ἑχάίσοτο χορὸς ἡμᾶς ἀφικνέρϑραι. 

ΤΕΛΔΟ Σ. 

ργτγίϑῃ! Θ 2012 Ργοῶυδϑι τς 

υπίϑϑγ οὗ ΤῊ Ὑγδί!ςοπιθ Τπυβὶ, ἰοπάοῃ 



ὶ ) τίω ἡμέρῳν ἤδη ὐδὲ βυξώτιον ὁχα- 
Ὁ ΣΥΣ Ἐκ τοίβοντι. δὲ ἧς ἢ σαυτέ σύγχύσιν κοὴ 

ὝΣΣΣ Νὰ πασης Ἣς οἰκίας, ἐδηλους μι "ἄλλος 

μι ἂν ὅσοις ἕνεςι τῳ μυϑησοι δα σε ταῦτ᾽ αὐ ἐἶγε- 
Ἐφ τὸς ὧκ ἃ ἀποδημίας ἐλπίδας οἰξηθιθμέϊτο, 
᾿χἡ Ταύταις ἐπαντίῤῥοπον λύπης δυφροοσιροζω κοιϑῖς 
«ζω τοι ἐγὼ δὲ τῶτ᾽ αὐτὸ ἀξιω πε ὑμὴδι ἡδνεδι ὅπως 

ἄθλόν μοι αὶ ἐλπιζορᾶῥης ἀρες καΐϊατήσηδ, τὸ κα- 
κὰρίοιῖς ὑμᾶς ποιῆσαι! γονεῖς ἀλλ εἰμὴ τὸ αἴϑαμυ- 
ϑύαν ὠκ ὁ ἐμῆς παιδείας τοροροδεχεόϑοι. μὴ λυπα- 
ἀδϑῥοηις δὲ σὐτυχίαν. ἀβέεινον δὲ ὡανερ ἀθλοφόρῳ 
μιείζονάώ Μμϑι πρερῥθέϊναι » ἀθλανα κρονῆων ἐπ 

αὐτοὶ ὠγωνιςῆς ἄρωμα, ὅτως μὴρ δὴν ἀἤξιναν ὠ Ηρ 

"ἡ ὐδάμυθδ ὃ μητέρᾳ. εἴπερ ὦθα ὀκοϊνζωυ μδ ὧν 
τῆς παρηχρρθμδμοις σὲ ν ὧν τοῖς παρηηορϑσι τετο- 

᾿ 

ΖΞ 
» 
ΑΙ 
᾿ οὟα 

Σ 

͵ 

ὅθ.) φὩροσΉκει. 

᾿ ΤΑ ἀυτώ. 
Ν 

δ 

λον ἡ κ Ὁ δγιτόσευσιν εἰναι! μοι δυκον (ἃ γυυῦ ἐν 

ξυζανπῳ υόρδυθ’, ἔχω τρὰ αἰυτῷ ΕΣ ϑια- 

σας γείρ μοι βελουᾶμῳ το εἶδα χώραν ἀξία ϑέας 
ὀντα γεξίων ἃ ὁ δ᾽ βέγγρετο, Καὶ ἄλλα ἐπεμελήθη, 
ὅπως μὴ πονηθφ τις ἡμίν ἡ δέδδς χρὴ κυμηηγετιοη 

ν ! 4 Ι! Δ ΝΥ οι 

᾿οῆύοιτο, ἀλλα ὀχήμφτων τὰ χώθαν ΧΩ της ὥλλας 

φὐοασια ἧς ὁ βροτόρᾳ ἔτον ὡς ὑμᾶς πλιεονίς ῳῇ- 

ϑίω ζύτῃ τῇ μϑοτυείᾳ συμωθοφηπένοψωι δεῖν. 
Α ͵ . .» 7 "- 

ϑέας μὴρ ουὖ οὐδὲν οἶγκαι χρήζοι κατεορατοῦ μέ- 
3 δ τω, 9 δὲ κὸ ᾿ Υ ψῷ»- 

φος ΟΝ πολλελρονθτ ἜἌΥΥΟν οἰς τὰν οἰκίαν δὴ. 

λον, ὡς 14) τὸ σφαυ δ ἥ ϑος απο ἐζη εθϑυμως αὐ- 

σόν. ἐγὼ δὲ ὥρμοημιαι μϑῥ ὀκπλεῖν, αὐέμου δὲ οὐκ 
χιτυϊγάνω. ἡτος 

τῷ Τα ὠνστοί. 

ογλίω χώραν οἱοδὰ Ος χιθοῦσιν ἡκᾶς αϑέ. 

ἐξ τῶι τὴ τίω ὧν βυζαντίῳ ὀγχατειθίω βίασα.- 
υδῥοις. καήτοι τὸ Φερ ζῶν ἡχθομίω αὐτοῖς ἔπει ὸ- 
μϑμος.ἐνγλα ἀρ ἀξία τρόφασις χρὴ χρονιωτερας 

Ὅς γερ ὃ ξυνοφων εἰς τϑὲπ αρταξέρξίω ορατ' : 

σοιμδμων ἑλλλίυύων, κύρῳ δὲ συμβόλων όοι. ζΘῚ τὸ 
μδὺ «τοῦτον μοτῶ τινος φρατηγῶν ἰω οὐδὲν πο- 
λυωραίμονονν ὅτι μὴ φρατιώτηνἐ ξὺν. ὥσσερ εἰς ὧν 
δὴ κύρῳ τιμίων. ὡς σὲ κυφός τὸ ἀπέϑανων ὧν τῇ 

φρῴτῃ μάχῃ καὶ οἱ φρατηγοὶ δι ελλῥιύων φϑα- 

ππονθηϑέντες ἀπετήϑησοαν τὰς κεφαλας »ἡρέϑη 
φρωτηηὸς αὐόρίας τῇ ἕνεχα τὸ (ὃ ἄλλης ΦΟΦΡΑΣ οἴὸ-- 

κῶν ἀρισει αἱ ὀγχωοαξα ὡς ὃ σωτηρίαν τοῖς ἕλλησι, 

 ΤΎΨῚ : 

ν Οὗτοι ἐμπορούς:) δι πόντον. γρηφὸς ὃ μϑλ- 

ες ἀν »“ 
ἄγ" Φ ἘΝ ΟΝ δὴ ἱ ἕω: 

σξ' ἡ 

ΑΤΡΙΔΙῚ: 

Ἀο ὦ ἘΔ αΠἀ1Ὸ ΧΕ ἐρ οίληη ΠΟ γῇ.» ἴαμα 
΄. εἶ τουτιατ ἀἸδ) ΒγζΖαμτ1) αυιιηη {0 

ἴθι. Ἐχ δὰ σορποῖῃ [δι τοτύαιιε 
ὁ ἔπη. } 11: εὐιαὶ ροιταν Βα] οποία : ἤπια 
ὁ τὰ βοτουῖς Πρ η ἤρατο αἱ ἰς ἡπ] ροίδας 
το ὉΠ Ο]αγί, Ἐπιυμπθτο αὐου χιδα- 

τάσις ἴρες οχ μασταϊστατίοπε ἢπὶ ςομ ἤει οομι- 
ΡΟ δι5 σαιαϊο ἢ] ἀο]οτοηι. Ἐρο νετὸ ροΐυ]ο 
να ἰά61} ἃ νοδὶ5 ςομπείησας αλ]Πϊ: νὰ ΡΓαηλθτη πὶ 
ΟΠ τιιατῖς νἰγζυτίς [ρεγατανηὰς νὸ5 δθατος οΠοϊαι 
Ραγοπτος: δα σοη Ὁ] ΑΓ Ο θη} ὃχ πλθὰ ει ἀἸτίομ ν]- 
ἰλπη Ὡς οχροξξςτὶς, ἀπτν οἰἔγαμ ξαϊεϊζατοι τα Πᾷ 
τράαάτ, ΜΕ] 5 οαΐμι οἰξιταπαυᾶ ρταπλία Γοροττδητ» 
ὑπο! τα ΤῊ} Π] αὐ! μήσουῖς ΡΓαΡγαγντ πο] οῦ ἤδη), δὰ 
(ἃ Δα] ρΠ!ζοηάα,, ἀἐςόττατοσ. ϑ8ὶς ρίζαν ἢ αβοίξις, 
ΤΩ] βαζοτοντ πηατγθιη ςο ἢ (Ο] εν ς 'ρ!ς, ΠΙᾺ Παηιμάοτι 
ἴτὰ ἀόθοι σοιηραταύο [δ νὰ ςσ(οϊατοήσιη δἀμηἶτταί: 
τὰ γεγὸ 5 γε Ζαὶ ΠΟ ΓΟ]αζίοποιι ριοξοτάς, 

ΤΊ οηη. 

' Ηκαίο αὐ πιογολτ 2 ῬΓοΠο οἴτις ἴῃ Ῥοιμ- 
Ἃ τά, Μίιῃινίάφετοΐ ἵτὰ ΡιΌΡιι δὲ ἔταρ!» νὰ πιο- 

Τίοτα ροῆϊι γα ἕατο ἀιιὰτη ἔογας ΠΠΠ|6 ἐμ ΠΠτυκ Νᾶς 
αιπαδη οἴος ΒγΖαμτ) » αἰἰχυὰηι Παδοο ΟἹ σταῖ! πη]. 
ΝΑτ ἀύυπη οἰ ρόγο ΠΥ ρου] υεγατὸ ἐὰ αιιὸ τηαχἰ πὸ 
νὰ ἄτρηα ἴῃ ΓΟσΊΟΠΘ νἸΟἰ Π4» ΠΕ] ἐπχ 7 [αἷς τλης-- 
Τιδοδς ΤΟΙ αι ΟΙΓΔΌΣ τ, 6 τπο  οἰτμ μη οὔδε ἱτοῖ, Ἰηἤξας ᾿δασσαμη ρρά δι, ἐπρος πάππιο4 αδυηάὲ Ππρρεά!-- 
ταῦτ ὃζ νϑῃϊςυϊα, ὃς αἰ Ἰθπ ἃ Ῥαγατιιηὶ ΠΟ δ 11. 
!ης δα γο9 παι σάτα πὶ οχ τη! πος το τηοηϊο ΡΓΟΙ Πα Δ ππηΝοὴ Ἰσίτυν ὁριις δγὰϊ οἷ γε "τας τᾷ- 
ιαπὶ δα Γρεϑδηάιπι [δ οοπέοεγος. Ταιῃριάθπη Ἢ- 
1Π τὶ ΡΟΠτΤιΙΠῚ [ἢ οΧροάτπῖοης [Ππγαυϊς, [δ νι ἀοιηὶ 
[145,11] [115 Εἰ 05. ξητου οχςὶ Ρία5. ἔρο νετὸ δά 
πΔα σαπάππη Ῥγοροσο [δὰ νρηζιχη [δου 4 11ΠῚ Ποη- 
ἄμ πὶ άερι5. Ὁ" 

«-.- 
.»““'-- 

Ἐ)άρ;». 

Λ ἽΜ λα γογὸ ἤαδεο σγατίδιη γϑητίς, 41] πος 
ἀεειπιιθγιιητ, ορογίιπτα 6 Αἰ αι ά1ι ἄεροτε Βγζαητ!}» αυλπηὶι}5. ἱΠἰτἰὸ Πιςοθη ΡΥ 6 ΠῚ ἸΡ{15 υιιηι ο πἸπατθῃ,, [δά ἔμ μας οσςαῆο δὲ ςφοπυοίδεῖο ἀϊι- [αΡΠΙ ΟΡ πὰ δί ππαχίηὸ ἀρροῆτα,, “υαιη ΠΟΡῚ 5 ΡΙΓαΡ ας Χοποόρἤοη ξιμ}} Παῖς ϑορζατὶς. Ηΐς ΘΠ ΪΠῚ Χεπορἤοη εἰξ νηιις οχ 1115 Οταοὶς 411 Ογτο μι] ]- 

τΔητ 115 ἀγπγα τυ] γαης φἀ πουίις Αὐτάχογχεη. Ας Ρτὶπιὰπι ἡ θη σιο πάλῃ οχ Ογαοὶς ἐμοῦ [ςηϊι6- 
᾿ϑαζυνφ 1 ἢ}} ΔΙ 14 ἢ1 ἢ Βοηὶ πηλ]τις ΠΉΠΏ]4 σΓαΠ5:γ- Πι15 τἀ πη ογᾶζ εχ 15 1105 ΟὙτας ἴῃ ργθεῖο μαδθβαξ, 
Ῥοιξηιδπι νεγὸ Ογτιις 'π ρείπηο ργα!ο ἱπιουοέζης Πηῆδε., ὃς οὐπι ἀιπιοες ΟΥσοογιη ΡτΓοάιϊτοσιὸ δέ ςοπῖγα ἔα οτγα οδιγιποατὶ {δης, ἰρίς εἰδᾶιις ἀμχ ἔτ. ταπὴ Ῥτορτοῦ ξοτο τ 1 ΠΟ ΠῚ» [1 οἴϊα 
ΡΤΌΡτΕΓ Ππρη]άγεηῚ ρειάθητίδι) ἄἀϊρηις ἰπάῖς4-- ᾿ [Π15.)» 4] σε ]]υ5ς Ογαοὶς {Αἰ πΐθια. Ριαἴατος, 

ΠΘΠιΘ 



ι ἢ τ ὦ 

- »  Ἐσα .» εὦ 

ἘΡο  Ο λο ἱ νια 
ποσὰρ ἀςοορίς {1 ς δα ἴρο5.. Ναπι ροῦ μοί !θμαν; 
τογίατῃ Θχιριιπα. ἀπχις μἰαμ Ἔχογοίξιιν, ἡπςο α-: 
ΤΠ ΟΠ. ; ἀιοτάϊο ςαίεγα {πὰ ΟρροΊ 65 ἀπο ι5. κ 6: 
815. Αἄτ πο ες δάι γα Πα αι άδῃι : (4 μος απα-᾿ 
1158 τη γα πλ]ις Ὠλαρ]ς Ὁ Ἰ4 αοα Ιρίς πηοαὸ ν]- 
ἀϊ. Νδῃ} οἀτη Οἰσοὶ ἀο(ατίσαξὶ αλταγηα ας 4: Β1ρ1-: 
1ϊ ἐχροάίτιοσης 11 » πθῆμς Αἰ πκ Ἰπαθηγοης ριῶ- 
Πλ ἢ}. ταηῃζογιηι ἰαούπηι, απᾶμν. ἸΠΟΟἢ ΠΤ Γα ΘΠ» 
ἃ Βγχαῃτίπ)5 τιπλοσο ρογσυϊ(ις τοσορτὶ, ἀθογθαθσαης 
ντορηλ, ἀἠγίροτο, Μάαρμα ᾿Ῥοχτυιδατιο ἀοτορεητὰ 
ΒγΖαδηζιηος ᾿ππλά τ, Εν αι ῬΟΙΘΡΥΙΠῚΙ αὐτηα- 
τρητας δά ρύξοοη!} Πρησίη : Θφαίαοῃι αγηλὶβ αςςε- 
ΡτΙ5 δά ῃγωπία ἀροαυὶ νοὶ ν]θοσαῃν υοίάαπι ἰὰ- 
ἀξηρ8 φοπρύορατος. ΝΙΒῚ γογὸ ργοάσγας παηία 
οα τ οα γὼ, αι} ΒΟίΈο5 φορσπραζαπ) τοπογθης γτ- 
βοπη, ᾿ Αἰταιαοα ἔλτίις εἴα. ατλτγαδαυηατ. ρασπα- 
ΓΘ ΘΧ ςο ἰσςο σαὶ ξαουϊταθιη ΠΟ Ὀ  βεαθερας μλα- 
ἸΟΥΟῚ ΠῸ5 ἐφές πάθη! δας οἰτὸ που θπά!. Ωμμηὶ 
1ῃ πος οἰἴδπιυς τογαιι ἴξατιι., Ογαρὶς ΒυΖαητιη ς 
ΡΘΥταγθηζι., ν] ἀἰπνιιϑ ΓΗ ταν αι αι} ν ἸΓΕ11}». 
αἰροέξα Βίαμο ἃς ἀδοοῖο, φδχεγας ἈρΡρτθβεηάςυ-- 
ἴθι Πηριοτιμχι μλ Π τπΣ οὐίχας (φάαπεριν .1]-; 
ἷθ οζοῦ Χερορμοη, Ομ ἀυτοπὴ φάπογίατι Ἶ 1.:- 
ἔτος Ἰρίιπι μοιταοηταῦ, νὲ ἸΡίβ. γῃυϑ πυιἰτὶ5 οΌ- 
πιαράατος, εβηςοτέτηυς ταηάειη ΑἸ) αυαπάρ , γε Ὁ 
{ἴα τηϊίδια ἰαζξατίοηα Πἰθογαγθηζαγ, αἰχὶς 1}}18.»1Ὁε- 
ἔδττο Ἰφίτου ροάφιη ὃς ορη ΠΠίυπΣ ἀφηαὸ ἰητον Νίδο 
ΘᾺ νογοηάιπῃ οἱ ας ςουἰταμάο οςοαῆο εἰα- 
ὕαταγ, ἘΠῚ φῃίτγ τος ἴῃ ηρίετα ροτοίζατο, 1105 ρ]-- 
τοῦ Ραάαὶς ἹΠ)η)οτΊροτος (δ ριαθοτο. [τααπο Χο- 
ΠΟΡΠΟΙ, 1} Τηρά 10. ρογιπα ἀξφης αἀιηϊταθιίος. Βα- 
ῥυις [Ὀγηλρηδϑ:ηαοιαἀηγράμ ἀοοιής οχίτας, Ωρος 
ταπηθη πα ά τα πο Ροϊρίδηηι. Ε]05 Ἰσιταῦ 41. 
ἔξ δὸ αὐτὸ ἀσογουθίδης » γυθοτὰ ἀϊγιρεῖς ντάο- 
ἅπγὰς τηοάοιξὲ ἰπ ἔοτο δηϊοτο τὸς {δι ποςςῇλ. 

πόθ Το τ ΤΗ αἱ Βγίβητίη!.» πόας συΐσαμα 
ἀπιρ Πὶς ΠΟΙ Ἰρίρκας, αιοά δά ἀἰκαριμομομ ΑΝ, 
Τα τίατν ξαρις 

᾿άλπα, ΒΠΙ μι 5. δΘ] πὰ βογθης., Χοπορῃδηζεπι 

ΓΈ Ν ΓΎΕΥ 

ἐπ: νης Ἰαρρτῖθυς {πἰς Ἰποταπι οἰ φαοά ἔδοο:: 
τιΠς σύσης ῃ 

τ βόδαγαπι, Μοπαίποεὶς οπίμσα αἰπάμιὸ (οἰήταπιν 
ἐν ἐνὶ ΤΆΣ δα, ΡΠ] (ΟΡ Βα {πμι414, Μ|ΊΡΑΡΙ α οτιὰπν 
Ἱβοτο 5 46 (15 ῃ! ἴῃ ϑαμ ἐξιαίυπι Γι φομβουιηι: 
σεῦ ΓΕΩΓΌΘΥΣΙ τἀ Ὸ ΒΤΗ 

“οὰΣ ων ες. δὲ  ὁς εἰ Φ 

τι τι ἸΟΠ σι ὅηι ΣΕ ΞΕΣ ΣΡ ΕΠ700 δὶ ΥΩ ΕΥΣ 
, 

Ἑέπων μμρ ὡς δὴ φιλοσοφίαν κοὶ ; πα σμηέχας 67 Φιλρσοφίων καὶ ϑαυμφςον. 
: ᾿ς τ σφ ον τ τ ἡ θ ΩΣ δ) »Ε γ19 Ἔεπι τος 

Ρ} 

χαὶ οὐκ ἀγούσεν αὐτοῖς, τῆς. ἐλπίδος . ἀλλ αὐόζῳ 
(μέσης πολεμίας. γῆς » ὀδείγζευ ςρατιαὶ ἄγων πε: 
Θκεστέσειτο. ἐκῴσυς: ἡμέρας τοὺς βασιλέως 'ςρα- 
τηροῖς αὐοσςρατοπεσοί, ὀρ Θ΄. Θαυμοςοὶ μὲ 
οἵω χροὶ Ὁ τά. “πολὺ "δὲ τούτον ϑαυμιασιῶτε-. 

ἐξόν πε κοὴ μιεῖζον.,. ὅπὲρ αὐτὲς ἐγωονῦ ἐϑεασεώ-, 
μίωυ. πεπονη μδιίοι γοὶρ. οἱ ἕλλίωες πολυλᾳονίῳ 

χὶ γἀλεπῇ ορατείᾳ, ἠθὶ. κεησδὲν ἄνγλο σξρη μδμοι 
τ χνδιωΐων ἄϑλιν πλίωὶ πῶς στοτηρίως , σδε-- 
ξαμδῥων αὐτὸς ζαϊεὶ φόβον τ. βυζανπήωνν ἔς: 
γνῶστιν δχαρπεΐστω. φἰοὺ πόλιν. Κοὴ πόλις τῶρᾳ-: 
χος αἰφνιδδως κοτίῆε τοὺς βυζαντίοις. ἐπεὶ δὲ. 
ὠηλιίζοντό τε οἱ ξένοι κοὶ ὁ σριλπικτὸς ἐσυρμμενέν,, 
ἐγὼ μδρ ἀασίϑα καὶ λόγι κί. αῤπεσεις, ἔφρα-. 
μον ὅλ) τὸ τεῖχος, οὗ κι ᾿ἐφύβων τινα σιωωεςη-- ᾿ 
κότος ἐὠρϑν , ἑιὺ δὲ ἡὶ φυλακὴ τὴν τειχῶν οὐδὲν 
ὠφέλιμος πολεμίων χα τεχόν τεῦν σίμ) πόλιν" αὖλλ' 

ὅμως ῥᾷον ἐγομίζομδυ εἰμυιυεϊϑτι, στλεονεκτοιοῦ- 
τίς τρῦ τόπῳ. ἢ δπολεοιάπα )εβρασύτερω. κεν 

τούτο ἵαρᾳ ἤτμδύων δ) ἑλλίωων, ἑωρῷ μῶν κο- 
μἤτζω αὐορα Καλὲὺ πονυ καὶ προᾶον ἰεἰξάϑται ὁδιε-- 
ξι ἐν δὼ σὲ αὐγὴ κο ποόυο; α τῆς ὁρμῆς ἕκα- 

στ᾿ οὗτος δὲ ἰὼ οΞΞενοφαν,, ὡς. οὐ ὧκ τ] ὄναν- 

τίων πιρεχόλουιυ αὐτὸν οἱ ςρατιῶται ἕνα ὀνίᾳ πολ-- 
λοῖς πείϑεάθτι καὶ αὐ αγταύστωη ποτὲ αὐτοὺς τῆς 
λαπύρου κοὴ χωλύπης ζάλης » αὐάγέτε οὐ 
Κι πόσα ἐφη Χρὶ βουλάύστοιοε " οὐ γερ δος μὴ 
διαφύγῃ βονλοζομδῥοις τὸ ρα γμα ἐφ᾽ ἡμῶν κεί- 
μδμον. ὡς δὲ τῶτο. γε αὐτοί ἐπιϑεῖν ἡ ϑησεὶν, 
εἰς μέσον καταςοὶς ὁ Ξενοφῶν, Θειυκζαςους λόγοις 
διέθετο, ὡς τὸ τέλος ἀντ ἐδυλωσέν. οὗ γερ ἡ- 
μὲν 25 στιφῶς ἀϊξηνκούοντο τοιὰ γριῦ τϑϑ μακροῦ 

διαρπεζειν ἐγνωκοίᾷς σίυο πίλιν, μετρίους χα- 
τὰ αἰ ἀγοοῶν ἑωρφημδυ ὠνου βδῥους πὸ δγευτήε 
δεα εἰς “Ἷδ ἄγχων βυξζωνήον. ἕκαςος. κοὶ ῥεή-- 
δὲν ἔτι ὠκθίνου τῷ ἐἰοκου. κοὶ αρῤπεικτοῦ. ἄρεος 
πνέοντας. αὗτη οδὲ ἡ ἔψις Ἔπίδειξὴς ἰμδ τὰς. Ξε- 

νοφῶντος ψυχῆς, ὅπως κοὼ φρονέϊν Χρὴ“ Λέψειν 
ἠδωύατο, οὐ μῖωὶ ἔγωγε ἡσυχία τὸν αἴόδοα πα- 
μέλϑεῖν ὑπέμεινα" χρὴ ἴξυτα. ὁμοίως ξυζανείοις 
εὖ πεπὸν ϑτὺς ὑγτ ὠντο. ἐπεὶ ὀζρὶ τους ἀνέμους κὸ αἱ) 
τὸς εἰς ἰῷ δἰ δχαρπαοϑησομδῥων “. ἀλλ᾽. ἐγνώ- 
Θάστι ἀυττ ἐξίαυτον. ὁ δὲ κοὴ τῆς σῆς φρϑὸς Ξω-- 
χράτῃ φιλίας ἀνεμιμνήσκετο ᾿ χῴριῥ Φιλοσοφὸιν 
παρίςωτο. καὶ τἄλλα οὐ ορατιωτικὼς ἐῶ ἐν 
ἀλλὼ καὶ πονῦ φιλονϑδρῳώπος οιπελεγετο "γα 
δὲ εἰς ϑεακίω ἄγει τὸ σρώτοί κα. σύνϑης γεὶρ 
ὁ Δ Ὁ Θρᾳκῶν βασιλόδὺς «τξός τινας ὁμόρεις. πο- 
λερδμ, ̓ γ»μιοτεπέμηατο ᾽ ὧν: τολὴ μι ΟὟ αὐτοῖς ὑ- 

ποιχόμϑμιθ'." οἱ οδ΄, ὑπήκουστιν. οὐ “γεὲρ ἀπο. 
69, ὀχαλυϑηνώ ουλονται,» αλλα θη κτυσειάστ 
π ὡκ ΔΜ πίνων ἕως γ, ἔτι ςράταϊ μά εἰσιν. ἴδϑι 
δὴ πολύ μιε Ἐξ) πϑεοϑυ μότερον εἰς Αϑίωας σλοῦ.- 
σεῖς φιλοσοφήσονίᾳ. μέμνηστη γὺ δύπου ὅτι «»ρο-- Ψ 

μ»" 

ἘΚ ΎΛΆ στο ἘΣ 

φ)εξιῶν κὐδὶ “Ἶ χα θ᾽. ὁπιομῶ Ῥοτ προ ᾿ ᾿ Ἂν ΒΒ 

οὔτ Ὸ 



26 ὈΙΝΕΑΘΟΑΥΜ ΘσἈ ΒΟΟΆΥΜ 
αὐ ζω) μυέ νος, τἄλλα μδρ χες πυϑόμδρον, ὠκεῖνο. 
εἶὰ καὶ πάνυ φοβούμϑρον" ἐσόκαι γαΐρ μοι ταὶ μδὺ 
λοιποὶ ὄντώς ασουδ' αἰοτέροις ποιένν ὅσων ἐφώψα-- 
το. σὴ γὸ τὸ σῶφρον Κιὰ τὸ σκα,ον οὐκ ἀλλοϑεν ὅ- 

ρύεϑαι τοις αὐθρούποις ἢ φιλοσοφίας φρμείωυ "τὸ δὲ 

φορῳκτικὸν κ᾿ σφούδεν δγαλύειν ὦ ψυχῆς χροὶ μαλ- 
ϑάοσειν 62) τὸ ἥσυχον. ἀσρωγμεσωνὴ γὸ ἰῶ κῳ ἡ- 
ΚΟΥ" Γὰ  ον ἄν 

ρέμιω τὰ ϑωυμάᾶςα ὡς μ9ι ελεέγες ἔγκωμμα Φιλο- 

σόφων. δεινὸν νυ μοι κατεφαίνετο εἰ φιλοσοφήσας, 
τἄλλα μδμ ὠμείνων ἔσομαι " ϑειῤῥαλέος δὲ οὐκ ἔτι 
τῷ ςρατιώτης τ) διωυήσομκαι ἂτε ρας ὁ)ς εἰ δέοι. 
ἀγλαὰ μεθύσω παιᾳ ἴαῦτα ὥςπερ δχιλύσ μονι τινὶ 
ἐχωδῇ παντὸς ἔρηου λαμ φοϑτέρα κηληϑεὶς τῇ φι- 
λοσοφίᾳ. ἡγνόου σ᾽ ἄρῳ ὅτι κοὴ ποῦς αὐδρίαν εἰ- 
σὴν ὠμμείγοις οἱ φιλοσοφήσειντες. χαὶ μόλις γε αὐτὸ 
οὐδ ὶ Ξενοφῶντος ἔμζοιϑον. ἐκ ἐπειδὴ διελέχθη μοι 
«ἰδὲ ὠπεῖ, ἀλλ᾿ ἐπᾳὶ τοιοῦτος ὧν ἐφαύη ὁποῖός ὅὲι. 

μώλιςαι γὺ δὴ μετα χων ) Σωκράτους λόγων,αῤ- 
κε ςραταῦμᾳτα καὶ πόλεις σώΐ ἀν᾽ κο) οὐδὲν αὐτὸν 
ἐποίησε φιλοσοφία οὐτίδ᾽ τε καὶ τοῖς φίλοις αἰ χρειό.. 

ἜΣΘ τ ΝΣ χϑ ͵ ἢ 
τόθον ἡσυχία μδρὺ οὐ ποιητικοτέρῷ, τοῖχο δυό αἰ- 

μονίας. ἠδὴ μδρ τοι καὶ ράξει καλῶς ἕκᾳςα ὁ χᾳ- 
λῶς ἠρεμεῖν διωνώμδρος" ἐπεὶ καὶ μείζων αὔ εἴη τῷ 
ποόλεμφίάῶτος ὁ πλεονεξίαν χαὶ δλιϑυμίαν κῳ) τῶλ. 

λα πάϑη χερφύμδμωος. ὧν χαὶ οἱ νυκῶνγες τουὶ πολέ- 
μοις ἡπωνταμικα δῶ οὐ ἐλπίζω φιλοσοφήστες, τά- 
τε ὦλλα κρείων ἔσεαι!» καὶ οὐδὲν 10» αϑοβρείος» 
ἀν ἡῆον ϑοασύς ᾿ἴαῦτα μὲρ οὐδ οὐ τὸ ἱχανοῦ 
μόνον, ὠνλα καὶ τῷ πάνυ πέρᾳ γίνωσκε σέ υν9 ἤδὺ 
«ρὸς τὸ πλιένν ὄντα καὶ γὸ δὴ γέχονε χα) τὸ Μὴ ἀνγέ- 
μῶν αἰσιώτερῳᾳ. ν 

ς Τῷ ὠτῷ. 
Ὑ  Πιτυχόντες Ὁ οὐδὲ σίμον κα τ᾿ ἐμπορίαν ὡς ὑ- 

μᾶς πλεόνων ἔγνωμδρ κα τὸ ἐν Περίνθῳ συν- 
τυχόνίᾳ δηλῶσαι. ἰὼ μδρ Ἂ ἐ Εἰφων ἰασερία δύσις. 
χα ϊωτωροέλεϊον τοῖς ἐν ἡμὰν ναύταις ὅ7: χοὶν ὃ ἐχ- 

πον" τὺ (αῦτα ἐν ξυζανηῳ δχαξίς ἦν δύνα μδῥοις" οἱ 
δ᾽ ἐχ ἐπείϑονίο, ἀχλκὰ Κὸ πώνυ μοῦ Τ᾿ ῳρόῤῥησιν ἐχ- 
λούπσειν,ροξεξ λ σω μθι νόσιν τινὰ ἀσρονομίας 
αἰοῦ αῤχεδήμου τῇ ἀφρονόμρυ λέλοντες. κᾷγὼ μέ- 
Δξι μδρο τινος αὐτοῦ γον. Καίᾳναυμᾳ Ἂν ὑμᾶμος σ, ὑπ᾿ 

αὐ ὥξα" χοὶ (αῦτα οὐδὲ αὐτὸς εἰσ εἴτι ἀληϑὲς 
αὐτοῖς «οεϑλέχοιμι. ὥὄχῳ δὲ πνεῦμα οὔφμον κοὴ 
καλὸς ἡλιοῖς «“οφφανόυδμος, πιςύτερά μου ἐποίᾳ 
τοὶ σσεϑαγρρ ζκογα. ὡς ὃ αὐήχθημδρ,ἕως υδρὶ συλ- 
ληξ οἴω ποσλλα ζα), «ὐἱεγελῶμ Ἵγ ἐφ᾽ οἷς τ οφὴν 

πον. συ γόμδιμός γε καὶ μυέχξι τὴς δποξ σεως γελᾷ- 
ὅτ" ὡς ἐδὲ Ῥιαίκοντι που φοιοδους ἐπ᾽ αὐτῆς Ὡο9ε-- 

κόψαμϑιυ δεινὸς ἡμὰς χείμεων κατέλαξε. χα) πολυ) 
μδρ χξόνον οὐδαμοῦ καϑερμίσωι τίω ναῦν δωυάξ 

μϑμοι, πονύεος πῶῦ σδυεγείμμεθει. μόλις δέ ποτε ε- 

σιδόντες τίω πέρανϑον , ἐβιαζόμεϑει «πϑὸς αὐτίω, 
κωπηλείται ἀγαϑοὶ ἡγεόμδροι. τοῖς μϑδ γὰ ἰςΐοις ἐ 
φορητὺς ἰωΐ ὁ ἀνεμος κ᾿ δεν παϑοντες 
ϑον, καὶ τόδε μὰρ κατεσδαάρϑομῶμ. 

ον ρητας δουπάιις ἤατε σας 

Οχτούὰμι μα τὶ ας ᾿ς Δ τ θη 6 1 9 γ ΠῸΠὴ τ -- 
0 τπθητθηι» αοἀ ΡἢΠ]οΙΟΡ ἢ τὰ πο] οι 65 4:- 
ἄδην εἰποίας αι ἐξ] οίο 5. Ἐτδιλ τ Ἔχ Ἐπ δᾷ τὸ πι- 
Ρογαπτος αὰτ {τὰ5 ἀέξιο δ 5 ποθὴ Αἰ ταημάο ρος ἃ 
᾿νουλ δὺ5 ἀμὰμη δχ ΡΒ Ποἰορμ α ἀεργοῦι. Νεγο- 
αν ταρθῃ ἢς 1114 μα ]α ἀμ]ο!οτεης ας τουμο]]ο- 
(τογθης ηλητο 5, 0 δῖτο ἀδαίτοϑ ε ΒΠοογός Ν Δπὶ 
αυμεῖοιῃ ὅς οὐ δι! εθδην μ γα Ι τεῖ ΡΒ! υο- 
Ῥ[ 5 ΘΠΘΟΙ1}15 σοἸΘ  αν!: ΠΠ|ὼ4 δαζοιῃ ΤΠ] 4] ΘΠ 1Πὶ 
ν᾽ Φερατυτοῖ ροϊξαιδῇ; ἀθάἀ Πἴδπ ὁροτὰ ΡΗ]]ΟΙΌρΠς» 
ποθῶν 4! ἀθην πλο ἴού, [δα τὸ ΠῚ] ὃς ΡΟ υ [οτ- 
115 πη] τις αξιοπος ρυὰ ἤᾶτο: Πηυᾶάο ορὰις ἔοτοτ, ίοά 
τα α]ιιατα ᾿πσατα ΟΠ ἘΡηΣ βὰ ΟὈ] αἱοἱ ἐμὰ 68}- 
οἰθητο, ἀφιλαὶ ὶς ἃ ΡΠ] ΟΡ], πιὰ αὐιρ! Πὰς ρ εη.- 
ἀϊάα ξαςιηοζὰ οὐσδγθῃ. Ἰσηογαραπι 1) ΠΟΠ}11165 
ΡΒΠοίορι α ἀξάϊτος ξουτιοτος τα] : Ιαις νἱχ τλη-- 
ἄδην ἃ Χοπορῆοητςε, πὴ ΕΧΊΡίμις νει ]ς, (δὰ τοὶρίἃ 
νοι οἵ ἀνάϊςι, ᾿ς ΘΠ ροϊα δι [ὈΓλοπος ὅ0- 
ογατι δ Ρδτοερίτ, εβοέγιις εἰϊ τυτ αἀ ἐχειοίταπι ςοη-- 
(γα αι αὐ ᾿χοπιρ.ταεη δι ᾿ἀοποις ΝΝοη; 
ΘΠ τὴ Γοα ἀἀ 1Ὸ δια ᾿Π]ο ορμΐα ΠῚ φὰς ἀπγἱοῖς ἰη- 
αΓ]] οι. 1165 νετὸ ξοττα ΠΠ5 ὁ Ἰολςίοῦ δά δοιτίτιά,- 
ΠΟΙ »᾿ΠἸὸ ἰ5 αὶ Ρισοϊαγὰ ροίοίς Ζαϊετο ντὶ: (πραΐα 
οὐδ ρυαοϊαγὸ ς ποιεῖ τα ἢ λητίοσ ᾿ς θη πὴ οἱ ᾳυο- 
11)5 ΠΊΜ ταγΊ ΠΟΠλἱΠς » 411] αὐκιγ τἰαμπ, συ ρὶ ἀἰτάτο πὶ ὅς 
το πος αβοξειις (ον ππδοτο, ἃ 4 δι ἰξρὲ νιηςαπ- 
ταῦ ἢ) 4 Ποίϊες (ἀρεγάπε, Ἑσηιυμάθην ἀὸ πο ίρεῖο, 
Ροίξαιάλῃι ἀξάθτο Θροεαιν Ρἢ ἰο ρἢ Τα τατη ἴῃ τοὶ !- 
4115 216 τη 6} ]Ογοη ἔογθ, ἕο οτίαιη ἐογχίογοῃι ἃς ἃ.-- 
ηἰμησίούοην. 564 ἐδ ἰδ (τὶς. ᾿πγὸ ΟΠ ΠΟ Ρίυτα 
αὐυὰη) Οροττι!ς. ϑοῖζο πη6 ἴδηι οὐδ ἴῃ Ρτοςἠξεχννς 
πάθδτῃ σοηίζοηάλι). ἸΝάπι Ἰρῇ νοῆτὶ (ας Ἰαίη (δ- 
οὐπάϊ. τ. 

᾿ Ἐλάρρ. " 

ΝΙΝ ΟΧ 5᾽ΠΊΟΠ 6 609, ηἰδὶ χά γο9 πα σαγθηῖ δά 
ΠΟΥ ΟαΤΙΓΔΠ) ΘΧΟΓΟΘΙΝ ΔῈ} » {ἴατα χης δτ ΙΑ τὰ 

γοδιΣ Πσηῃῆςατο αυα Ρογίητῃ! ἀςοϊἀοτῆς, Ἐταῖ δα ΐπα 
τΟΙΡι5 πο ἢ απὶι σοί αδίςοηάαπτζοτ. ἔρο νετὸ 
ποίξτις παι ργασ ἸςΈθαηι γὲ ἀβογγθης παμισαζίο- 
ποη, αμπι Βγ(Δητ1) ἐχροίξαγε ροῆσης, Αἱ ΠῚ Ράτε- 
τῈ ΠΟΙ ΘΓ γ) πηξαπη βοτ τὶς πε ΠΟ ἰτΟ ποτ {ἈΠ ]ς 
ὀχοερογιμς, ἀϊξε ταηξος τς σομΪς ξμγ 1] Αἤτγοῖΐο- 
σία γιοσθιπ); α' Ασομ άδιηο ΑἸγοποιηο ται οδ- 
Ἰϑζξιιη Ερο υλάαηζεοιιὰς τείμιθθαμι, [δ ἐς ΠΠ τχη-- 
ἀδπὶ οἰλιη οτηπ6 5 ΠιΠς τηξα; {πτοία ἀἀπδεαγοη- 
τατοοόσιιε ἔα ΟΠ 115, ἀιιὸ ᾿ρ(δ πο ἔβεὶς ζοΟΠΊΡδεγζιΐηι 
μαδέθαμι; πυπὴ ν εγὰ Ἰρίς μια ἀἸςθσθῆι; (πα! φείαηη 

βιῦ, χὰ! οτητοά ἡδι]- 
ϑατίοπεπι ρι ἴλμς » πγοα φἀτηοη τοὶ βάθη αρτο. σαίγατ. 0 Ἰριταγ [ΟΠ Εμγας,νῇ αδ ἄτι) 5 γ}}6ην- 
Ὀτίατη ρυατοῦ ἡδαϊ σά ειηας, σε ἀθθασ ῬτΌρΡτετ ΠΠ|Δπὶ 
τορι ργα το θη. Ορταθαπυταιηθη, νὲ Ἀά ἤπεοηι 
νέαις παι σατίοηϊς ἢς ἡἐτίἀούογ, 5οά σι ΠῚ ΟἸἰτοῖτος 
γισίητα ΠΠλά1ὰ ̓ π46 ργοστοῇι εἤαημ ΠΟΘΙ ἴδ ῃ)- Ροἰϊασ μος ̓ππαῆτ (ὃς εὐνὴν πυίηπααι ΡοΙδιηας ἀρ- 
ΡΘ ἰογε, σηπὶ πὸ πα ἃ ἈΒΘΣὶ δγάμππας. Ἰαηάρστη οςἶτι νἹχ 36 σδηίροέξιτα Ρε 181 ρουπθι ἤδηγας, τοτηῖς 
{πρεπαὸ. Ἰποι μη δοητὶς νο]α θαμὰ γϑδζαι) ΠΙίποτε ὩοΙ Ροτεγαης, Ογααϊααμζῷ οὐληγ ΕΗ πτες ρα ΏΠ], (υ»]- 
τῷ ΘΠ] 4 Τητοτδέξα Ομ το) δά πιρά ἄτη ποέζεηι 
ἀείατὶ Πιιλι5 Ῥοσιητῃᾶτας τᾶς ἀοτπιίοβαιη» οΓδά ττ- 
ΠΥ] δ ραῖ ΠΟΡ]5 1π σδιίηξεὶ τέρείξας πῦ πηίηοσ ἡ ἰῃ 

ἵγαι μὴ λέγω τὰ χδότοιξυ, ἀυέσων που γυχεὴν κατήχθη μδρ εἰς πέοιν- ἐ 7 , :»ν»ν ἡ εκ 3. αἱ “ έ ΄ 
ὑπελείπετο δὲ ἡμῖν χῴὶ ἕτερος γειμιοὺν οὐδὲν τῷ ϑαλᾳ ἤίου μυεβιώταρος. 

Ὠλατὶ» 



σαι ιιῖι 

ἘΡΙ͂ΞΤΟΙ, . 27 
Ῥοσίητα!} επὶπι θεἶϊο ᾿Ἰῃξοξεδαπευτ ἃ Ἡγαοῖδας, ἰά 
φυδά ρ]οιὸ Ἰσπογαδαμμι8, πως φυϊςαιᾶ ἐς ἤὰς τς 
᾿παιάἀλιιοταθλι5» συδηχα!5 ἀμοάοοφιη ἀ165 ρηληο- 
τατὶ Βα Π]δπνας ΒγΖαητὶ). ορθησῖμα ἔα {4 Ἰησαγιο 
Βατθασζογαθντ βοιὶ (οἷος, ΝΝος5 ἰσίταν {πγσφητο5 ε- 
φιράιοραμλας οοη(ροέξακι νσθοιη»ντ ορὸ ὃς ΕἸ οτα- 
οἰνάες ὃς Ὀοιας ἢ] 6 Ασαῖθο ἀςογεοιοτγαινβ. ϑεαῖο- 
δάτυς ποϑἕσμν! Βαῖγ 9 ὃς Ροάαγοῦς ὃς ῬΉΠΟΟ ΝΟ 5 
«αϊάθον θη 65 : ΥΏ}} γοσὸ Πηρ}}} ποίεγὶ θη ίδ οι 
Βαδοθᾶς ργαοϊμέζαμνΡ "1 ροίξαθας οτί δι , 
ὥπυμ ραυ]ὸ ἃ ροττα ργοστο (ἢ εὔδυηασν ΔἸ» τὰ- 
{τὰ ποπ Ἰοηρσὸ 20 νερὸ» ὅὃζ φυοά ργάυήι5 Θταζ, οτιδιηι 
τγε5 ἐαυΐτοβ πο ἰοηρ ὃ ἃ ΠΟΌ15 ἀξδη το, ΡΆο νξτὸ 
Ῥουτισθηϑ τ} Παίζαμηρντ ν εἰοσιοῖ οἵδε Ἰ ογ[, αὐ 
Ὠδποιη σοηξιρῖς, ἔσο νοζὸ ΠΟῊ τάτις (ἀν πὸ γοϊο- 
οἰοοπι οὐϊδ ἰὰ σαστία οααῖτα.. [τααυὸ Ὀγδο πεπι 11- 
αοἷπο ρα!]το 5 ὃς ἰασαΐαν σοπτογαιθης πγϑη δία μη. 
{τιάσπλ ἔλανα!! ἔδοογαμῖ, ΤἬγασοϑ νειὸ δἀθαϊήται- 
τος» το θαι δά ἰδοι}} ταξξυπι ρεγαθηξης, Ἰησ ] 
τῦῖα πλΣ Π1}1α. εἰασαίατὶ [πεν θα πο ἰοησὸ ἃ ΠΟ] 5 
οροιάσγαηζ, Ιρῇ νοτὸ αααί το ςοηἔβέξα ςοῃμποτῆ, οὐ 
ςαἰτεα (μα τ τοποσίι. ΝΝΟς νογὸ δου] [δ] ατὶς αά 
ἀβαθηι τοποτῇ ἔαμαιις, Ἐπὺ(Οἠ ατὶ5. δαὶ ἐθεϊπδου 5» 
αηδυ σαυίηιις. Νάτο ν οτὸ Γαπλπ5 ἴῃ Ἰηία]α ΟΠ ο, 
Ιτααιὸ ν(ῖ (απλιι ἐπ 1112 παι ρατίοηο νΦητ15 Οπη πο 
(ξςυη 415, )ἱςίτο ᾿σῖταν 111 Αχοβιάθῃιο, Ἡαάοςοι- 
οἸάμος ποθὴ ταῃζιλι πγατίπαῃι τοπηροϊζαζθῃ σταιϊοιὴ 
ἀεισηαίονίε δτίανη πυυϊτὸ σταιηούοιαι [ἢ ςΟὨ ΓΙ 6 1)- 
τὶ Ῥοτοσὶς ααζοῃι ἀῤ πος οαία ποίξγο οὐ 2110 ἰοςατὶ. ὦ 

Εϊείον», 

ὙΒοπας ροεταεηίπιας δζ αμην ΡΙατοης ϑοογϑτὶς 
λυ ατὶ ςο! ]οςιτὶ ἔς. (οι ἴῃ οπγαιθὰ5 

εἰν λὲς νὶς (ἀρι σης ΡΠ οἰορμιάτηηαςο τεάά τ ξλν}} ὰ- 
τεἰθας (ἢ ποῖ αἰιθπαῃιὰ Ἐεὶρ.φἀπα!ηἠξγατιοπο, [δὰ 
τ νττάσας ρᾶττεπηνταμα αὐ ἡσροτία ρα δ] σα τεβέξαη- 
ΠΕΡῚ ΔΡτΔΠῚ » [1] οἁ ααϊοταμ δὲ φοϑθ δῶ ψΊΓΔ1) ΠΟΣ-- 

Ῥαγαζαν. ϑογρίει ΘΠ" δα π16 “ΕΠ 11} εἴξες ἰητοσς 

νψοβαπιοῦ Πλπταμς » ἃς σου [πδταάο » Ζοά πγαρημ 
αὐηππιθαζαιν αν] βατατγωτα οὐΐος δά ἔδυ ἰατίταϊθπι 
αἰπῃ ϑούγαῖα σοητγα ποηάδηγδοῖτο ᾿σίταν Ρ]Δτοη θη 
605 τπᾶσηὶ ἔασεγον τα νοὶ ναϊσατῃ ἀϊθην σα ϑοοιαᾶ- 
τα νοτίατι ίυπτ. Μαχίμιαηι αἷρ 1 ᾿πθιις στατίδι 1) 
4} φυστιείοιπαιο ροίαης δαπὶ σοπυσηίαης, Πάςίν- 
οὐ δά ιυὸ {ξυάυ πιεῖ Ὡς αὐ οίτια Ρ] το! 5 ΠΟθ15 ἀθ- 
οἴἴδι, ϑοἀ ἰμτοῦ δὸς ἀπ πιπηογαπάμς σαὶ ἀϊσυης, ίε δ6- 
πςῇςιο αθτο), χαοτίθ5 αἰΐοιμ ροαης δεποίασεγο:δτα- 
τα φασι ΠΟΙῚ πα Ποσοτη οἵδ ξο ἸοἸτατοι»α λος Ρὸ- 
πο 8 Θβπςοτο,]αλπα ομαπι ες, 

Εϊάρη;, 

δ Ἀσέμρα: γι! τ δὶ ἈΠ οά; ͵  (αἱίδυιθητι δι 
τ. ΠΠ|ς συίπαμα ἀπηρῆοτας,, ἀσήσα νἱπὶ Μογίτι 

ζαάος συ πο ργατθγθα τα αγσοηχὶ ταϊεηια, ΤΠ ανάο 
δι οἰ τατουη οἱα5» [δ 4 ταᾶτα ἀσηοίσο ουτάτη. [ἀπ νε- 
τὸ σαρθύθην τ ἰζτοτα τ] ἀποίάητη ἤυζις ταρ] ΟΠ ς 
ἔταέξις ταππαμα ΡΟ ετία5.» ἢ τοπηρι5 ἄδτεῖ, 

Περάνϑιοι γὸ ιν ϑιραᾳκῶν ἐπολεμοιῦτο. καὶ τέ το 
οἱ πανΐζᾳ ἀγνοήσαντες ἡμεῖς οὐκ ἐπυϑύμνεθει καὶ - 
“περ Φεδεκῳ ἡμέϑας οὖ βυζαντῳ ὀχ ξίψαντες. 

ἀλλ᾿ ὡς οἰκὸς αἰφνίσιος ἡ κοϊα ϑρομὸὴ 7] βαρξάώ- 

οφν ἔοβύετο. αὐαταντες οὐ ἐἰβηῃοιμδν ὀψομῆρμοι 
“ἰωπόλιν ὡς οόροεϑα ἔγω τε καὶ Βίοα «λείδος καὶ 

᾽ ͵ ϑ." ͵ γ} Ν᾿ ἀν. ὃν ; ΠῚ Ἥ. ὠγαάϑων ὁ χρηςύς" εἴπεντο “ἐμὸν καὶ Δ ϑεθαπόν- 
χτεν βαίτυλος κὶ ποσαρηλις ἠαὶ φίλων ὁ ϑιρᾳσιϊς" 
ἡμιῆς μδιὺ ἀφοπλιοι. Τὴ δὲ ϑεραπίντεον πταρήρτητο 
ἑκάςω μκάχωρᾳ. φίλων μὰρ χὰ χορ δόρυ ἐκόμιζε. 

μκθον δὰ φορφελϑίντες ὅπὸ τῷ λιμᾶμος ὁρφ μὰν 

ςρωτοητεοον τε οὐ ῳρόσω τῆς πόλεως χαὶ τὸ δ ινό-- 

τερον ἱπαΐας ῥέις οὐ πόῤῥω ἡμδ" καὶ φίλων μὸρ 
εἰδύς μοι τίω) λόγχην ἵν αὐτὸς ἢ δΐρομι κώτερες, 
ὅλα ζω ναῦν ἔφοίνηδο. ἐγωϊοὺ οὐκ ἐλπίζων ὠκύτε-: 
οον ἵπισου ἐρίαυτιν ξἧ),, αἷξὲ τὸν βραχίονα ἐλιηΐων 
ϑοιμίφτιον χαὶ φίω λογὴν διγευλώμανος ἔμϑρυον" 
τὸ αὐτὸ δὲ ἐποίονωυ. καὶ οἱ ϑιοάποντες. Ἡρᾳκλεῖ- 
δὴς δὲ χαὶ ἀγάώϑων λίϑοις ξχοντες ὀγήσω ἡνδὸ ἐ- 
χρύγοντο. «υροσελάσειντες σὲ οἱ ϑρᾷκες φρὶν εἰς 

ἐφικτὸν ἐλϑεῖν ἠκόντισαν Ῥεϊς λέγχας ἕχαφος. δὴ 
αἱ μδιὺ μικοὸν πρρῷ ἡμὴλθ ἔπεσον. οἱ δὲ, ἐναςρέψ ων» 
τες ὡς δὲ τετελισμᾶμε αὐτοῖς τῷ ἔργου, ἤλαυνον 

εἰς τὸ ςρατύπιφοθον" ὦ νελύμδροι ὃν ἡἱμοεῖς τεὶς λεχοις 

ἀνεχωρήσει μ(δρ δ ὶ τἰω ναῦν. κα) λύσαντες τα στο- 

γειὰ ἐπλεορὰμ. γιοῦ οἹ ὧν Χίῳ ἐσ μν", πάνυ 62: 9ι- 

κῶς Τὴν) ἀνέμων ἡνὰν αὐδὴ πάντα τὸν πλουῦ γεησα- 
μϑίων" λέγε οὐῦ ἀαῤχεδύμῳ ὅπ ἐρίφων «ἀσερία 
ούσις οὐ 51 Θείλς ταν μόνον σηϊκαίνει χωαλϑπουὰ 

πφιμῶναξ , ἀν λ χορ ῶλ γὴν λειλεπωπέρεις. ἔχεις 

γὧρ ὠκ τὴς ἡῤετέρας διωτυχίας παϊξαι “θεὸς 
ἀυτον.! 

Τα ἐντώ. 

Φίγέμεϑει εἰς. Αἰϑζεύας καὶ Πλοΐτωνι τρῦ 
ν- Ἡνϑεὴὸ »»ωρίμῳ δὴ λεούμεσα, τολ- 
λᾷ τε παντα σοφὸς ἀνϑρ ὄὅξι, καὶ τίω φιλοσο- 
φίαν οὐκ ὑπολίτουτον ἔργω τοῖς γνωθέμοις ποιεῖ, 

αΝλιὲ κοὶ πάνυ ἀμφήνκν. «δός τὰ τὸ πρακτικὸν 

τῷ βίου ταὶ «τϑὸς ἡσυχίαν ἀπράγμονα. ἔγραφες 

“σέ μοι οὶ «ἰδὲ τῆς σῆς «οϑὸς αὐτὸν φιλίας ὅτι 

εἰ μικρὸν πριξογέκτν μα τί ρὸς Σωκρατησου σὺν 

μήϑειαν εἰς αὐδ' ἔχοιμ. Ἰάι ἂν δτι πτάνίων μδρ ποῦ ἔϊ. 

ται λόγον καὶ 0 μίαν ἡμέρων ἰμμιληστίντοιν Σὼ- 
κράτει. οὐσενὶ οἱ οὕτως αὐτὲν οἰκειοῦ, ὡς τρῖ κκοῖ- 

λιςει δπολάυειν ἀντί διωυαμᾶύῳ ᾿ χαὶ κ) τῶτο 

“οὖ ἐασουσείκα μδρ μι μμιειονεν τοῖν τὴς Πλέτω- 

γος φιλίας. ἐλ ὧν τούτοις τεταίχθαι ὑφ᾽ ὧν εὖ 

παδχοιν φυσὶν γ εἴτι αὐτου εὖ “τοι, διωύαται. ου 

γ ἥῆονα σὐδαιμονίαν θη λέγει,τὸ αἰγαϑοις σοι εν 

τῷ ἀγεϑὸν γίνεθϑαι. τὸ μδμ οὐωῦ ὠφελξιόϑαι τοῖς διωυαμᾶροις δ φίλων αὐτὸς παρέχ ει.τὸ σἹ᾿ ὠφελέιν,οὐχ 
; . ᾿ ἡῆον λαμβάνει ἘΟΥΧ ἢ ὠφελδίόϑαι διωναμδμων.. 

Τα ὠτώ, ἐπ ἢ 
’ -«ς ἈΝ ᾿ . τ , Υ ᾿ ἜΣ 

᾿ ἡμῖν ὦ μοι φαίσδημος ταρικ ἑοσδιαν,κὺ μέλιτος ὠμφορέας πέντε." τῷ μιερσίτου οἴνε κερφέμιω εἰκῷ 
σι. τὼ ωρὲς τούτοις δία ἀρῤγωρία τάλα να" γἡ ὦ μδὺ πίςξεως ἐ ἦγον ἐπωινῶ ἡ ἢ δχιμελείας σὲ δχηγνώ- 

σνῳ. ἤδη μδύτοι δ᾿ ἐπιχωρίων “πυνημάτων ὥςπερ ἀπτιρχοὺς 6 ελοίμην ἄνσε δποςύδλᾳν εἰΐε ἤτον ὁ χῳι- 

᾿ 



Εατγ 

ἰπια 66: 

Ἰό9170 

“ὁ ὈΙΝΕΚΘΟΚΛΥΜ ΘΚΕΟΟΚΥΝΜ 
εός. τούτοις γὼ χοὴ τοιὶ ἄλλοις φίλοις τόρπειν ἔνεςι. 

κ) Πλατωνα σοφίζ εὖλαι εἰ δεωρφοδδιζητον ὄντοι. 29η-- 

μάτων «ὃ οὐεδὲ εἰς ἔμοιγε πόϑος. χα) μοΐλιςει ἐν Α΄. 
ϑήναις τὲ ὄντι χαὶ Πλάτων, δζαλόσο δύῃ. ἐπεὶ χοὶ 
εἴτοπον ἴσως πεπλοόύκεναι μδρ ἡμᾶς εἰς τίω Εγλύ- 
δὰ, ἵνα ἡπ|ον φιλοχρήματοι οὐνώμοεϑει. μηδὲν δὲ 

ἡ Ἴον κ᾿ ὧκ πόντου πλξιν φοϑὸς ἡμφις «ἰοὺ φιλοζρῳ- 

μοσωΐωυ. χωρλέςεφον οὐμῦ ποιήσής (αῦτα πέρι. 
πῶν, ὅσω τὴς παξίδος ἡμῶς,οὐν ὅσοι πλιούτου αὐα- 

ἥσφι. 
Ε Τῷ αὐτί. 

Ρηφπολις Λήμψιος μὲρ ὅτιν ὡς λέγᾳ τὸ γέ- 
β. ψευδχοιδ δὲ χρὴ ὠτέκμδοτος αὔὐϑεφπος" Κ) 

ςασιαςὴς Ὡρθς πάντας, μάλιςαω οἵ γεοίν τῶν Ζζῴφρος 

ἑαυτὸν σα “ὲ τούτοις «οὶ λελυμᾶρος τίω ὑποπλη- 
ξίαν. γοἡ πᾶν ὃ αὐ οἰηϑείη λέγων νοεϊ οἡ᾽ ἀεὶ πὼ μω- 

οοταΐᾳ ὡἷδ το μδ θφοτον ὡς “που ϑτάν μαι ταμίας 

τε ὧν Λήμψῳ ἡπβυόμδμος κοὴ τεὶς ὁμοίως μετιὼν αῤ- 
χος, οὐχ σὐωρεπῶς ὠπωϑθεῖτο, ὡς δὲ ἔδοξεν ὠυτωὴ 
χαϊα ρρονῆσαι καὶ φιλοσοφίας, εἰς Αἰϑήνας χατέ- 
πλούσε κακεῖ πολλὰ μὰρ Πλότωνι δυσηρέφησε. 
πολλιὼ οἱ εἰς ἡκᾶς ἐβλᾳσφήμεσεν. οὐδὲν γὸ ὠντὼ 
λεήσιμοι ἐφωνόμεϑει, αὐδὰ ἀρετῆς, αὐλλ' οὐ τἷδὲ 
χριματισ μοῦ τὰς δζαλέξεις ποιούυδμοι. νυωῦ ὃ εἰς 
τὸν “Πόντον ἐμπορσῦ. )α) Φηῦνν, οὐχ ἀφρόνως" εἰ δὴ 

τῶτο μόνον ἑωυτζῦ τϑϑσήνειν λελύόγιςιαι, ἀλλὰ τὸ 
ἀςαθμητον ὠυτεῖ κοὴ πετόρμέμον οὐ δὲ ταὐτίω ἔχι.-. 
“έχεται τίω φρόνησιν" ἵνα ὅς τε δεν εἰ δὴ, χαὶ εἰς ὃ 
λφήσιμος. ποὺς γὸ τὸ ἀεὶ φανταζόμϑρμον μετεωρί- 
ζεται. δῖ δχιλαϑόμᾶνος ἢ, βλασφημιῶν,ως»- 
σῇ λϑέ μοι καὶ ἐσεήϑη, σοὶ γρώψαι αὐδὲ ὠυτό. ἐγὼ δὲ 
ὠκοίνῳ μδὸ ἵνα μη αὐωξίῳ ὄντι βελλεροφόντου ογὴ- 
μα αἰδιϑῶ ἑτέραν δ λτοολίω ἔσωχᾳ.οὐσὲἐκεγῃ ὁ. 
μρίως ψούσω μϑρος" (ὐτίω 5 φοοφσαγορδμῳ Λύ- 

σιδει ἐγεχείρλσοι. οἴνωι «ἢ πώτῃ φιλανθρφπίᾳ 4έ- 
ζα ὅν! σε δεῖν τὸν αὐθρῳπον. κο) εἰπον δὶ τέλει, 
ὅτι οὕτως ὠμιείξεται Χίων τοιὶ ( λασφημήσαντας. 
τῶτο χὸ ἕν ὅδ) τὴ μαϑημάτων ὠυτεὶ ἃ σὺ ἐχλσὔα.-. 
ζες. τὸ μη σένα κακὸν ὠμευυε τοι μέχοιτῷ μη αὐτὸν 

ἀγωϑὸν ε[). τῶτο δὲ ἔς αε αὐ ποιίαις αὐτοιὶ εἐἰμιωυώ. 
μέέϑτι. οἶδα μδρ οὐἱ ὅτι οὐδὲν πείσξίαι ὥτεῳτος ὧν 
τίω ψυχίοὺ τὸ μωρίας ἕως σ᾽ οὐδ ἡμδν αὐτῆ 
χκέρ.ν» οβυέάγδω τῶτο τὸ πολίφαυ κα. τὸ ὃ «ἷδὶ ὠντεῖ 
λελυρᾶῥως καὶ ὠτονχαλύπηως ἐδήλωσει ποὺς 
ἄνχλον μδρ οὐδὲν βλασφημήσαις γῇ ὄγτων οὐδὲ. 
γναγοοϑὸς σὲ δὲ τὸν ἐμὸν νου τοῦ μηδενὸς οὐσσμ.- 
σπεχουῦμον λόγον, πηλοῦ χα) σαφὴ δικοιῶν εἴ). 

᾿ - : Τῷ ὠστ. Ε ᾿ Γ 

Ο Α΄ποσδοῖοις σοι τοὶ γρείμ κοΐ. Αἰ ρχέπολις ὁ 
Λήμνιος ἐμιποροῦ ὁ μᾶμρος εἰς τὸν Πόντον, ἐσεή- 

95, μου ὅπως αὐτὸν συξήσαμμί σοι. ἐγὼ δὲ ἀσυᾶμος 

ἐδεξαάμ 'μυκοὶ γὸ οὐδ αὶ φίλος Μμϑι ὧν ἐτύγχανε κέρ-- 

δὸς οιοῦ μάγα ἡ 9 ἰω ἀφορμίω λαβὲν τῷ ποιῆσωι! 
τινα φίλον μὴ ὀντοῖ φορότερον, εἰς ὃ πέρεδος συλλη- 
ψηλοι χρὴ σὺ φρλανϑιοοό 
φήσας Φεύτερον εἶτα ἐρεποράίζετωι. 

Νδῃν 15 (οἷθης οδ]είζαγο ἀπ ςος, ἃς Ρίατοποαι [8- 
Ρίεητοπι ργαἰσαγα 401 πιὰ ἀοηα ἀςοὶρις, ποάμς 
Δ} 81 νἸάστασ εἰΪς αἰἸηποά ρεοιμιίαγοιι ἀπ οτιθτη: 
Ριαίοστίπ 11 4] οὐδ Ατῆδη]ς., ὃς αὶ ουπὶ ῬΙατοης 
νογίατυτν : Παυΐάθτη αδίιγάπῃι ἔογταί 5. ἔογος πὸ 5 Π 
Οὐαοίδηι ρρυ [ς΄, τ Ὠη] λα σπρ 4] οἸδητις Ρεςα- 
ΠΙΑΓΤΆΤΩ 5 1 Π1ο ται θη ἡλ πΠ5 ΠοΏπι ἐξυ ἀ] τ τατθ 
ἀδυοπότγεϊ δή πος. (σαι Ἔσο ΠΟὈῚ»5 ἔςοεγὶς, ἢ πὸ- 
Ὀ15 δἰ οὐ  πν  δσὶς υα ρατείατη ΠΟ] 5 » ΠΟ ἢ αι" 
τ]ὰ ς ̓ ς βὐναόφριαν τοιοορφῃζ. 

Ἐκζον. 

Ἃ ομεροὶ!5 ἐς Τιοηπίτηι εἰς ἀϊέξίτας, οπῖο τα- 
πλρα ππαΐας οἱϊ. ᾿ποοη ἴλης: ταγθας 40.158» 

τοα παχΠχὸ [ΟΡ 1. ἤοτηο ριστοῖθα αἀ ἀπιθητίαμι 
νογρΘη5 ἐ αυδοιμα 06 ςορίτας οβέπεῖς : σορίτας αὐτοὶ 
{τυϊυπιπια. Ηἰς Ἰρσίτον Ρυπνλρλ» νῖ ἀιάϊο αριά 1.6- 
τη Ουκπίξον σοῃἰτατας ἔα, αἰά{ 4υς ΡαΒ] σας 
ξλξεϊοηο5 σοι . αιιὰς ποη μοηοϊὸ ἀπ Ροίαϊς : ὃς 
ἡπυτῃ ν πὰ Ἰρήι ἄμς ΡὨΒ]ο ορ απ φομτο ΠΊΠοΓῸ» 
Ατβεμᾶς παι ραις » ἀτασθ ἴθι ῬΙατοηθην ἀςειθὸ 
[δυπηομξ» ὩῸ5 οἴίδῃν Οηληδ5 τα θά ἐξ 15 Ἰαςοῆπατ. 
ΝΝο5 δῃίμι νἀ εθαυηον ἰρή! δὰ αυαι5 Περου! ἱπατὶ- 
ἰο5: ἀδ νἱσζαζενηοι ἀο ΔΟ ΓΘ (15 ΟΡῚΡτ5 τχαΐξατο-: 
ΠΟΘ ΠῚ “{ἘἸτυδητοϑ. ἸΝς ἸσΊΓΩΥ 11 Ῥουταιν δα πορο- 
ΓἸΔΓΙΟΠ ΘΚ ΡΓΟ ΠΟΙ ΓΟἰ το» Π ΟῚ] ἱπθρτεητοῦ, Παμίοτυ 1- 
ννειι ἔφης τη ΓΟἸδῃ γα γθη ἀπ" 4 ἰρῇυς 
615 ὃζ ̓Ιησοηξζαι5 ἀμί παι 5, πραπ δῆς Ῥτυείθη.-- 
τἰάτη φάτηϊττίτ, νὰ σορηοίσος σὴν σα Ἰρίς 11, ὃ αἀ 
αἱὰ ντ}]]ς : ̓ποίϊταταν {τατίτι δα δὰ αυα αηΐποο {δὲ 
δ Ῥοχγὸ αιιι ἀπ ρ ] ἰὴ8. ΠΟῺ τεζογάαγετοῦ 
4μάτη Ρετα απο [π᾿ πο 5 ἱπιιφέγιις οἕδς, Δρςο Ππ λα 
1η65 τοσαιήταιο ν ἐς ᾿ρίο αὐ τε (ου] Βογοιή. Ἐρονς- 
τὸ ἱρὴ, πὸ ταπ πάσῃ ΠΟΠΊΪΠΙ τά σηο; ΒΕ ]οτορῃοη- 
τ|5 ροσίοπαιμηι “ΠΡΟ 4 ΠΏ; αἰζου απ) δρηποίαιη ει ἀφάλ: 
νογὰμπη πο ἀδοσροτβο δῦ  ργαθιιητι ΓγΠαΙ αὐ τὸ ἀς- 
αι. ΕΧΙτπο οροτῖοτο νὰ Πομλπςπὶ πυιπηαηϊτοτοχοὶς- 
ΡΙαβ:(6ἀ ἀϊοοάςεητὶ 111 ἀἸς 45, ̓αΓαΐατα ΟΒῖο Ἔχοῖρο- 
τς πη  οά συδ5: Παπη πλαἰ ΘἀἸξΕἸς Πσοητον ντίτοτν ηποά 
ἴρίπιις ἐαππιταζαῃυ τὰ [ληυὶς ΧΟΡ 65. Νεαιδημαπὶ 
πργοθαγη ν]ο οατὶ5» ἀοποο ἔλόξιις ἢτ οι: μος 
φατουν ἤφε Ρεπεῇοις δος ἀΠοιοπάο. ΝΟΣ τα ἢ 
αποά ποη Ρεσίαφάοδίταν. ΕΠὰ5 δ πΠΙ ΠῚ δ ἢΪΏ.115 Ρίξ 
{τα τἰεῖα. οἰὲ ᾿πυρθηειγα}} 15. : πΙἰομηίπος τἀχηςῃ 
ΡΓορῖογ Π05 Ἰρίοϑβ» πηδῆδαῖ πὰ ηοἢτῇ ᾿ΠἸταζιχη. 
Ἑανεοτὸ αιμε ἐς ᾿ρίο ποῃ ἀμηπιιίαητον αἀςφοϊαταιή, 
ἀρυιά δἰ πτη Π.ΘΠῚΡ ἰάπὶ ποη ργοξδισθπη » ἀριά τὸ γε- 
τὸ ἀϊσπυτη οἶδ, αγθιτγατας [τὴ {Ἰρ  ]ςοπλ» ἃς ἀροῦ- 
τάτ Ὠ1ΘΔΠῚ ΠΊΘητο πὶ οδ,υ]}1ο (διπλοπο ἱπιοϊαζδηι 
Ρτοίξεγεηάδῃι. 

ΕἸάι»». 

ἈἈρδέροι: Ἐ ΘΠ. 1115 δα πγογοδζηγαμ αὶ ῬΟτα Πα 
Ἔ ΡΓοβομ οης ΠΡῚ Πας ἰτοτας τοάάος. ᾿ς τορσαιῖς 

τηθντίς ἰδ1 ςδιηςημἀλεθη) έτος τά τΕΟΟΡ᾿ 3 ποτα 
ΑΙ 6 1} ἀηζοα [ΘΓ ΠῸς ΔἸ Ια τᾳ ἰητοτοο δ ἀτηϊοὶτὶ 4» 
[δά Ἰμοτο τερυζαι»Π οσοαϊοπειπ δοοίρογέ ηυα ἀπιὶ- 
οὐτὴ εἰ οογεπλ. 41 δητέα ποη ἔα δε. Αἀ ΄υοά ἰυ- 
ΟΥΠῚ ῬΘΥΟΙΡΙ ΘΠ ι1πΠ| πὴς Δα ]ι14015» ἢ Πουίηδια ἢπ.- 
ΤῊΔΠΊΓΟΥ ΘΧΟΘροτ5. Οτεάο ΠΠΠπ|πὶ εἰϊε τποσοαζοσθηι 
ἔταρ!, οὶ ργιὶς ΡΒΠο ορ ες ἀφάϊτ ορεσατν,, ππμε 
γεγὸ τοσαζυταπι Ἔχοῖοοῖ, 
ἄρ ς 

πῶς αὐτὸν εἰςυδεξξαιμδρος. ποίϑομαι δὲ καὶ μιέτοιον ἔμπορον εῇ. καὶ γὸ φιλρσο.. 

Βίοη]. 

--Ἠ ὁ ὃ -..... -. --.... - - 



φᾶν μὸ ». δ. 1 

ΕΡΙ5Τ1τοι ἃ. 9 
Βἰομῇ. 

Ὑηαυάπη εχ πηαξην ταητσχ τιρὶ σοηζθην- 
Ῥταπι ἔοτο πλρί:ποαμε γε] ην δάτηττοσς, Μιγοῦ 

ἀμτθην αἰ5 ξιογις ΠἸς σα[ὰ5 4ὰο ξιξξαμι ἤτ, νὰ ΠΌ]]ὰς 
᾿λαξξθιιις ἃ τ ἀσσοροτίτα ορ το 85: 4υιμα 41} ἔτο- 
ααρητεγ(ογιδογθης, 564 ἀς 115 ας ἔμ ξχόξα » Ιρίς 
Ῥτὸ τὸ 6 χουίατίοποπι ργοξεγαμη: νοτιὶμ ἴῃ ροήϊει τὰ 
{1 τας !]ατ ποι ἤπτ η ουΐρα, μος οἰίξειιος » ἔτε- 
ἥμδηζον ντ ἰογῖθ45. δὶς οείδαιν πα πο σοτι5 41) στοά άξε 
᾿ιτογαβ, ἢ νϑτὸ τὰ ἔς ἴῃ οὐρα αΐ πο (ογιδαϑ τι τ 
μος οδίδτῃμ Ἐς ἔς] ]ς εἰ ας οδίδγιατιο. Ἐτθη μὰ 
ταπτιίλπι ογασ ἰῃ ποίξγα ἀπηϊοϊτία ροΐταπι» νῖ ροῆιε ε- 
τίδαν ἀ1 πῆς] απρααο νίποοτο, ΟΠ ζαγις Ἰλη}. 
Εϊετασην νοιτὸ νηαεηἰτατόμηαιο ἰοςι ὃς σομηιμοτα- 
τοιλδια σαπὶ (Αἰ ἴῃ ης. ΑἸα νετὸ ψαδὰις ποίτος 
ΔΠΪΠΊΟς τε Πιραγα πεῖς » ας ἰρίς ααιάθηι Οὔ] τὶς 65» 
δας ΟΧΙΠ Εἰ πχας αυσαν ΡΒ! οἰ ρΗἰαιη ἀοσια τον} η:» 
{{πΔ ΟὈ]ταΐοιὶ τταά!ἀ δ, νευίμηι ποιὰ ἀθοοῖ τὸ νη διὰ 
Βαθοτο φιν]οιτίαπι» πθατο ἀδ τ. ν ]1ὰ Θχ εϊπναῖο, 
[24 ταρβαυδην ἱρίτις πιδισοσ ἐγθηυφητιλο Γοχίθοῖο. 

"μα γα]. 

Τιάτοηὶ οχ ἰοτογίθες αιυδτιοῦ πίῃς πθρεθ5: απατ 
ῬΗ πάτα ππρταιν ἀφ α] δρθαρρο σατῃ α}6- 
ἰοῦσι ἄοις, τ ρτηζα νἸάἀρὶτσθῦ Πλ} ΠΑ 1» 485 [).0- 
ΠΥ [τὰ τι ῆτ, Εσο νοτὸ οσσαΠοποιῺ πυρί βέξο πηι 
τάγας, Ἰ αἰσηταμι 4 ἀοτοπη δάϊςοὶ. Ἀ οουΐαιητ ἰρίς ἃ- 
τὶς ἀπ 5 τα άθιη ̓ Ἰρίιτη ΕΧρυσΠΔυΠγς5 νοτῸ ας ἰπἴ0 
(Ξπποηθ. [ οοθαυαις οηΐμ ποῃ δά ἀϊαϊτια5, [δὰ δὰ 
᾿ιυπλη!ταϊδηχ Πξλ πὸς οοηβρετο. Επιπηοάϊ ἀοηα. 
[πὶ ἀςοϊριενάα. Αὐρδηῖ θηΐην Πομουύθηὶ: το] σα 
ἀδάεοογαης τπιιπογα »Γπἰσιροτε ρατ εἶθ, ΝΆ μας 
φ]ογίαιη ἃς ποηογες δασοηζ, τε 6 ν δρὸ Πχηξ σιμὴ. 
ταγριτα ἀϊπηῈ σοι πόζα. Βοπδιοίδητίϑηι Ἰσίτον δῃ}- 
Ρἰεξξοης » τατος τ ρος αἰρογπαῦετο. Ναυη τα] ιια5 
εἰ πὶ ΗΠ] ας, Ἰδτὰ σται οὐ ΠΠΉλις υϊύΐηυς Ατῇο- 
α]δῃ Πὰς οΙοσαυίς, φροαῇρρι νθεὸ οὰπι ΓΟ  4ιος 
οἴη ε5 ὙἹΠΟΔῖ στατα » [ἢ ραυρεγτγατε εϊ, Ηος ἰρὶ- 
τὰσ ᾿πογαπι ΤΟΙ ραται ἐπάϊοαπάυμι εἴς, 4υὶ απὸ 
ΠΘΙΟΙΟ 9 {1 πγαΐπις ν ἢ ῬΕῚ νηϊπογίατη νίταμ ποδὶς 
ςοπτίησοια μοι. 

Ἐϊάργ. 

Ἑδάϊάϊε τὶ τας ἴτας Βίαποῦ 9 ααϊδυς πιὸ 
Δ τ υοττὶ ἰυδ ες. Ἐτοπίτη ααϊπηιιο ἀηποσιπὶ ἤρα- 

σαι δ απ. 5 ΡΟ συ πατιοηθηι (τὶς οἴ ς, Μβαμὶ 
ΔΌζοΙ παΠσ ἴδ Χτὶ ΔΠῺ] ΡΥ ΠΠΟΙΡΙαΠ. αἰτίησοτο. Με 
νογὸ αυαητὰ τι τοπραῖ ἀο Ἰἀοσίμη,, τατ ν δἰ σι ἡ ταῶι 
ῬΆΓΓΙαΣ » νος ρτορὲ ποιεῖς. ϑδεὲ Ἰάθηιν ἢος ἀεῆ- 
ἀἄδειιτη νιάδταν γι πςςο ΠΠτάτο τι ἱπηροποτε φοιη- 
ΠΟΤ] ἀπυτηὴς Ατἤεηϊςσ, Μαῖο θηϊπῃ Ργοάοῆς 
Ζαληη νοῖετῖβ αβοίείδυς οδίεαι. δης νίπι (οἷα 
ΡοΙΠάετ ρμΠ]οί ΟΡ ΐα. Ουϊπαηπεηηίμτι νετο πόα 
Το ]αηι ὁ ρατοσ δά ρι]οίορηπ ἐυάϊα : (δ4 πὸ δά 
τηδεσδηατη αιάδιηῃ Πηῆσοτε νἱάδεατ, Ψογὰμ Ηἱ 
τη οἵ τοπιπογάσας Γεαυπταγ. ΝΟ 5 δυζομη νίττα- 
ΤΕΠῚ ΤΠ ΟΓΟΔΊΠΙΙΓ» [18 το Π.}} σαὰπη ἱπάοϊε . (δά α- 
᾿ἴτατε ὃζ τοτηροτα νϑηδίθηι : οχ Ζαΐδυς Ρυοία ἀπο 
ποὴ νίῃ» φάεὸ πος ἀεξειτυᾶτ.ϑεά τέροτς Π0Ὀ]5 εἴδ ὁ- 
Ρυ5.)υὸά {1 Δά ῃος αἰτεγᾶ χαϊηπυξηίαπι ἐχρί ειιεσί- 
τη 155 [)60 Πος ἰῃοοὶ 165 [αγδητο γοιιδσϊθηχασ. Τὸ 

᾿ 

φύσεως καὶ φιλόπονίας χρῷ 

Βίων. 
Διγώρλαν μδό σευ τοστεύτ:ω «δὲ ἐμοῦ οὐκ 

(᾿ ἡλπισει ἐσεάϑδωι οὔτε ἐβουλόμζωυ φρος- 
οἰέξασϑαι. ϑειυκαζω σὲ τἰω) σιωυτυχίῶν οἱ ἰοὺ οὐ. 
σδὲν τέως ἥκει μοι ὐοοὶ σοὺ ράμιᾳτα " κοὶ φῦτα 
σιωνεχῶς )ραφόντων ἄδϑλαν. τὰν μλρ ουωῶ γῇ γε- 
νομδύων ἔγω αὐτὸς χαὴρ σοῦ ὄστολρογήσομ,.τὸ δ λοιὰ 
πὸν οὔτε οἱ μὴ ὅαπο διοδόντες οὔτιοι γελόνασι, φύλαξαι 
τῶτο τοί σωνεχῶς γράφειν οὕτω χὸ χρὴ Ὑ| δστοείω.. 
σύντων ἔιτεύξῃ. εἴτε σὺ μὴ ράφων, φύλχξαι κοὴ 
τϑτο ῥᾳσία οἷέ ὄφιν ὠυτ φυλα»ύ. καίτοι γε ἰμὼ τὴ 
ἡματέρᾳ φιλίᾳ τοσοῦτον, ὅσον χρὴ τὰ εἴν ερὴ νικῶν 
διωωαώω. ἢ δπιλέλησωι τῷ ἡραίου Κῷ τῷ καλλι- 
χόφου κρὶ ἢ ῳἰοα Καλλιϑένει ὀχα ῥιξῶν χρὴ δ. 
σοις ἄλλοις τὰς ἑαυτῆι, ψυχὰ ἀκεῤασαμᾶμ. ἡ αὐ - 

τὸς μὰν οὐκ. δπιλέλησαι. ἐξυὲ εἶὰ φιλοσοφίας γαί.- 
στώμδι μον ὠμινημονξϊν τ Ὁ} ἰπολομβάνε:ς. ὠκλ᾽ 
οὐ τορφσήκαι σοι οὔτε αὐτὸν φαύλως ἔχειν αὐδὰ τίου 
φιλίαν, οὔτε αἷδὰ ἐμοῦ φαῦλᾳ εἰκαζειν. ἀλλὰ χρὴ 
ὡς μυεμνηνᾶμον αὐτῆς͵, κρὺ ὡς μεεμφη δίῳ γράφει 
σιάμεχέςερον. 

Ματρμσῖ. 

Λάτωνι ἀδελφισῶν ϑυγατέρες εἰσὶ τόδ αρες: 
1» φτίω φρεσβυτώτην ἐοίείου πευσῖσ:-, 
τῳ φῳοὸς γαῖμον καϊιμετίαν φροοῖκᾳ τρμαάκοντοὶ 

μναξ ἐπιπόμφεοι “ἢ εἰύιτ ζαύτας Διονύσιος. ἐγὼ 
οὐ ἀαπσαςὸν ἡγησείμδμος τὸν κφηοῖν, τώλαντοῦ 

δ σκταν τα τῇ τοροιχί " κοὶ μέλε, μδὺ τοῦνος 
ἡναίνέτο' οἷζεὐτολιορ κοστεμδυ οἱ αὐτὸν ποίνυ ἀλνυϑεῖ 

ὩΣ δικαίῳ τα Κρ Ἀν ἢ γ)ὺ ὅτι οὐκ εἰς πλοῦτον; 
εἰς σὲ φιλανϑοφπίαν σοι συῤιξω λό ῥεϑιι" τας σὲ 
τοιαύτας δωρεαὶ δύχεάϑαι δεῖ. αὗτῳ; γὸ τιμαὶ αὖ-- 
ξουσι. αἱ δὲ ἄλλῳ ἀτιμκοίζουσι. τικᾶς μδὰὲ οι 
φιλανϑρφπαν. ετιμ(αζεις ἐὲ πλοῦτον. ἥρμοςια 
“δὲ χῳ τὰς ἄλλας πῶδας ἥδη τοῖς χα ριξςοίτοις 
εἰ ίεύγοιν. εἰλλ᾽ οἱ μδὺ » πλουτοῦσι. Σπεύσιπαοῦ 

εἶδ χουριέφερος ὧν Πένεται. πῶτο οὐδ τὸ κέρδος 
ὠὐϑέω, δηλῶσωι σοι. οὗ μυεῖζον ἡμὰν οὐκ οἷο, εἴ 
οὐδε υξόϑαι ὧν παντὶ τω Οΐῳ διυύατω. 

 Κομεστόμεζω «οὐος βιανορος τίω δηιολίω, 
ὧν ἢ κίε ἀνακομίζεαι παρεχάλε:ς. ἵκανον 

γὺ ἄνα! φοὺς ζυύτινουιῦ ὅστο δοημίαν σπίντο δὴ χε ό5 
γον. ἕκτου σὲ «ἰοὺ ἐμοῦ ξενίτελαν αῤχεόδαι. ἐμὲ 

δὲ ὅσος μδρ᾽ πῦϑος ἔχει καί ὑμδᾷ καὶ τῆς παξί- 
σὰς, αὐτοὶ σαφῶς ἴςᾳ. ἔοικε οἢ᾽ οὐμἦ αὐτὸς οὗτος ὃ 

πόϑος καὶ βιώζεάγα! με πλοίω χρόνον δζχτοί- 

ὅριν αἰϑίνυησιν. ὠφελιμώτερος γαρ εἶναι ἢ συκεν 
παϑεὶν βούλομαι 'αῷτο δὲ τὸ χράτος μόνη ἔχει 
φιλοσυφία. πενΐᾳετὴς δὲ χρόνος ὦ πάτερ οὐχ, ὅ- 
πῶς φιλοσοφοῦσιν ἀπτἀρκεῖν ἔμιοιγ9 φαίνεται ὟΝ ̓ 
οὐδὲ τοῖς ἐμπορόζο δῴοις ἔπημελέφερον, καίτοι 
γε οἱ δὲ, δὶ τὸ οὐτελίξερᾳ ςέδλονται, ἡμεῖς 
δὲ ἀαῤετίου ἐμιπορσύδμιεϑα οὐσενὸς . ἄλλου πλίω, 

μὰ ᾿ ΠΡ νον ἃ , “- “ : ὡς ρόνου ὠνιονι. ὧν τὰ μϑῥ οὐ παντελῶς ἡμδι!; δπολείπετοι. χρόνου μδῥ- 
τῶι δεόμιεϑτι ὀχατρίψαντες δ᾽ὲ αἰωὺ ἀλλίω πενταεῦαν ἐνασρέψομϑυ ϑεοῦ γε σώζοντος. σὲ δὲ ᾧ λο: 

υ65} [Ὁ 
6 Τιυβὶ, ἰοπάοπ 

11] 
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μσμῷ ὠκπέμπων ἡμᾶς ὑπέρδρες, τούτῳ χρὴ οὶ 

χρονιζόντων μὴ ἀχθεϑαι κι ἴαυτα εἰδότα ὡς οὐχὶ 

“ἢ ὀκηλιῦσω δὶ πω δείαν ἀγαϑοιὰ ποιεῖ" τὸ δὲ 

χξονίσαι αἷδὰ παιδείαν «σουσδάζοντας. 
Τῷ σύ. 

Ρότερον μδρ ὥςπερ ἔγραφον δικαεήαν ὦκ- 

πλπροέσας,, οὕτως ἐποινέρχε ὅϑεη “«οθς ὑμᾶς 

ἐβουλόμζωγωῦ δὲ ἀκούσας τίω τυραννίδα . οὐκ 

δὴ ἔτι ὑπομεῖναι μὴ ἐν ἀσφαλεςέρῳ 47) πολιὴν 

ἐξῇ ἀλλ ἡ αἵ αβξη τὸ ἔαρ πλιυσοῦμαι ϑεοῦ στώζον- 

τοςιναῦ μδὺ χὸ μεσουῶτος ἔτι τῷ χειμῶνος , οὐκ ἐ- 

δυνάμίω - ἐποὶ κοὶ τελέως ἄτοπον ὁμοίοις ὑμᾶς 

ἐἢ),τοῖς ἐπειδᾶντι ταρᾳθὴ βῆς πορίσος δαοσιεορά.- 

σκουσιν ὕπη τύγοι. ἀξλα μὴ τότε μάλιςα πειρεναι
 

ὅτε αὐ δρῶν ὠφελησόντων σεῦται. εἰ δὲ χοὴ παιγτοίσται- 

σιν ἐν ἀδυνάτῳ εἴη τὸ ὠφελῶν, τὸ ορῦ μετέχειν 

βλάβης ἑκόντα, ἀρετῇ μὰ ραηλήσιζ Αϑι δοκεῖ. 

χώρας δὲ ἴσως ἐν δεεςέρο. Θειῤῥαλεώτεξον δὲ σοι 

γέγραφα, ἐπεὶ κοὴ λύσις τίω δχιςολίω ὠκόμιζ
ιν. 

τῷ ὠστώ. 

Ντως Κλέαρχος ὥσ μοι ἔγραφες, οὐχ οὕτω 

σειλίωνὸν δέδομος κα τειληφότο, ὠντε τὸ φρέ- 

μον, ὡς ἡμᾶς φιλοσοφουῦτας 
ἐπ᾿ ὠκέινον μὲ ,7 

οὐκ ἐπέςειλε τέως τους πολιορ»νήσονίας ὡς πυνϑπι-- 

νομαι ἐπ᾽ ἐμὲ δὲ "κέ τις θραξ δορυφ
όξος ἀυτῷ γ.-- 

νόμϑρος. ἔγνων γὰρ μῷ' ζὑταει. καὶ μικρὸν ὕξερον ἡ 

ἡραφίωναι σοι τίω ἰδὲ τῆς νόσου παῤ ἡ μδὴῥ ὅπιςο- 

λίω,, ἐπεχείρησεν " αὐ ειλήφειν δὲ ἐμαυτὸν ἱκανῶς 

ἤδη. κο) μοι «δὶ ἕκτίω ὥραν μόνῳ “πἰραπατοιῦ- 

τι ἐν τῷ ῳδείῳ καἶ τινος σκέμματος Φουν- 

ζοντι, αἰφνιδίως «ορὐσήξεν. ἐγὼ δὲ σὐϑέως εὗρ 

ὑπενόησοι ὥςπερ ἴω" ὡς δεΐξι φιοδιόντι ὁρφ κακῶς 

μεταλαμβαδονίᾳ, βοήσας αὐτόν τε ἐξέπληξα κῳὴ 

“οροςδνανῶν τί σδεξιωὺ ὠπεῖ μαετειληφότος ἡν 

τὸ ἐγχειθάδιον : καταλαμξανω. χα) τολοιπὸν δὴ 

λαχήζον καὶ αἰδιαγνύων τὸν βραχίονα ἐξέξα- 

λον ἀντ τὸ ξίφος " καὶ ἐτοοϑίω μδὺ κατενε- 

«θέντος ἀστε δδὲ τὸν πόδα. οὐ χωλεπῶς εξ ὁμῶς" 

ὧκ τούτου δὴ ἰλιξγιῶντει ἔδυησοι τοῦ ἰδίῳ ζώμα- 

τι ὁποςρένας εἰς τοὐπίσω το χέιρε. καὶ ττοθς τοιὰ 
᾽ 

φρατηλγοῖς ἀγὼ" χώκεῖγος μδρ ἔτι σε διίκίω. ἐγὼ 

δὲ οὐδὲν δειλότεσος εἰς τὸν ἥλουν γέγονα, ἀλ-. 

χὰ τὴ ἐπισίων παυσαυδύων ὅπως αὐ ἔχω π
λοῦ- 

σομάε" ἄτοπον ὃ τυρφννουμθόνης Ὥς πτολδος, 

ἡμᾶς δημοχοατεῖδγαι. καὶ τὰ μϑὲ ἐμὰ ὡς αἢ ἔ- 

2] ἀσφαλῶς ἔχει. ὠγεϑὸς γἐρ χρὴ ζῶ
» χαὶ Ἔστο-- 

σγήσκων ἔδομμαι. ὅπως δὲ τί χαὶ ἱρ τῆς πὰ ί- 

εἷς πολιτούωμεϑτι, πεῖϑα πον Κλέ
αρχον. ὅτι φ,- 

͵ 

»οσοφίισαντες » ἡσυχίας γλιχόμεϑα. καὶ τελέως. 

“ἡ χολίτοῦτοι τὰς ψυχαὶς ἐσκεὼ, ἰαῦτα δὲ χοὶ φζὲ 

Ἀύμφιδος πον αὐτον᾿ ὃς ἡμὰν μδῤ φίλος: ὠκρί- 

γῳ δὲ καὶ συϊβυής ἔξιν᾿ οὕτω γδ ωὐ ποῤῥωτα
- 

γω πάσης ὑποήίας ἀπάγοιτο. ἀποροχαλύλίως. 

ὈΙΥΕΚΘΟΙΥΜ ΘσΘἈΒΟΟΆΚΥΜ 

γοιὸ {0 ΔῃΪΠΊῸ ποῆταπι ἀΠοοῦιιι τοὶ πὶ, Θοάεπλ 

οὕἴϊατη ππούᾶπι τατἀατιοπέιηασῃς ἔετις αιαιιην εἰϊ,1ά- 

τις δὸ πλ86}5 οὐ αν ἔοιας ποι δὰ ἀϊοιριηαπι ολδαϊ- 

σαηάον» [δὰ τῇ (ἃ οοιαπιοταπάο οὑπὶ ἀ σοητια, ρσο- 

ἰτατοι ἀταιις ἀοέξυαιι σΟΠΊΡΑΓΑΤΙ. 

Εϊάρο,η. 

τλριὰτν φυϊάδτη, ογαζ ἢ] ΔΠ]ΠΊΟ » ροίξ οχαξθπι 

ἀφοοπηϊ μη νος του ίδγε, ἸΝαης νοτὸ εἷπ) δ- 

αἰλῃῖ τγταπη άειῃ 1 ραῖτία οοηΐατροις; π Διμρ 5 

Ρότοτο Ἰοοῦτη τατίοτοπι ΄αλμη οἰπι65 πλοὶ τεηοτο: [ςἀ 

ΡῬιοτΙη 5 ᾿ποσηῖς νοῦ Πα σ10 «ἃ γος ςοηϊεμάασμι. 

([Δπὶ εἰλίτη ροῦ πηθά]1ΠῈ Ὠγοτθιν ΠΟΙ ἀατυτ) [α111-- 

ἄον πιαχῦτι ἀοάδοιβ. οἶος φοτμῦ πλοῦ ΠῸ5 

ἔιοοῦθ , 40} ἤρϑαΐ ας τυρυΐτυ ἀΠ|0}}8 οἱϊ οχοιΐδιι8 

αυουὶϑ Δαξασοῦς » τααϊαπαυὰην ἢ. ῬατγΙα τϑηγᾶηο- 

τοὶ ὃζ Ὠθἢ ξὸ; ροτηπηνὰ μι τοίηροις ρυαϊὸ εἰς, οὐληλ 

Δυχ ΠΟ πμᾶσπόογθηι νἸγοναηι μά Προ, Οὐδά ἢ ̓ α4- 

τ πυ]οτηοάο ροτοίὶ : (αἴτοηι ἴῃ ροείου [ε [οςιοια- 

τοι Πδθηζον οὔϊοντο, νίστατι ργοχίπλμῃι ος ᾿μά ςο: 

ταπποτί [ουταῦ!θ πυϊπούοην ΘγαΑυΙ Δ. ςοηίςφη πάλι, 

ΟΡ ἰδὲ αὐάαςϊὰς εὸ αὐδὰ γῇ ορτοίδιι [οτϑι- 

ἄλια τεαάρθυθηλ. 

Ε]εο»». 

Ἑποια ἢς Βαδοῖο ντοσίθις. Νοη, ἴτὰ 8:16 π11Π|; 

ΟἸδασςμις ποῖαι οὐ οαρζαμι πλαπἰτοη αυὰπὰ 

05» 41 ΡἈΠο(ορἈϊα: (τά 5. ταϊτίατι Γἀπλτι5. ΝΑ 

αὐποτίας ἰατα φάμας αἱ ]οϑ τας ορρυρηαζογοβ»νῖ 

αὐάϊο : αὐ τλο νογὸ νθηζ αι! ἀαμλ 1 Πταχ » (αις]]ὸς 1- 

Ρῆιι5 ατιοά ροίϊοα το(οἰιι» ὃς ραιὶὸ ρὸ δ, φιλῃλ]}ιτς- 

τας δά τὸ ἀὸ πῖοτῦο ἀξάογαμλι5, ἰςο}ιις φρρτοίίας οἰ, 

[τὰ δαῖτα [τὶ οὐπαϊυογαμι : 15 ἄπιτὰ οτοιῖοῦ Ὠογαπὰ 

[ἐχίδῶν ἴθ Ὁγαιπαίο (οἷος ᾿παιηθυΐδης αιαξῖο- 

πθιὰ υδηάδι ἀ σα πτὶ τρα!ταῖίοῃα ΘΧαιλ1Π0» Γς- 

ΡΘητίπας ἱμρθῖμηῃι 1} 6 ἔλςϊς. Ἐρο οομπξοίμι οὔ- 

[ἐτα ναι! ασαῦν οὐμηαιις σἸδά Βοίμϊιτον Π 1η-- 

ϑοιθυνΙἀθ 6.» (αθΐατο οἰδηλοσς τεγζογοπι ΠΟΏΣΙΟ» 

αςουττέηίᾳ» ἀεχιγα » (11 ἸΔΙῺ ξουγαπι τεπθθας ρὲς- 

Βδάο.Εχίηάο ςαἰοῖδας ᾿α εαπ μπποέξι5, ἔγαξξο Ὀτα-- 

εἢῖο υἔδγγσθην Ἔχουζίο » αυοά ἴῃ Ῥοάειι ταὶ ἀ6]4- 

οἴη νυΐπας τα ΕΠχῖτ, ταπγετίι θη δαπτνοάιμγν σγαι10, 

Ῥοί ξυγοηζοπιαῖααε χα η τε] Πσατὶς 1η τΟγσιιηι 

ταδαϊ δι ργορτίο οἴπρα!ο ν] ΠΟ ]0 » εὐμθ4ι6 δά γα] - 

τἰα Ῥ τ Πιρος5 αὐάηςο. δίς "16 ρασπαϑηλῖι ἀσροπάϊς. 

Ἐρσονετὸ αἰ ῖο (πταά παιισαηάμσπι τἰραιάϊοι (δ4 

εὗτα ἀεουιης, Ετοῖϊα » αθὰμπι ροϊθιῖζ Ποει ςοἰουγ τὰ 

πααίσαρο. άτα ᾿Π ἀφ οΟΥ}Ὸ οἰ, ο5 1 ᾿δεπγοογαῖία 

ν᾽ Ὠτς 5» Ρα ΓΙ μὴ Ἵγιαπηιάδ ργθη}} Θ00 πάααυς ρα- 

τι. ς πὶς ἀυϊοαα!ά ξαζυγαμι εἰϊς ἢ] οας σοηί]ρῃ- 

ἀυ. ΝΘ 6 ΘΉ 111) ν τ οητὶ πρύμο πποσῖθο ΡΓΟΌΙτα5. 

ἃς νἱττας εὐ ρίθσαγ. Ν  αὐτθηὶ Ργὸ ραιγΙα ΓΟΠῚ σΘΥΟΓΟ 
Ροίπιμιδ ταμηΣ εὐτροτίιδάοτε ΟἸξασοθο, πος Ρμη1ο- 

(ορβίαᾳ ἀφάϊτοβ.» οὔ μΠὶ (φημ! δκ ἃ σετομ!α φραδιὶ. 

Ῥτουίας δηϊυῖι Δοοῖτετο. σορον Νυταρμιάςο εἰ 

ρεγίμαετο; αὶ μοδὶς απιίοις 4,11} [ληστυίης ςδϊαπ- 

ἔζως εἰδ. Θὶς δαῖτα αὐ οὐῦμι Γαἰρὶοίοης ἰοπο τη 

δράπςειαγ. ΤΙΒῚ πο οδίςιτδ [οὐ Ἰ τις. 4ιὸα ἧς 11τ- 

τοτᾶς γἱτὶς ΒάἀςἰἸδαϑ ςοτοταϊμιουϑ » ὅς ΟἸδαγοθιις. γα 

τεξετο το ξεὰὲ φαϊάοπὶ ΡΑτΠΔ εἰξ ἐς Ηιΐτε [ο]}} τα. 

δὲ σοι γράφομϑῳ ἐπεὶ καὶ πιςοῖς δπιτιϑέμοεσα αὐ- 

δϑάσι τοὺς δ)εολαξ. Καὶ Κλέαρχο; ὡς ἐδήλνες , κάλως ποιῶν «ἶδὶ χρωῦ ἴαυτα οὐ πολυπεαγμονξϊ. 
Ἀφοίδηι, 

ϑ- 
......««ὁἑῳοδονυκυι,...............»ὕ.»0»ὕ....««““

ὔ 
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ἘΡΙΒΤ 
Ἐλερηη, 

γιὰ ΒγζΖαηζγίιηι εχ Ρετισαϊοία » ςεἰοτίαλο μᾶ- 
σαι 6 . ἰδίας δαδίθγιτη » αυοαά ΓΟΠΊΠ1Ο - 

εἰ νιαδθίζας ἀοζάπι 01 πρέζογα ἀδογῦεα!» Μ1- 

(ι δαΐοιι ΟΥοῦγ!απι (δύσππι δά νο 5.» νὰ ΠοΙΐοΥ 
ἀείορη δ τι τθὴν ρατγια ἤτ, Νηοίϊεα. εηϊπλ [εοὰτγ!- 
τᾶς» ποὴ οἰς ρθηε5 Οἰξασομιμη. 564 4υοη δ) [ς- 
τοὶ αἀάοΐξζας ἔμπι, ναἱαοιίαιν. δηιπλλ της. ἰοζο- 
τΔῃ} 18] ἀρογία. ΝΑ Πιθᾶ ΟΡΙΠ]ΟΙΠ » ὨλαΪτὼ 
ῬΑΧ 11}. Ροτ συ απ Ἔχτγα Ρταίςη 5 ἱπξοσταμη "111: 
Ἰπηροηάοι ρατγία;. [ΔΠ} ΘΠ! Πρ νῖ αὐάϊο,ςαάϊθις μο- 
ΤΠ] ὃζ ΟΧ1 115 τρηζαζαν 9» ρα ἔλητηΠηγ}5 ὃς ο- 
ῬυΙπαὶς σιαιδιι5 οὐαζιγ 5 ἱτηργοηἤηπ15 νοχὸ [ἢ [οτ- 
αταζοι τγαάϊταγ, Ρομας δαῦθηλ ποπ ἰεὰς μοσ!- 
οαΐαηι εἴτ. ης εχ μας ἔοτταηα » αυϊάαηι  γτγαμη!- 
4ἀἰς αθοξζατί Ομ] » το! αι νογὸ (δγοΐξαςι αι θίοδησ, 
αἴχια ΡΟ ἔπας ἴῃ (διηρ τοσηαθ πη πάτο απ ΤῈ 5 
ἀδαοϊπαητατ. Ναπιὶ οοσζαίομδβ δζίδιν Πγ}1}{|-- 
ἢγὼ (οἷος αἰ] ααο ἀϊαταγποσαμι ὃς ργορεπιο- 
ἄσιι ρογροταογαμι [Π]τ]4 τόσαι ᾿ς γοά σθ το. 
οιἰμπϊ πόσις {ππτ σογρούιπι πους Πη}}]}: 56. 
ΟΩιοτηδάηγοάιηι δηΐην ἢ. ἢ αὖ ἱππτιο “ξατιὰ οὔ- 
{{πξατας, ιο πὸ ἂρ Βουαϊπιδιι5 ἀθρο!!υητας : ἤπ 
Ἰη θα οτιης φαΐ ἀιΠΊ συ τοῦ ἀος ρἰαηὸ ποη {Δ Πατὶ 
ΡΟΙΪαης , ἤς οτίληι Β Θγα ρα] σασαμιλοτθὶ. [)ο- 
ἢδο φηΐηλ ἰροττατὶς πχθιλογια νῖσος; ὃζ ΓΙ ἸΟγ ΠῚ 
τοοογάατιο {πδῖς ἰογι θητιθι5 » σοί θησιθηῖο ἢγ]- 
τἰταά ας πὸ Ῥοείσαϊο το χταὶ το 5 1 Δπτοσ Ρο- 
το [Ὁ : ρου. νογὸ (φαλθὶ ἱπογθαχρηζα τάξη 
ΔΠΟΟρΙς 5» πραπθ ἰδσιθοηο8. ἀπηρὶ Πὰς ΟΟΠβογΏτΩΓ, 
41 ταῖίοη 6 Γορυι πλάσιν το ]ατύγαιο » (εξ 4 ροτιὶς 
ααριηδάτϊηοάμηι το γα λοι. ἴῃ Θὸ ν αι τγαηῇ- 
ϑδηξ : τὰ πο οχἰτιιν σομηπιμιθ ἴδηι οἱξ ρα ἔοσὶ- 
δι5. Ρατγία Ἰταας 1 ταῃι}5 βῆ. τὐζλρῦ μρ Ροτ- 
οαΠπ|υς Ἰαζζατις, Ἐρο νοτὸ ἢ πιράγατη γοῦστι {12- 
ἴα ΡοΓ (ς γοὐο5 σοῃίϊἀοταγο » ργου ΠΙ5 ἰῃ τοῖο Πᾶ- 
υἶρο. ΝΝδηι (ογαϊταγοιη. Ἔσο ΘΠ ΔςΟΙρΙο 5 αι 
οὐ} σογροτιβθις » ουίΔῃι ἀη ΠΟ 5 {αὖ ᾿πηρογῖο οοη- 
τἰποῖ, Οὐ νειὸ ποι αιιαιη ΙΓ ι1Ώ) ἀΓΙ ΠΘΘ 5; 
ἰοἴατ ἐοιρυς οὈποχίμαι τοηδζ 5» 6ἐα ΤῊ] πη (ὃτ- 
ἃ τι5 σι!άθιυ. ἀρρο]]ηάα νἸάει, Αἴαὰς ἢ!5 
Δύση ταγ). σογΟ Πππλα} 14 οἷς ἀθροι. Ὅς: 
4014 διΐη. οἰἙ τη (ογαϊταζο τλδ}}, 1 4 δά ἀηϊτηιτα 
οἴχης τταπϑίοσταν. ἸΝΔμι ΔΠΟ601 π6 τλΔ4}} χα!άοπι 
ἀρρο!!αείοησιῃ Πἰδῖτο ροῆδθι. Μοταβ ἐπ Θχι- 
{ξπτ αἰτουίας ἱπσοιυτποάϊ, αἴθ εχ ἱποοιητηοάο 
ἄοίου. Οα: σταυλπηπα ν]άφηταγ Βουηϊηϊθας πιὶ- 
ἡππιὶ ᾿σοτο ἰῃσοηΐο πατίς, Ὁ μοιποάο ἰσίτατ ὃ 51- 
415 ΠΑ ΤΣ ἴατασαπι ᾿πσοιπχηϊοάπτη. οχεϊτηφίοις, 
ἩΘσῈΘ οὐ ργίθης ἀοίθας , ἰ5 ἔθγαγθ το η Ὀ τ» 
Ῥ τ οστθὰ οὶ ΟΠ τι. τη ]οσαμ ἡ [συ τη Δρ- 
Ῥοτταῖ ((Υ{ΠῸι155 ΘΧρΟΥ5 ἢξ ἃς ἱπηπτιμηὶς, ϑὶς ιρὶ- 
τὰν ΤΌ] ρευτίπλάφας νεἰτη » τας ταϊθτα ἐπαδίϊς τοὶ 
Ἰοίορηΐϊα ΡΣ οορτῖδ. νὰ πα Οἰφαγοῆιι» Ἔτη! ἰπ, 
νἸηςιΐα ςοηλοιαῖ., ἀτῆπο Γαρρ τοὶ 15 ἀς τ ὈΝ Πραὶς αἵ- 
ἤοῖαῖ. ταρλθη. 1 (δραϊτατεπι πιπηιαπι ἤτ τε δέξι- 
τὰ. ἥοαας Θατα, δϊννασν ταθαῦσι νπαυατα (δ ]-- 
δεῦ ἴῃ χυο ροῆτα νεὶ (δγαίζι5, νοὶ Πρ οτῖας ο: χαο- 
πίδτη σοῖριι5 ἔοττσηα (φπλροῦ οἱὲ ονποχίυμῃ, ταταρῖ- 
ἢ ἀοπλϊπαῖουῖ {δϊοέξαὰ πο πὲ. Ουδά ἢ ταὶ 
τποτίθαι οὔτιίοτίς, απ σομηξαητοια ροτίςέϊάηηαιις 
Ἰϊδοττατοῦη Ἰατσιοτοσ. Οὐὕὐδτὰ δηπλ Ἀπ Ίςἢ5 οοΥ- 
ΕΝ ἴῃ [ὲἀἀπὶ Ραγίγαβοιε [δγαίταζεπη ποη ρόταϊί, 
Λαῖς ἀὉ φοτροῖς (ρατατα » ἴλατη ασαπάληη παῖ 

νπλί.. ας “τς ιῖς, συ σι  Ψ ο νον οὰ" “-“--- - κἀν ἃ 
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Τὸ ὀνείδι Ὁ λυ κονι κὰ ὧν κι 
' Ις βυξζανπον ϑρῳσυτέρῳ μδὺ υταχέὶ οἱ οὐ 

πλῳ, δα σωθεὶς, ἔγγων αὐτὸς τε ὅχ μεῖναι 
εόνον ὃν ἂν μοι καλῶς ἔχειν δοκῇ, καὶ φόθς 
ὑκῶς ὠκπέμιψαι Κραβυλον τιν ϑερώπονίζᾳ,, ἵνα 
τίρ καϑοφὰν. προ Πωρδν ὠφελίμως σὴ πατρίς 
ἐδ" τὸ μὰ γὰρ ἡμοάτεοςν ἐσφαλές, οὐκ δὴ Καὶ λέαρ- 
χῳ ὄὅς!. βούλομαι δι᾿ ἐπεὶ τιεφύχθίω ἅπαξ, καὶ 
κοιϑύλουσοι τίου ἐκιζοὺ γγωμίω δυλῶσαι. ἐμοὶ γὸ 
δοκεῖ τῇ μὰρ πατείσδι ὁ μεγιςὸς εἰναι κίνδιωυος 
μετ᾽ ἀτυχίας ἡδὺ παρούσης ᾿ νι τὰ γα ὡς 
σιωυϑύνομια, σφαγάς ΤῈ εἰν εἰς ῶν καὶ φυγας σο- 

μένει. ςερουμένη μὲν ἀξέςων πολι) " τοῖς 
δὲ ἐσεβεςώτοις “ουλοσύουσω. πα εἰσοιύϑις οὐχ 

ὁ τυχῶν αὐτῇ κίνδιωυος " μῆ πότε ὧκ τῆς πε- 
οὐ τούτων συτυχίας, οἷς μδρ, πόϑος τῷ τυραν- 
γέν᾽ οἷς δὲ συωήϑεια δουλείας ἡύηται. χαὶ το: 
λοιπὸν εἰς μοναρχιαν ἀκατάληκίον ὥὥθιςἢ τὼ ῳρά- 

ματα μικραὶ γεὰρ δὲ) οπταὶ καὶ 4“) πολυχρο- 
νίων καὶ φεσὸν εἰπεῖν ἀπαύςων αβχουσι κακῶν, 
χαὶ ἔγγιστα ὅμριόν τι ποιοῦσι τοῖς νοσήμασι 
σωμῴτων " ὡς πέρ γαρ ὠκῶνα «ἷδὲ μδρ τὰς ἀῤ- 
χάς ῥᾷον δ)πολύετω, τὴ ἀνθ οφέπων ἐν, φύσεντο 

δὲ δυσίατα. καὶ τελέως ἀνίατα γίνεται, οὕτω χα] 

τὰ ὧν ταῖς πολιτείαις νοσή μκοτα γ ῥιέχρι μι μινῆ-. 

μη τε ἐλόϑερίας ἰούοι καὶ ἐπέρχεται τοὺς δου- 

λουμόνοις οὐἰράταξις, λύσις ὀχυθοὶ γι εται ποος5 

βουλόμιοον τὸ πλῆϑος ᾿ἐπειοῖων δ ἐ ὥσταξ ῶριΞ 
οχύση τό κακὸν, χα] μη" έτη ἢ τος εἰν ροόποις λό- 

ος» ὅπως αὐτὸ ἀπαλλεξωοιν ἐαυννκ αλλ ὅπτυξ 

ἂν ῥᾶςα ἐν ἄντῶ δχοριεν, τύτε ὁ παντελὴς ὃλε- 
ϑιρος γνετά!. ἡ μὰρ οὐὐδ πατρὶς ἐν τοιούτοιξ 
κακοῖς καὶ χινείύγοις δὲν " ἐγὼ δέ, εἰ μδρ αὐτὸ 

ἐφ᾽ ἑαυτῷ βούλοιο τούμον σκέπεᾶσαι , καὶ πῶ 
ἐσφολής εἶμι. δουλείαν γεὶρ ζᾳυτίω ἔγω γὲ νοΣ 

μίζω » ἢ μῦ᾽ Ὑἱ σω κότων χαὶ τοὺς ψυγεὶς ὑφ᾽ ἐἄυ: 
«ἴω ἔχει. κα δὲ τῆς μὲν ψυχῆς οὐοῖ ὅτι οὐ ἀξ 
“70 ἀύνη γ τὸ δὲ σῶμῳᾳ μόνον ἔχουσει, οὐδὲ δοὺ- 

λεία τυγ χείνειν ἔμοιγε σοπεῖ. τεχμήρμον δ αὶ ἐἴτὶ 
ἔτ κα ΡΑΝς ,ν ῷ 

)αρ εδουλεδίας κακὸν 5 75 1Ὸ 67.) ψυχίω καταξαίϑ 
᾽ Ν ἐὰἧςΠ λ Ἵ 3, “2 

νθι΄ ἔπε; χαὶ ἄρλιως οὐδὲ χακὸν λέγοιτο ἀν. φό- 
βοὸς σκὶρ τὸ ποϑεὶν τι. κα) ὧκ τῷ παϑεῖν, λύπη. 
ταὶ δεινόταΐᾳ τοῖς μι ἐλαϊνϑέρφις.τι ἂν; ἂν τις μὴ Ὁο-: 
ἔπται ῥῥδλλιον κακὸν, μηδ ὁ ὅλ: τω γινομένῳ ἄχθη: 
ται,«δευ λούσῃ. κ) πῶς ὅγε μὴ ἔχων τοὶ εἰζυλείας κα-: 
κά Ἰώ ἂν τοιοῦτον με τὺ φιλοσοφίας ουόνλρον; 

ὁποῖοῦ κἀν δήσῃ Κλέαρχος, χάν ὅτιῶν σραδῃ ΄ χῶ- 

λεπῶν, οὐδὲ ποτε ἡτοιήσᾳ δεῦλον ᾿ οὐδείποτε γάρ, 
μου τίω) »ψυχιν χειῤούσεται, ἐν ἣ τὸ δοῦλον ἢ τὸ 
ἐλαύτερον. ἐπεὶ σῶμά γε ἀεὶ σιω τυχας )ῆον 5 καὶ 

ὑα ἀνδρὶ υἱ Τάῆηται «σιαπότῃζυ δ ἐ με ὅποκτεί-. 

νη τότε ἡ ὃ τελείαν ἐλσύϑερίαν γοραξιταῦ μοι. ἰὼ 
ἡὸ ἐὴ τὸ αἷξ' ἔχον σῶμο ὠκείωσε τῇ ἑαυ δελρίᾳς; 
“ωύτη τίνα οἰκόνομιίαν δλοὺψήν δοκεῖς κεχῶριδμοενγ 
τῷ σώματος. ἃ μόνον ὁ ς ἐὦ ὃ ἀν παάῤζω ἐλσῦϑερος: 

δα Γπαξίοηθηι γο ππιογθ γί ογῖθ. Νοπ Δαζεπ) δρο (οἰὰπι» 4αδτησαπαας ρέοςο πα Γυδίποῖό, ΠΡ ετξ 
λ}}} 
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ἀγλὰ κ Κλέαρηροὸ αὐ ὀἠρϑῆμε δυῦλος γυήσεξ. 
φοβούμϑμος γὸ ὀγαϑήσει δέος δὲ οὐδὲν ἔχει ψυχης 
ἐλούϑερζα τὰ μδρὶ ἂν ἐμαὶ ἐφ᾽ ἑωυ τα σκοπεῖν ὡς ὁ- 
οὃς ἀσφ «λέςερῳᾳ εἰς τὸ παϑεῖν, ἢ Κλεαῤχὼ εἰς τὸ 
δράσοα."ἢ τό γ' ἐμὸν ἐκ ἐπιμελείας αὐ Ν ὀλιϊωρίας 
οἷδίτωι " τὸ γὸ ἀρχὴν φρφντίζ εἰν δ υι, Ἱ ερδός 

ὅξιν οὐ πάνυ ἐλουϑιρφυ τὸ δὲ τῆς “πο ρίσδος σωνημ.- 
μδδα μο! οὐκ δγξέπει ὃ αὐτόνομον ταὐτίω ἐλού-. 
ϑερίαν. αλλ χοὶ πολιφαύεξγαι αὐαγ κά ζει κοὴ χίν- 

δίῶσον ἔχειν. κίνδ᾽υονον δὲ οὐχὶ μὴ αὐτός τὶ πάϑω, 
εἰ ἵνα μὴ πώσγουσων τι τίου ποιίσα οὐκ ὠφελή- 
στ. δζᾳ τῶτό μοὶ αὐώξον χφήπερ μὴ φοξυμϑῥῃ, ϑώ- 
νῶτον “ὠρονοξῆν. δῆς νὴ πρότερον δστοϑείνω,ἢ ὑπὲρ 
τῆς παξίδος δποϑονϑιν ουνήσωμιαι. πολιτάυου δὲ 

φοϑϑς τὸν τύραννον οὖ γὺ τοοότεθόν σοι ἔγραφον, πεΐ- 
ϑὸν ἀυτεν ὅτι ἡσυίας ἔθας αἹ ἐσ μδί, κοὶ ,ράφε ἡμῖν 
ἐχὴ τὺ ἀνλό τῖσοι δοκῇ τοϑθὸς τίω εὐτόσι πολιτείαν 
αὐδληοειν ὀπεὶ αὐάϊιοη μοι εἰς τί τῆς παζίσος ἐλοὺ- 
ϑερέα, ὑφαιρέὶν τι τῆς ἐμιαυτῷ φροντζοντι «ἰδὲ τού-. 
τῶν καὶ βουλόζομδμω. 

Ταῖ αὐτί. 
ΠῚ ὧι τω συμπείϑεϊ)αι τὶν τύρφννον οἷς πε. 
οὐἐμοῦ Ὡοῦὺς αὐπν ἔλεγες, ,συγγαΐρῳ τῇ πα.- 

Ῥίσι. γρώνίω σὲ κοὴ αὐτὸς ὡς σωνε(οὐλόύσος, πά... 

γῶν αὐτὸν Ὑσιὸ τἀληϑοίς ὡς μώλιςτι ἔνεςι. τουλλω»- 
τῇρν δὰ αὐ ποιῶν, ψόῦσοωμζω, τοιὶ ἐμιᾳυτῷ πολίτας 
καὶ φίλους ὧν ὡϊξ ἐμοῦ ἤλπισαν, (αὕτα οὐκ ἀξίοις 
ὄντας ἀπωτώῶο! τὸ δὲ Εἢ τὸν τύραννον τελέως χὼ 
χαλεπὸν, ὠφελιμώτερον ἔγωγε ἡ γοῦμαι τῇ πόλει 
ἡ τὸ δημοκοπεῖν αὐτὸν κϑὴ τοοφχῳλύπηεάγωι δοξαν 
μέριότητος. τὸ δὲ αἴτιον , ὅτι οἱ μὰ χολεποὶ ὅχα- 

φϑείρονται Ἄχίως ΧΩ ἂν μὴ χαϊαλυϑῶσι γ» μέσος 

δίέως τυραννίδος κατόλιπον τοῦ πλήϑει, καὶ σταν- 

τελῶς τίω μοναρίαν ἐφ᾽ ἑαυτὴ) σεξαλον, οὕτως 

ομῶ συμξ αγνοι Τοῦ οραῦ λοιηπῦ Δξόνον φυλοκ- 

κωτέρεῖς γνεῶδ αἱ καὶ φορονοητικωτέροίς. τῆς δὺ-- 
μοκρᾳτιας ὡπτανίας. ὅταν σέ τις δουλωσοιμᾶμος 

ὠνδημοκοπήση τοις σδουλωϑινίας χοὸν ἀγαμρεϑη- 

τῷ χῴως , πολλὰ ὅμως ἐγκαΐξλειπει τυραννί- 
εἶος ἐν ἐκάςοις καχᾷ. ὧν οἱ μᾶν εὖτι ποϑοίω- 

τῆς πείσεαγαι. οἱ ἐὲ ἀΐλως δημογωγηϑέντες οΤὺ- 

φλοὶ “7. κοινὴ συμφερόντων εἰσὶ, κοὴ τόντε ἀγαμρε- 
ϑέντα οἰκτείρουσιν ὡς δὲ μιέριον χρὴ τἰω τυθαννί- 
δὰ οὐχ ως αϑήνεςον τι φυλαήονται χα κόν᾽ ἄγνο- 

οἰῦτες ὅτι εὑ πεῖντα τὶς ἣ μιότοιος τύρᾳινος ὃ 
τϑτο καϊαλυτέος ὅδιν ὅτι ἔξεςιν αὐτοὶ καὶ χῶλε- 

πῳ είναι. Κλέαρχος δὺὴ ὠμὸς ὧν, αὐτός τε 6.- 
χείορτος ἔς μισούρδρθ᾽. κοὶ τοῖς ἀλλοῖς εἰὺς- 

κατορϑωτέροιν ποιήση τοὺ τυραννίσι πφοςποιού-. 
μδρος σ᾽ {ἢ μότομος. αὐτὸς τε αἱ ζωυτίω δ δόξαν 

ὠραρπώσοιτο, τοῖς τε βουλομᾶῥοις ὕςερον ὄὐεμβα- 

τον ὑστο λίποι Σ ἀκρόπολιν ἀλλὰ ζυτα μδρ καὶ σοὶ 
δηλαδὺ φανερᾳ. τὸν δὲ τρόπον μὰ γραφῆς κ δποσεὸ- 

σέως Ὁ ἔχιςο λῶν χα ρφο ὅτι δὲ σὺ το ἀσφαλῆ ἐνό- 
μισεις » Καὶ τὸ τέλος μδοτυρεὶ μιὴ ἀτύπως δὐρηόϑτι!. 

᾿ 

«- 

ὈΙΝΕΆΘΟΆΚΥΝΥΝΜ ἀἈΕΘΟΟΚνΝΜ 
γοσχυπιδτίδηχ ΟἸφαγςῇις σαοςιηῆιο ἤιοχὶς ἴῃ τῆς 
ΔΏΪΤΊΟ »(δγαὰ5 οἰποϊετον ἼΝ Δη πηδζιηι φοτγοῖῦ : οὐτι 
Δη 115 ΠΠΕΥ 9 ΔὉ Οπτηὶ εἰπηοῖο ἢϊ αἰ δη Πγηχς. 
Ῥγοιϊηάς απδά δα πιοᾶῃη σοπα ΟΠ Ρεῖ [ὃ ε- 
ΧΑΠΙ ΠΑ ΠΩ ΔΠῚ Ῥεγίπιδτ, νἹάες πὸ Ρατιεπάο ΣΙΝ 510) 
τίοτοπι ἔοτε » αὰπι ΟἸξαγοθυπι ἱπβοτοπάο, ΠΘΖυς 
υιοχάδιι (ΟΠ ΟἸτιά πὸ, [δὰ ΠΟΙ ΘΠΊΡΕΙ τηεἰ5 ἢ 
τρις οἰξ ὀρ. Νῆη ἃ ΡΠ ΠΟΙριΟ ἐς ᾿ἰ5 ἀπ πο 
ΘΠ ΠΟΙ αγὶ 5 ΠΟΙ] η15 οἱἢ ποὴ Ρἰδηὸ ΠΡθετ. Μι- 
πΐ νοτὸ ρατγία ἤατις ρ᾽θηατη Παης ἀδίο!πτάμι- 
46}, δενταῖοηι πο τοπορά τ. θά Ἰλορριδ]}- 
(ἅτ σΈΤΕΓΘ, ΓΟσ τ» ρογΙ {4 τις ἱπρΡ] σα » ΠΟῊ 5 η8 
αιδα Ἰρίδ ἀδτειπιδητατη ἀσοΙρί πη: [δ της Ράτια 
ΗΠ ρεττατθατο]ις ἀθοῆξ ν᾽άφατ, ΟἹ δῆς 
οαιηΐλτι πη} 8] αυδηται5 ΠΟΠ Πιζιιδητὶ, Ριαπηδα!-- 
Ὁ τα θη ἀ6 πηογῖρ πδοοίπιπι οἱ : πὸ Ρτὰς τρίς 
ΟΟΟαμηθΔΠῈ» 4υὰ 1} ΡΓῸ [Ἄ]υτα ραζγία πιουτοηὶ ορΡ- 
Ροζογο ροΐπτη. Τὰ σοταίη Ἴγτγαηπο μος ἄρον, αποά 
(ρετίογίθυς {ποτα εἰδὶ [ζρῆ, νῦ ρΡοτδάοᾶς εἰ, 
πὸ 5 ΟἵἹο «ἀοἰφέξατι. Ἐπ {τγιδὸ πόδὶς, ἢ αι)4 αὐ 
ΘΆ 1} ΓΕΠῚ ΡΘΥΠοιοη αι αἰϊπά ΡοττΠοΥΘ οχ εἰ πγα-- 
15. Νίαπι τὩ]Π] ποςοἴδ οἱξ, φοτηπιηὶς Πθοττα-- 
εἰς ὁ. 46 δὰ αυϊάάαηην ἀοιγαπογο, γὰὺ ογαιῃ 
σου ύπιαὰς ἀξ ἢ]ς Γαζοὶρίλιη. 

Εϊίρη. 

γὸβ ει Ἴ γίδημπο ΡΥ Πιαίδσὶς Ζυς ἐς ποθὶς 
ὉΠ] οἴτιις 65». [4 νοτὸ ρτάτῃϊοσ ρατιΐα. Ἐρο ἰπ 

Θαπα 6 {Ἐπτοητίατ δά οὰπὶ [ἰτότὰς ἐαδο, ςομλ- 
Βόγημο δαιτὶ ἃ νοτίτατο αυὰτμῃ Ἰοπο  ΠΙπγὸ αἰδάμςο.. 
Γ. Ουδὰ ἢ ἔποεγεπι δἰιτου., "Ἀ ϑρρς ἔρρει οἰ-- 
Ὁ] ατ ὃζ ΠῚ] ΟΥ̓ ΠῚ ΤΠΘΟΙΊΣΩ,, αὶ [Ἀπὸ οἰτοιμ,.- 
ἘΘΠΙΓΙ ΠΌ]ΠΟ πιοάο ἀδρεης. Ομδά γοιὸ Ὑ γτγαη.- 
Ὡς {πργὰ τηοάππι οἱξ Ἰητο γα ς, ἰά ΕρῸ χηδρὶς 
ἃ τῷ ραιτὶ τααΐοο εἢς, αιλῃν ἢ ΡΟραΐο δΙαπά!το- 
ἴῸΣ ) ἀρ γν ΟΡΙΠΙΟΠΕΠῚ ἹΠτορτ τας ρτατϊεπάοζοζ, 
Ιὴ σα οἢ »αποι!άτῃ ΟΠ ς] ες ἃς τγας]δητὶ ςί.. 
τς δαδτταητον δὺς ἢ οἰίαπη πο το  Δητα . τα Πα 
οὐϊτ Ἵγτειδηη!ἀ!ς ᾿ῃ ΔΙ ΠῚ] 5 ΡΟΡΕΪ ᾿πῆταπι το- 
πάσης ὃζ ργοτῆις {5 ΠΟΤ ι15 Ππ]ἀἸοί τη τοά- 
ἄτπε τποπαγοἢίατη. ἘΧ 4πο ἔτ γε ἴῃ Ροϊξδγμηι ο-- 
ΓΆΠΟ5 ν]ρῚ] Δ πτιοΥ] σπγα Ῥτου!ἀοητίάηιε Τεπιοοτγα- 
τἰΔ) τυδδητασ. Οὐ) νογὸ 4115 τράδέζος ἴῃ [δι- 
αἰταζετη δ᾽ ηά 1115 ἀδηγαίςοι, Ροίξεαηυσμι τράς.- 
σεῖς : 15 δσατηῇ {δ᾽τὸ «οἰ δατασ: ταγήδῃ Ρἰασίπιᾳ 
᾿γταηπί ἀϊς ̓ πςομηπηοα [πα] ]ς το ηηαϊξ, α00-- ταιτι 411} θεμοβοϊογαηι οπρ᾿ἀἰταΐξ,, ποπῸ}}} αἤξη.. 
ταῖ! 18 ΠΠἸΘος τὶς ἀμέεὶ ἴῃ ῬοΓίρΙ οἰ πάϊς ΡΟ] εὶς 
ΠΟΙ ΠΟ αἱ 5 Οὐ] ὃ σοὶ ἐδιιησητ, ἴσους Ἰητοτίο- 
ἔξαπ πόδα ργοϊδαμπαπζυς, ἴΑ Πα] Π4ΠῈ. θοπιην ἃς 
το ογατιηι ΠΘ 116 γτγδηη Ἰάθπι, Φυδή πηγαί πὶ ἃ- 
᾿Παυοά ἱπέληάιπν ὀχεςιαηζας : ποίξίδηζος » ἢ διίαπι 
ξαοτῖς ἀαπυ5 δ τηοάοίατας, οὗ Θὰ πη τηχί πιὸ σφ. 
(τη ἔα ῆἔςε το ]επέαπι, αιιδά ας] }ς ἃς Ἰητοίε.. 
γαηάα5 εξ ροτα ει. 5.4 ΟἸδαγομας, Παοπίδῃν 
ἤκυιις εἰζ . τὰπὰ πα ]ϊο ὨΕΘΌΤΙΟ φΟΠΗ͂ΟΙ ρτορτοσ ο-- 
ἀϊαπι βοαῖς, τατη το Ἰα]ς ἸΠΟΟΙΏΡΑΓΑΒ1] 6 ΠῚ, το.- 
θη] αβοξζατίοπετῃ εἰῆςϊος. Ουὸά Π]Θηΐταζοιη ἢ- πχαΐατε ποὶῆξι, ργο εξξὸ ἃς Ιρίε ἔταέξαπι ορίηϊο- ηἴς Πέτα τ δὶ, ὃζ ροίῃας αβείξαπείδας ν τὴ δά 
ΔΤΟΕΠῚ τη η] αΠἶδτ. δεα μας τι ργοδὰ {ὩΣ Π]ορς τ6- πὲς. Μοδες [ογ]δπάϊ γείροπἀοπάΐαιις γα] αὰ, υγ]- 
Αἱ Ῥτοβατας, χάδπη τὰ ραζαίει τυτοτε πὴ οῇα νυν ας υλμνεις » ἴα 6 οαδηζιις ἀδοίατδαϊς ΠΩ ἱωερτὸ βι7ς ἐχοοσὶ 
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εὐ Α ν 

ως 0. ὡνῆδο, μλισωυσυ κλραῦ, χὰ ἄξων, 

ΕΠΡῚ ΤΟ ἷς ἊΣ 383 
ΜΙ εἰδὶ ὄὀχθηιρίασ οἷς ερ το ϊα , αμαμν δα Ο(Ἰοαν- 
σδαχα (οὐρῇ. Βδῃὶ ἄλτα ΟΡεγαὰ ἔδοὶ ροπηρο ΠΟΓ6 1), 
{τ ξε]ογόπιαιιο » ντ Ὡο5 π ἢ1}} ἔλοογος αΐρρε » αιιος 
1 [οτιποι δ οὐπαζα Ρτοσίας ἰμίδηϊτο νἱάθτος, 

Οἰοαγερο. 
( ἼΣΗ Ατῇῆρηιῖς ΡΒΙ]οίορία (ἀρ θπτίσαμς σαί. 

 γοιίαγογ, αιδι ΘΧ σοιηπλ 1115 αι] οὶ ς 
τώ οτίαῃι ραῖοῦ ρου] τογας Πρηιβοατιηζ. τὴς τὶ 
1Π [α(ρ οἰοη θη νΘη 8. οάτησιιο ΔΘ ΠΊΘ11}5 ὩΠῚΟ: 
ποτ παογᾶς. Ηος δ ϊτ φάθι) οἵϊς ῬΑ ί αι ντιΐς., 
Ερο γε, ὃ τϑέξὲ (παάετγὸ ἐφεὶς (είθδαμι; αὐ μά 'σῃο- 
τάθαι), ]ιιᾶς οὐ φαμδς οἰ ἐτγαάιόζξιο: [δὰ μος μαι 
44 ἀοξοηάοηάμηι ξαξιίταϊθι πιαχσθαπὶ ἢ Ἰρρεά!τα- 
τ ν:άοθατατ» φυδά ἤΘαι6 τὸ τορηπῃ} Οσουρδηζῖς; 
Ριαίὶὸ ἔα] ηι, πράὰς ροιΐδηι ἀθέοις τοΠίϊετο. Νε- 
86 ὀπμ αἰ συλ ηι ὁρῸ γε] ἔδεε ον οὶ Ἰοσαζιιδ ΠππῸ, 
ααοά «ἱ Π|χ} γθπὰ ΡοΙτίηθτοῖ » απ τοίρίςοτεῖ, 
ὑα ᾿ρίτις τγαιροηταπα δαπογίπις ποθ ατο Δ ΠῚ 
ζΟμτΓΟ ΟΓίϊος » ΠΟΙ 5. οιτι ραιοὶδ φιθυίάδι ξι- 
11}}}} 15. Ῥογεγί παητὶς οἤδ Ροιτυπἴφης, ποὰ πππιρη 6- 
ὕδατα : τς αι ρου! ΠΠιννλινν νεθγεῖ ἀοίδηποηο ἀμδὶν 
ταρδι},. φιὸδᾳ ὨἰΒ8}} (Οἰγοηι συτς ἀςομίτι. ΘΠδμη, 
Νου ἀιδιταδαιο τατίας, ααδαά ἡ] ταὶς ππδοίηα- 
ΓΕ 7, σα απο: ξογια 5 πόμα} 1 ἐδ ἤχὸ [ρὶςα- 
ΤΟΏτΩΣ » ὃς οἰξε μά δτο ρο δι, ΠΠΠΠ}ς οἱ απο άὶ ςοη- 
{μιὴ5 Ελο δ πχούμυν δῃ αγιιὴγ ράζοῖο. Ατϑιέγοσ δἱ- 
ἴρῃη » ἢ δεία ποἢ ΟΡΘίδι) ο πρόπαν ἀφα ἴθι: 
τάῃγθι ἤοο [τὶ 5 Ἀτιηιιιχ ᾿πάἸς 1 ἔοτς γ ΠΟ Π16 [1-- δΙ ἱπξοηξαμα ον φυδα πα ]αυν ἃ το Ῥα τις (απ ἰη1πι- 
ΤΙα 5 ΠΔᾺ ἢς 1) αἱ! οι» αὶ [χητὰ [ἀριοητία {τὰ- 
ἄϊο ἀϊπιμέει, ἢ ποα Ρυουίαβποητο σαρτὶ Πηξ, ἰηϊ- 
ΠλΙΟ ἴδιας. ΟΧχ Ζιδάδῃ) γοϊμπρεαῖς (αἰοιρί πη. Νοαις 
ἀιξαϊαάιισάμμι 1. Δπλούθ ἐρεοϊοίοσαπι δά ]θ- 
φέπταμ, [ἰς οζίαμη ἰῃ σάΐαπι ιδάαιι ΠΡίάϊης τα- Ριπηταν, Μαϊτὰνη ἀρεῖ. Νουογαμς δηϊπν Ρτοβὸ, ἈΠ] πιο] ο ξίιις μουν αΐ δι οάϊο δοπιίηροιο ΡοΙΣ: 
οὐ πῃ νοτὸ [τοίοτα αυοάδῃη ἀατ τη ϊαγία “Ὁ ααὶ νεῷ ἹΠ]Ποσιιη δη τη! » της ἱηβοηῇ [ἀπ ταὶς ης 1 ηιι}- ἀςπι ἰυΐδεητος. ΝΡ 5 νοτὸ νίαε ἴῃ μυης ἀἴδια πδος 
Ψ1{6Ὲ πηαρ τᾶ, ΠΘ 16 ράγαα γτ68 ν ἶα . υζαας οβδηξο- 
ἢ158 οι Ἔχεξίτις : [8 ται ρυξτοῦ (αἹρὶοἴοπος δζίδε- 
πλοπο5 Π1ἢ}] Αβογ 5.» Ἔρὸ γοιὸ αὖ ῃὶ5 σποαι τ θη- 
ἴδ Ἔχραιρο. Ομ! Ἰρίτιγ ττῖς ἱπηρο οτος δά ταιη 
ΓΟΡΕΠζηατ Δάἀπονἤ5 τὸ ξλξειοηθην ὃ ἰάηυ6 οἷἷπι 
Ποπάμ:) εείαιη ποά δ ν!ἀογίτη Ρατγίαμα {πν ταυιπὴ 
ἐπηροιιπτι τ λυ" Αὐ Ἡογουΐος τηθ ζΟρὶᾳ τγῖτο- 
τ Δ} αι τύτησιις ἢς οθδτε, νὲ ἢ αἰ με αἰνα. αἵ (αἰτοην ροιδ τὰς μοίξεμι θῇς [αρί σοῖς. Ασαια ρο- 
ἐορυΙηδτίοπθον Πισορίητα5 οατη ἐμανας οέξο, ἃς 
ἄποβις ἕατη ἡ] Ἰατίθιις ΕἸ οἰ ἰάο ἃς Αφραΐβοπο: ἀπος γογὸ εχ ἔφηγοϊς ΔΠ,Ϊ . αι οατοο. Ηας πρίσίο «ποπιοάο ρογίιδἀοητίδιις (τὶς ἀἀμποῦίας τὸ ππᾶ- 
ἼΝ ἀρραγατ οἢς. ΠΠὰ νοσὸ ποθ Πφορ!τα5»1ηδ [1 παϊ-- 
᾿ταΐ»  αὐφωμ οἰἴδην σοπίοιδ» Πα  ΈΑΓη ἔα-- 

ἔξασαμι ΕΠ ,γε ἴῃ παπὰς Θἰ5».4 1 {Πρ ςαταν Πρ η- 
ΤΟΣ τς ΘΟΠΊΠΪ ΕΘ ΕΘ: : ΔῈ [ἀν ταν Οαρ ας ἰπιιῖ-- 
ἀφητία: ἀταις οὐ ἢ νι ΠΘΉ 16 16] ΠπΠ15 ἈΠΊΟΥ]5 Γαὰ- 
τοπθι ἀποδι 5 (ρα [ροητὸ φογριις Πιοιπὶ δά ἰμ- 
ἴζασι {πρρ!ἰοϊυτη ἰπεμάιτν, οἤογαιη πο νογὸ ζηη- 
Ῥοτιεῖς ἐτιδπι Ρ ἈΠΟ Ορ να: (βἤσοτθις δά οτἰπαίηὶς 
Ραϊραι Ομ διη »᾿πὸ [υρότατα Ραζαγθης :ΕσῸ ψεζὸ 
σὰ Δ 1ἰς τοις οὐπίθιι5 ΠΟῚ ἱπορτιις οἴξιη δὰ ΡΒϊ- 
Ἰο(ορῃιὶς Ππυάϊα,πατυτᾷ ημαητά οτὶ Ῥοταϊτ, εχϑεγοι!; 
δὲ λἀοϊοίζεῃς ποη Ἰπηρέσϊα ἡ» Ποῖ ἀἸρῃίτατος ἀυη δία: 

ἔπερεψα δὲ σοι καὶ Τὸ αὐ πιγραφὸν Ὥς; φορὲς ὸν 
Κλέαργον δ᾽ λιςολὴς σεϑυρο με ἰβρκωτέραν πορίσεις 
δχιτησὲς αὐτίο. ἵν ἡρὴρ, κοί φρονῇ ως λρηο ίφ- 
γον τελέως. 

Κλεαῤχῳ. ς 
ΤΝ Αϑώαις μοι φλοσοφίας χώριν ἀγα ρίβον- 

ΕΣ δ τὸ κοινῶν ἡ:ἐς φίλων καὶ ὁ πωπὴρ ἔ- 
γρανεν ὡς δὲ ἰσονίας Εἰζιυ χορὸς σε. Καὶ αὐτῆς 
ὠκέλαΐ, οὐ δοτολύσοιδϑευ!. τῶτο “ὃ σδέκα,ον Φ) αὶ 
ἐὐτ μοὶ ἄμεινον. ἐγὼ δὲ δη μδ ὀρθῶς ποιργγοίου 
ταῦτει, σι φῶς ἠσδειν'ἐγεόοιιυ τ εἰ Ὁ ὧν ο)εξλήϑέω" 
Κρ] τῶτό μοι ρος «ζωὺ πολι γίαν ἰω εὐστορεν. 
οὐ δὲ γὃ αὐτὸς παρίκῳ ὅτε φἰδιεβώρλου τω αρ- 
χὴν οὔτε ἐπῶν ἐδιωυώμην ὀγαιτοῦ αι. οὐοη ὃ-. 
λὼς ἢ λόγος, ἢ ἔρηον τὸ Φ. ἐμ, δχημιξίαν τι- 
νά ἔσγε ζϑθς τὰ αὐτόϑι ὡρῴγ κα. τες οἰ αἱ 

διχπόνηοι φορος μέναρηον ὦγω; ἢωσάς αὐθοοίπου 

μετ᾽ ὀλίγων οἰκε}}} δετοδημουοῦτος, οὐκ: ἐγὼ σῦ!. 
θσμον. χρὶ δζα τῶ τό γὲ ἠπόρειξω Ὑπολογίας,, ὅτι 
οὐδὲν ἑώρων τὸ κατηχοφούμδινον. οὐκ ἠσόρςιυμω ἣ 
παλιν τῶ μὴ δὶ ἐν. οἰ νοείξτα! τοιοῦτον ὁ στοῖον ἴσως 
υὑωυησύοιμαι , ἀλλα κρὶ πάνυ ἔγων πείϑειν δθ 
ὅτι ἡ ἐμὴ ψυχῇ οὐσενὶ δε βατίς ὅδε, λα τοιού-- 
τῶν βουλόί μιώτων. οἶμαι μὰρ ουωδ εἰ χαὶ μὴ πε- 
φιλοσοφήκειν, ἱκανὸν αὖ οβυεῶαι τεκμήριον τῷ μὴ 

ὠπεχθῶς ἔχειν Θοὺς σὲ, τὸ μηδὲ ἡοθλκλιᾶγοι τι τὸ 

σοῦ, ἰδὲ γὸ οἱ ἀφιλοσόφητοι μὴ ἡτινταήπισί γὲ μα- 
γέντες: θ᾽ ἡοθον ἰού τινὰ τοὺς ἐποιγθείας ἐπταναιος ιῶ- 

ται οὐδὲ ἐρωτάς τινας ὥςπερ πα σικῶν δλιτηδ οῦ- 
μάτων, οὕτω τὴ μίσοις λομξαϊεσιςπονλε δεῖ" ἐλ: 
λίὲ κΚὺ πώνυ δ ιςοιν᾿), ὅτι δὲν αὐθρώπϑις ἀπεχθείας 
αὐιαφοότερον. ὅτοιν δὲ απὸ ὠγηκέςου τὶγὸς Θγωρρε- 
ϑῶσιν δηὺ αὐλήλων τας ψυγας ) τΟτα ἀπεχθώ-: 

γοντω καὶ οὐδ καὶ τότε (τό, τες, ἡμῖν σ᾿ Ἀἰέχρὶ ἧς για 

ἡμέρας οὐδὲν οὔτε μέγα οὔτε μη οον ὑπῆρκέαι 
Ὡρὸς ὠλλήλοις ἀπεχθείως ἔρηον " ἐλ σοὶ μδ 
οὐδὲν στλέον ιἰπονοίας καὶ λόγου. ἐγὼ ὃ καταρόύω 
τἰωνυχίω χα) δστὸ τούτων" Τὶ οὐ βδωλόνϑρος ὦξα,- 

φνης σασια ζω φῦθθς σέ. γ (ξῦτα μηδξπω γον) τὴξ 
μίεφον ἑωρᾳκος Ἀρχομδρίω απὸ σοὺ τίῳ παρίςα. 
ἡ νὴ δία φυσῶσι μι αἱ στοδλναὶ Ῥιήρεις οὶ οἱ ἱπισεὶς" 
ἵνα εἱ μυὸ ἐν ἀλλο » ὑπτοηησίοις τό γε διυαϑθαΐ μὲ 
ἐχθοὲν ξ). ἀλλα ἐποδημήσου μδρ σιὼ ὀκτοϊ ϑερά- 
πύυσι χρὴ φίλοις δύο Ἡρᾳπλείδη καὶ Αἰγείϑων:. 
α᾽αλύω δὲ “ύο 4}}} οἱγκιελ! δπτοβαλων ζαῦτα δὲ 
οὐκ οἷο, ὅπως ποίϑουσί σε ἱχανζωὼ ἐὴ φἰδοὄκε- 
υἱωὺ ὅλ σέ. Φκῶνο οἱ οὐ σκοπεῖς ὅτι εἰ σιουηδειν ἐ- 
εἰαυτῳῦ «πκαίως ὑπο φυοϑῥῳ, οὐκ, ὧν στότε ἑκων 
ἐμαυτὸν «ἀμ εχείραλζον το ὑποπησθοντι. ἢ οὕτω τίς 
ἐῤᾳςης ἀἰποχθειῶν εἰμι, ὥςτε μηδὲ τίω «δὸς ἐ- 
μιαυτον φυλάτειν φιλίαν, αἰλλ' ἑκονὴ ἐγχεθίζειν 
τὸ σῶμα τοῖς ο)κα ωξ αὐτὸ τι μωρησοῤδῥοις. ἀλλὰ 
ταῦτα μδὸκ τοῖς μὴ φιλοσοφήσεισιν, ἱκανῆ κζῷ Ἄλον 
ὃ πέρα τῷ ἱκωνῷ διτολογία. ἐγὼ ὃ ἐσ ἄλλως ἀφυὴς 
ἡϑυόρδμος «ρὸς τὰ ἐκ τῆς φιλοσοφίας ἀγαθαὶ, συ: γέλα βον τῇ φύσει ὡς κάλιςει ἐνζῶ, χαὶ νεανίας γενδιῦμος,, οὐκ αρχεὶς οὐδὲ φιλοτιμίας λόμίω; 



[πῈ α66: 

Δ 49) 

Ὁ ὈΙΝΕΚΘΟΚΥΜ ΘΚΕΟΘΟΚΥΜ 
ἀλλὰ οὐϑίως αὐτῆς ἤφον τῆς φύσεως 2) λόγων. 
καὶ οὗτός με ὁ ἔφφος ἤγανῳ εἰς Αϑηνᾶς τὸ Πλάτων 
νιἐποΐησε φίλον. κοὴ μέχοι γενωῦ,, οὔπω ἀντεὶ πέ- 
πλῆσμαι. φύσεως μδὺ ουω οὕτως ἔχων φὩφθς ἡσυ- 
“(αν ὡς ἔτι παντελῶς γξος ὧν, καϊα φρονῆσαι παν- 

τῶν, ὅσοι ἀῤχέιν τουρῳκτικωτέρου βίου δ᾽ αται. 
ἐλϑτὸν δὲ οἰς Αθῥώας οὔτε ὀκτουνγέτοιωυ,οὐ δ ναύ- 
τῆς εἰς ἐΝλήασοντον δὶ Λωκεδαμμενίεις σιω Α'ϑη- 

ναϊοις ἔπλεον. οὐδὲ ζξῦτα ἐπα δ ουδμεΐνυ ἐφ᾽ ὧν τυ. 
ράννοις πρὴ Θασιλεῦσιν ἐχθ οἐς ἔσομιω!. αἰ ΝᾺ αὐοδὶ ἡ- 
συχίας ἐρᾳςἡ σδιελεορίείω τον ἐΐγεσα ϑεᾳ λόγον 

παι δ᾽ ὁυόμδρος. καί μοι «πρῶτον παῤ ὠντ παρηγ- 
σέλϑη ἡσυχίαν ποϑεῖν᾽ ταύτην γὸ τῷ ἈΚ) φιλοσοφίαν 

λόσλουφῶς ἐΐ).τίω δὲ πολιτείαν κοὴ πολυαορᾳΐμο- 
στυύζωυ, ὑςτερ ζόφον τινο, ἔχιψα λύγηειν " χα αὐοῦ- 
μέτον ποιέιν τοῖς ἐρσυνῶσιν " ὡς δὲ οὔτε πεφυκέναι 
κακὸς ἐδόκουν τοὺς αὐτίω), ὅτε πείϑεάσοι ῥᾳδίως 
αἰδλαύτὴς.τἰωικαῦτα ἠδεὺ ϑεὸν πάντων ἐπέηηίω τὸ 
κόσμϑυ καΐᾳσκ οἱ ζω ἐμένϑεινον, χὡ φύσεως αῤχεὶς 
ἑωώρφν" Καὶ σεν οσιυύίω τιμᾷν ἐσιδασκόμίο" κοὴ ὅ- 
στι τοιαῦτα ἀὰσ, πο δ ὅὔοι φιλοσοφία. χοὴ οὐδὲν 

οὐχ ὅπως τῷ ἐἰδένι, αῦνα ἀν; οὐδὲ τῷ ζατεν τι- 
μιώτερον.Ἡ γὸ χῴλλιον ἢ αὐ θρωπιν ὀνΐζι θνητῆς φύ- 
σέως «αὶ ϑεοῦ κεκραμᾶμον μοίρᾳ, μόνοις δὐχαιρέϊν 
τοῖς ἀϑωνάτοις ἑαυτῷ, κ ἴαῦτα, πρὸς τὸ συϊυὲς 
ἄγᾳν᾽ συϊηϑυη ὃ τῷ ϑείῳ τὰ ϑεῖα λέγω ζαῦτα ἡ υχὸ - 
μων τὲ καὶ ἐασούδαϊζον μαϑεῖν. πολιτείας σὲ ανέ-. 

ξῃ γὸ μῷ παῤῥησίας μϑυ λέγοντος »οὐσὲ μιεμανηϑτα! 

ἠξίουν" ἔμαϑον δὲ ἄλλα τε πολλὰ καὶ ζαῦτα οἷς 
γιιῦ χοήσομωι φρὸς σέ. τὸν μδρ μὴ ἀσιυκουῦτα τι- 
μῷν. τὸν δὲ ἐσδεικοωῦτα ὠΐαςον μδὺ ὁεργεσίωις ἀ- 
μείξεζϑτυ" οἱ δὲ μήγε ἡσυχίᾳ. καὶ φίλον μδῥ τιμιωζ- 
τον ἡγοϊάναι,, ἐχθ οὸν δὲ υμησθόνα ἑαυτῳ καϊᾳ σκσυά. 
ζειν' κρὶ τὸν ὄντα, φίλον ποιει ὅτι. καὶ μησδν τηλι- 
κοῦτον νομίὶζ ο;ν χρκον ὅσον αὐ ταρῴξεις τίου) ψυχήν 

καὶ τὴ οἰκρίων ἔργων Σπορέψειε τοὺς ἕτερᾳ ἃ οἵ 
»4 ἔπιξούλῳμοι νομίζεις χξθάγαι (ῦτα εἰδότι, 
μηδφαμῶς. αὔδα σοὶ μδρ δοτοκείάϑω πολέμων ἔργα 
χαὶ πολιτειῶν μεν δὲ τῆς σὴς τοσεῦτον δστοτέ μάθω 
τυρφννίσος, ὅσον ἀταϑάχω αὐόδοὶ “)ογεεὶς ὀνησυ χά- 
στι!. πείϑομιοη οἱ ὅτι ἰυὺ χοὶ δζᾳ λέγεσα! με ἀφῆς 
τοῖς φίλοις, ἠρεμια)οῖς αὐ αὐτοις ποιήσω μι κοὴ ὅπο- 
τούτοις ὧν σὺ ξούλει διεξιὼν τοὶ ἀεὶ ἡμῖν μιελε- 
πώμϑμα φιλοσοφίας ἐγκώμια, ἐπεὶ χρὴ τελέως αὐ 
εἴζω μὴ αὗτα φρενῶν ἀχείριςος. φέρε χὸ εἰ μοι ἴα- 
οο ἤἥω μένῳ τὶ ὧν σὺ ἑποή]σῦεις, ἡ πορῳέϊα ὅπης αἰη 
ϑεὸς ἡσυχία γχρὶ ταῦ τὰ λέγοι, ὠγάραςος εἶ καὶ πονη-- 
εἰς ὦ Χίων. χρὶ οὐτε δ καλαΐν ὠμείναν αϑημ(ά- 

χων, οὔτε ὅλως σεαυτϑ μυήμαζω ἔχεις. ἐμοὶ ,φώμε- 

νος διχᾳιοσιύϊου ἡσκήστες καὶ σωφροσιωύλιω ὀκτή- 
σω᾽ κϑὴ ϑεὸν ἔμζωϑες χθὶ τι σεαυτῷ «οϑὸς αὐτὸν 
συγ ύεραν αὐενεώστω. καὶ Τὴ ἱωπεινοτέρουν τούτων; 
ϑιιυμοςῶν δὲ τοῖς ἄλλοις χατεφοόνησως φιλο- 
τιμίας κθὴ πλούτου καὶ ὅσα τούτοις ὅμοια. εἷς 

τὸ νιαῦ ὅτε δἀποίιεῖδναι σε “7 τίω χεέφλν, 

(εὰ {τατίτα ἀςεηάι ἄτηις ογατιο" 8», ὅτηοτε ἤασγαγο 
ςαρὶ. Οἱ τε ἀμλοῦ Αἰδεηας αἀάυχιτ, ἃς Ῥ] τοι 5 
[λυ] ατήςατειπι τ] ΠῚ σοπφ] αι, σὰ δ ΠΟ 
Ζυϊάοην πιθ ἰαταγίῖας τεηεῖ, (ὐμ) "τὰ 6 ἡφταγα 
Ὠ16 Πἰς δὰ οὔ ἃς τα] }Ὡ: τατον βηχογίτ ντ ἐπ᾿ 
τἰδν ταάιρα: αἀπς Δ ΠΠ15.» ΟἸγη α πΘρ] σοέειη» 
αιις τοῦ αἰ δητίογοπα οβίσοσο νΊταῃ Ροεηι. Ρο- 
{τοααυδαν νοτὸ Αἰβοηας ἀοςςῇ!,, ποαπα νϑηδιίο- 
115 η16 ἀδαΣ »ποῆπς ΝΝδατα σαι} Ατρμθαϊεηῇθιις 
σοηεγὰ 10 ἀσράδε ΠΊΟΠ105 1. ΕΟ] οΠροητιιπ) πδυΐρα- 
αἱ] » Πδαὰς ἰπ ἢἰς εἰππιάϊτις {πη » αι μη ἃ γ- 
ΤΔΠ118. ὃς τοις. Δα! πατο Ροιΐδθμης : [δὰ νῖσο 
ΠιΠ6τ}5 διηδητι σοηποτίαταβ πηι. αὉ εόαπιις ἰη ἀϊ-- 
11..}}15 Ῥγορὸ (ογμιοηδιι8 αὐ τατιι5. Ατἴαὺς ρει- 
ἀλλ) ἤοο τ] ρυοθρτυπη ἐξά τ, ντ οτίληνν ἀπ}- 
Ρἰεχάγου. 1ᾳ διΐηι ἈΠ] οίορια: ἀπ δντατίοποηι 
4υλι πα σοης φαοάάαιη ἰπμ θη εἰς. Ἀδεαπηρι- 
ὈΠσαταμν νογὸ ἃ ογπατίοηξδς ἃζ πρροτία 5 ιυιαί 
τοηθ τας οδιμηάετδνάτηιιε ᾿πηρογιο ξσαζαπη Γεάάδοις 
ἀοέξεγιπαπι αι Ύθητιθιις5. λτη ἀυζθηι ἀραὰς 1η{6}}}- 
εἰ δά σα Ἰ 6 ηιῸ ῃαταγάσηςο ρυά ζιις ΕΠ Θηλ»ηθαις 
(λοι]ὸ αι άτι5 οἰνυΐαν ἀδ ᾿ρία ογθάθγθηι : ΓΙ ΠῚ ἀε- 
Π]]ις ξειη. ΟΠ Π ὩΣ ὅκ παρόσον » ὃζ. τη ηάὶ 
ἐπγαξεασι ἀΠς οθαηι , ἀταας πατατα ρυϊποὶρία ςοι- 
(ριοἰοθαμι., ὃζ φιδηγαάηγοάυμι οὐδε οο δά πμεἰτια: 
ἀοςεθαῖ, ας αὐα τι παι ἢτ5 Πμ}} 1 τγαἀιητυσὰ Ρδι- 
Ἰοίορΐα , φαΐθδιις μ1}}} εἱς, ΠΟΖῈΕ {(ἷτι ποατ8 αυς- 
ὅτὰ ἀΐρηα5. Ομ πίῃ (ρ]εηἀ  ἀΐτι5 αιυιὰην ΠοΏ,1-- 
ἨΘΙ ΟΧ ΤΟΥΓΔ] πατιγα. ἀν πάσιυς Ροτγτοπδ σοη1- 
ὨΔΙΧΤΟΠ}» Εἰ ἀπηζαχας {01} ἤτι5 ραττὶ αυα τηοστα- 
1 τὶ 5 ΟΧΡΕΥ5 ΕἰἘ 5, ναςητς » δάνηηιὲ δὰ ξορπαῖα ἀε-- 
ἄἀπσεῖο ὃ Οοριατα νοιὸ ἀϊαϊηα ἀπ Πὶς ἌΡΡε]]ο. 
Αα Βᾶς ρογαϊ ςοηάα νοτὶς Ομ ἰδιις ἀἸ Προητιάηις 
ςοητοπάι,  εἰρυ δ ίοα νοτὸ : ΡαΌΘΓΙ5. θη Πδοτὰ 
π16 ἰοαυ, πα 1π ταθηζθπ αἰ δ π νθη τ, Ετεὴπι 
αἰ τασΐτα ἀπτεπάο ΠΟ ΡΥ ἢ Πα 5, τ Π δε ἰ 2 ΠῚ, 
ΜΝ ἡπης δὰ τα πὰ γἤιτις. ἘΠῚ 6 πυ  ].ῃὶ 
ἀσοτϑῖ 1Π]υτίατη Οδίοτιδητος μαροτε. Τα γΙΟἴατ 
νεγὸ θεηθῆς 15 ρου] Πγιπη ςοτηρείςζεζο : ἤπ πῃ)}- 
πὶὺς χαΐεῖα : Απγίσστη ἴῃ ΤὨηπιο ῬΓΘΟΙ͂Ο ρΡυζαζο. 
Νειλπεπι [δ] ἐπἱπλϊοιπι ράγαγε Δἴα 16 ΟΠ δῸ 
Ζαὶ Ππν 1η σγατίαιη τοῦτα, ΝΠ πὶ ἤἡγα μη τλῃ.. 
Ὁ ἀπιόοτο » ντ Δηἰπγαπι σοηξιηάας,, ὃς ἃ ἀογηθί- 
οἷβ Ὡδροτ 8 δὰ 8114 τγληβίογας, Ἐςσαυὰ ᾿πΠάϊας 
6 101 Πτυάοτα ρυταβ.» ἡ] τοηδδην ἢ» Νιΐο 
ραΐζο. δεά εἰδὶ ρρτκθαρο τετύνιαας ΡΕΒΠ Ισαγασ 
περοτίᾳ ἔδγιος. ΝΟΡῚ5 γϑγὸ ταηζιὶην ἀἐθ τὰ Τγ- 
τδηηἰάς ςοποράδτυς,, αυδητιλαν ΠἸοἴτα αν πὲ Βοπη,- 
ηἱ οτἱοίο αυήδτεπι {ξέξαγὶ. ῬουΠια πὰ δυζθῃη ἢ2-- 
Ρ6ο. ἢ τὶ ροτοιξατθπη βδοοσὶβ ἰωτου ἀπηῖςος ἀϊ. 
(ἐγεμάϊ : ἔοτο 9 νὲ απο ἀ τὰ ρος Πτη τιμὴ ΠΕΡΙ.» Ιρίος 
αποῆας ξιοίαπη ααϊδεὶς δὐάος, ἃς ἃ Ἀερυθ. 4Ρ- 
Βογγϑητος » ρεγοβηΐδης Ργάϊςἀπίῃας οἸΑΥ  ΠΠ μὰς 
ΡΒΠοΙ ρίας Ἰδλυάεϑ , ᾿π ααΐδες πος Ῥετρειυὸ νογ- 
[ἈτηῸΓ : Παυϊάδθπι οσηπῖπο ἔοσοπη ἰηργαῖιῃς . ὨΪΠ ἢς 
1π. Δ πη Ἱπἀπσογετη. ΝᾺ πὶ ἀσο ἢ πΉΗι ηυϊά- 
ἄδην Εἰ απο! το] Ἰθητὶ, χααΐθ τὰ (υἰρὶ ςατὶς, πναη.- 
[μετα ἀδα Οντες αἰΠίξογεῖ 8ς ᾿ς πιὸ νουθδὶς ςΟΠ1- 
Ρεἰ αγοι. ἴηρτγαζις νεγὸ ὁ (Ὁῃίοη ἃς ῬΓΔ 15 65» ας 
ἩΘα116 ΡᾺ] ΟΠ Θγγίπιάγυμτι αἰ [ἰρ!]πάτιτῃ,, ΠΘαι6 ρ]α- 
πὲ ταρῇυ5 πηειμϊηξϊ. Μίδα ορδγα ἐπβειτίατη οο. 
11. ὃς χηοάοίξίαηι ςοπίδεοιξιις 65 » Θεύπησιε ςο- 
σ.ΠΟΌΜΕΙ ἃς τυ δῃ} οἰλττι δῸ ΓοσΠδ ΟΠ π Γδποια- 
11, ἴτεπ ἤες ν"]α σοπεθιηρ 4υκ της ἀρὰ Αἱ τος 
ΠῚ ΔατητατοπΘ, Ποηοτος; Ἰυ τἰας δέ φυς (πε Ηὶς ἢ- 
τα ΠΑΝ αης νεγὸ ο τε βτατᾶ τεξειτε ρὰγ τ, υΐρρε, 

αι 

ἱ 



ἘΡΙ5Τ 
4αὶ τϑ ὁ Εἱ ἰεσο, σου τπιδεϊότέία; ἀπ ππδ 18] οοη- 
ποτίαγ!ς ἃς ςοἸοαιιοτι5:πη6» ἀθίοχεβ, “τ πιθοῦ Ποῖα 

: . 4 5 ο ἦ Ν Ἂ , [οἰὰτη κατεγα τα οχ ρῃ οἱ ΡΗ α αἰά,ςἴς, γειὰπι οτιά 
. Βαϊ τοι ἱπαθη ἰγονυα ἢ ]υατα πομετς, οι )Ὸ- 
(0 νετὸ πο ὑπὸ ας δι δς απσγϑιο αὐτιηαςηι- 
τῷ Ροτα Προ φ Ε]υς 11 ἀϊσοῖοῖ.» αυδά ερὸ Διξαπὶ εἰ το- 
ἰρολίσαι ἀατει. Εσογαπὸ ποι νἱάςο, Αι ἢς τ: Βὶ 
ρους, πὶς (διρογίας πχσσυμλ σα}. (Οἱρα 
Θηΐπὶ αἤπιο αιὰς νοτίας, ἃς Γεπξιῖ, [ἃ (Θοιμι ἰο- 
4αιτατ.) δασο νηπιαι δα τοριάαθο. Ομδι16 υἱ]- 
Ἰὰς εἰδὶ βοζείε ἃ πόθ!5 φο. πγδτιια γαξισ πμ461}15, Νο- 
4 ΘΒ Γαϊτιησος το 5 τις ΠλΘίπ ΟΥ̓ Πη. Ὁ 

Φ], τον]. 

[ἀπὸ Δηϊς Βαοοιπαὶια, πιο Πππιος τ} ἔλπια- 
Β ιος Ργίαάοι ὃς ΡΙοοαϊατα δά το ἢ). ἮΝ 11} 
Ἰρίο Βασοϊ μα] ξε το, Τ γγάπηο δἀογίασ,οιλην αγαὶ- 
τὸ δητὸ (αἰρὶοἰοιις5 ΟὨλη65 ἀτηοαογίπχ. Εἶος αἷς Ρῦ- 
Ρὰ Τοἰορταζις ᾿ὰ ποπόσθην ΒΔΟΟΙΙ, ατχας ἔι ]] τος 
ἴῃ σὰ νἸάφηζας ποσ] θοητιὰς ἀοταιπθαχ οὐἰδσγιυδιιγὶ 
εἰἴρ. ὁ αὐ ἀδοαχῆ ΡΟ Ίση65 ᾿ποθάθηιπι οἵ)» 
πον ΕἸ πλϑ Οἱ πι5. ΝΘ 116 ὅπ πος τρίος ἂς ταδιι ρ ι1- 
Ἰο(ορίαια ριάοτε ας οπγα5, Ομ γαζοτιμ ΠΟ δῚς 
βύπλα πιλῆμς οἰϊ, Πάς πᾶσ! αιὰπι πυϊ τιζτιάιε,ϑοιο 
“υϊάσια αμιἢ] (ασειυμἀᾶ πόσγτοπι. 504 πος ράτὶ μὸ- 
ἀὸ νι Γγτγαηηί οσοϊἀθγοσῃλ ἢ] ἐὰν οτὶς οἰἙ. Ἐτϑηιη 
συλ Ρᾳαῃς. ΝΙιροτογηαὰς ντταῃ γοΠ]μθτο, ἢ {- 
Ὀἱαια Τ για δ,ὃ ν 5 αχοθάδη ΜΙΒῚ ὀιτι ὃς [Δ-- 
οτἰβοία » δὲ αὐριςία, , ὃς ὁμγηΐπο ομχηΐα ναζιοίηϊα 
ΠΟ στοιη ργάο μαηζ, {ἰ την ομῚς φαϊθας δὰ ἢπό ροῖ- 
ἄαχοτο. ᾿ρίξ νοτὸ [ρεέϊασαθαπι αυσάάδιῃ ᾿λυϊτὸ ο- 
μι ἀομτ 5» ιιλτ νὸ του αι οἶς Ροῆϊε, σοπίρε- 
χὶς. ψιάεθαταν ἡγα ἰοὺ ἀϊταΐπα αυδάδιν νεηιμέατο ἃς 
᾿Βλδρἰτυδ πο: τὴς οἰδαίἔτο, ἀταις ἀἸαἀοηιατὶς οσηα- 
τε» Ραι!όηιις ἐσας τῃοπαγηδταιη ααοάάλγῃ ρεςῃει- 
ταπλ αι Οἰξοιγάί δον ἃς ἀἸσδτα, Οὐοηίατια ἀοξεΠις ος 
ὁ ΟΠο, ἰπύζοῖτο ἰ ος Γδρυϊοῃγαπι ὃς φιοίοιτο. Εχ 
Βοσιηἰουμπίο δοηᾶ ἔρον Βαθεο, πιὸ ριαοϊατα ππου- 
τῷ ρουίταγαην. ΝΟΣ Θπιπὶ αὐθὶτγοσ ἃ παν ΓΑ]]αχ αὰς 
πᾶ 116 ν ΔΙ ΟἸ η πη} αἱ ἀπΊ πὰ ργὸ ΠΟ (οἰ μα) ἀοα ἀξ 
τίαυι τὰ ἴῃ δὰ ἐς (οητοητίᾳ, Ουδά ἤγοτα ρυααϊχὶς 
νΑΙΟἸάτίο » Ὀφατίογοην πλς ἔστ α ΟΧ Εἰπιο 5 απὰτ ἢ 
νἸεα Ρο[Ὲ οςοἰατα Τ γγᾶμθ αν, νίχας δά ξαΐαμα ρτο- 
ἔδταταγ, ΜΙΗΙ θη ίπι βευννάδασ. ὨγΑσΉ 8 ηζοὰ το- 
θὰ ρετροιτατὶς, ὃ νῖτα αἰ ορἀοτο, ἡ ὰπη ἴα. κα αἰ1- 
αυϊά αὐ ἔτιιεηάδιη ρου αν ρτογορατί. Ἐπ χα ἀοῇ.- 
δᾶ μι ο μι 5»πηαἰτὸ πγαίογα ρυιτα δ αητιι 7 Ζυὰτη αια: 
ῬΑΙῚ ξαοσίηλιιδ. τ πος πιάίουὶ πόποτς ἀριά δὸς ἐς 
4αϊδυις. Βοηο υροτιτὶ βιουϊπηας» παδοδίπιιτ, ἢ ρτο- 
Ῥεα ταοττς. ᾿Πδογτατθην ἱρῆς γοαθηχογίπηις. Μδίος 
ΕΌΠ ν ἘΠ τὰς εἰὰ5 Ὀοηοῇοι; 115 ἴῃ πος σοἸ σάτα, 
νἹάἀφτιτ οι ας ἰρία φυΐον πδη ἢς Ῥαγςερς. δὶς αὐ γα: 
τἰσ Πέιτην πτουτ! 5 ἐμΈγα θεῖ Τἄπγας. Τὰ νοτὸ μαὶ Ρίαϊο, 
νας, δόνίχιε δὰ δχιγείπατῃ ἰδηςφξξαζεπι εἰ ἰοίτου 
σοι Ροβειοιπὸ ππης νὰ οχ Πἰτηο, ἕς ςοῃ,ρε]]ο. 

' Γὰδ ὁρεβοίαγηι ΟΡίομτε: 
» ἢ 

1} 4}! 

“ιείζον, ἤδη νόμμῳ χαὶ χρείίονι ψυχὴ οσἰμυόιζᾷ μοι᾿ 
χἡ δχωλεού ρον δοτολείψεις με, οὐδὲ μμεμιημᾶμος 
ὅτι οὐ τοὶ ἄλλα μόνον ὧὰ φιλοσοφίας ἐμ ϑις,αλλὰ 
κ) τὸ ᾧτεῖν ιξιὼς ἃ μήπω οἴσεις. καὶ πῶς ὧν σύ γ6 

ᾧντήσφας ἡ «ὕες ἐς ἐσοὺ φιδόμδοος ) ταῦτ εἰ Ἄξλγοι ν 

τι αὐ Σποκρλναίμην τοδὸς αὐτίω φίχοηον ἔγω μδρ χὃ 
οὐδὲν δρῷ. ἀλλὰ μιζω εὖ ἴῶϑι ὡς. ἐγὼ ταῦτα ὥρὸς ἐ- 

αῦτον ἀεὶ λέγω. λέγη χὰ ἕκαςος «ὐρῆς ἑαυτὶν ὦ 
-φρονενκοὴ οὐκ αὐ σεοτε αὐτῶν Σπολειφϑείζωυ" ὡς τὲ 

᾿ οὐδὲν σοὶ δέος ςἷξ ἡρδρ᾽ σὔλονεν. οὐδ γὃ οὐοἡ ἀ- 
ψέεται ησων οῳγμίάτων ἥ ἐμμὴ ἡσυ χί ᾶ. 

: Πλαῴάτωτι. : 

ἊΝ ΥὙον ἡμέρα;ς ὴυ Διονυσίων ἔμιοοῦνιν τοις 

ἶ πιςοτάτοις μοι ἔμ ϑτρραποντον πυλάσδην Ὁ) 
φίλοκωλον ἔπεμψα ὡς σέ. μυέξλνω “ὃ τοῖς Διονυ- 

σίοις ὅχητισε ὅσω τῶ τυράινᾳ, πολιτοί σειμᾶμος ἐκ 

πολλοῦ αὐύποπος ὠστὼ ἡβοξει " πέμποτω δ ἐ ἐΐ 
ἥαυτῃ τῇ ἡ ῥμοέρᾳ πομπὴ τω Διονύσιῳ" χαὶ δοκεὶ ὁ-. 
λιγαφότερον ἕξειν οὐ ̓αὐπίω τὰ ἣν δορυφόρον "οἷ 
δὲ μή γεκᾷν δίη δζο πυρὸς ἐλθεῖν, οὐκ ὀκνήσε μᾶρ. 
οὐδὲ καταιονιιυοῦμδρ οὔτε ἑαυτοῖς οὐτο, τίω σὴν 
φιλοσοφίαν. καὶ τὰ τ σιυυωμονὴ δέ ὅς. ν ἡμῖν ἐχυ- 
οφ τήξει δ ἐ ἢ πλήϑει ἐχυοοίτερᾳ. οἶδα μδμ οὐ ὡς 
αὐαμιεϑήσομαι. τελφώσας ὃ μόνον τυρᾳαννοκτονίων, 
τῶτο γεοιϑεῖν σ χόχεα, κ᾽ ὑπαμανος γὸ ἂν χαὶ τρόμος 
ὀίων ὑπολείσοιμα τὸν Οΐον εἰκει (λύσεις τίωτυ- 

οἀνίοα Φἰξ αὐδορυτων ἀπελοί,σομιαευσημιαι: ει γείρ 
μοι καὶ ἱερφὶ χα) οἰωνίσμεα ῥα! πᾶσαι ἅπλ ὡς μίο 

τεία ϑείγατον, πατορϑοὺ σειντιὶ «ἰὼ ὠὡδαξιν. ἐϑεασοί- 

μίω δὲ κἡ αὐτὸς ἐναργεφξέραν ἢ κατ᾿ ὄνειρον ὄψιν. 
ἔοοξε γαΐρ μοι γειυὴ ϑεῖόν “τι χρῆμα Κάλνοις καὶ 
μυεγέϑοις αὐ ασιεῖν με ποτινῷ χῳ ταινίαις. κὸ μ᾽ μι- 
κοὲὶν δσοδεῖξαί τὶ μνῆμα αἰδακαλλ ἐς χαὶ εἰπεῖν. ἐ- 
“εἰδὴ ἐκ μηχες ὦ Χίων, ἴϑι εἰς τοῦτι τὸ μινῆ ζα α-- 
ναγταυδύμδμος. ᾧκ τούτου δὲ πῷ ὀνείρατος σδελπῖς, 
εἰμι καλοῦ ϑανώτου τ χεῖν. νομίζω χὸ μοδδὲν κίβ: 
δῆλον Ὁ) ψυνγῆς μιοὐ]όῦ κα ἐπεὶ κὶ σὺ οὕτως γίνω: 
σκες: εἰ ἢ καὶ ἀληθούσφεν ἡ μαντεία, κακαριώται. 
τον ἐμαυτὸν ἡγρυμεὶ ἡ ϑυξοτο" ἢ εἰ βίος μοι (' τἰὼ 
τυραννοκτονίων εἰς γῆρας ἐσ όοτο. καλὸν γδῤ μμοι 

μέ μέρ,» λέῥωοξ αὐλόν αὐῤδερρὶ οἰ νϑ ερηκὼν 
ἀποαρλλώηειϑα;»ἢ χρόνει τὶ σωωαπτολαῦσαι. χοὶ ἃ ἀν 
σδ)ράσωυδυ πτολὺ νομιάϑήσεται μείζονα,οἷς πεισύ-- 
μεϑα: κΚἡ αὐτοὶ Ἡιμμεώτεροι ἐσόμεθα τοῖς εὖ παϑου- 
σιν, οἰ ἐγ ἰδίῳ ϑανατε «ἰὼ ἐ τρνθν ἐν εγχα 
νησόμεϑα- μιείζων γὰ ὠφέλεια τοῖς σξερ)γετιϑεῖσιν 
5η) στό Υ ἰς δράσας οὐ μεζφιλαμᾷανει. οὕτως 

μδὺ δὴ) τοδοϑύμως ἔχουϑυ Ὡοθς τίω) μαντείαν τῇ 
ϑανάγόυ. Σὺ δὲ χῶρξ τε ὦ τιλάτων χαὶ οὐ διωμονοίες εἰς τέλειον γῆρας. “οϑρσειχοραὔω δὲ σε ὕφαΐᾷ 
ὡς πε ϑομαι. 

,ς δ ὰς, ( ᾿ - ᾿ ᾿ Ὑ ΠΣ: τ τρυν Ὁ . ἜΝ ὶ 

« -" 
-- γι " ! ᾿ ι.. ᾿ ᾽ : ᾿ , 

ἀμ  χοιχλαὶ ον «τσ οιοϑδὰ [τῷ Τέλος τ᾽ Χίωνος δηηςολώνν. ΣΡς το ον θον 

ΝῚ δ ᾿ ἘΑῊ ΠῚ δον 

᾿ ὌΧ ΔᾺΝ “Το, ΧῸ Ἂ 

Φ 2012 Ρτοῶυδει τς 

ἘΤΗ6 ννεϊϊεοπιβ Τρυβὶ, ἰοπάοη 
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ἐλυτο τι Με οὶ δον 

τύπος ΟΠ Φ)λοκ ρ τεί, 

᾿ ΤΊ εὰς λαμῶρᾳ σφ ρα σμίρωνι αὗδὰ 

᾿ ᾿ ς ἢ ΄ ͵ ε ) ΡΟΝ, ρηοσὸν τω κίων Καϑιίσαντες δὲ μοά- 
οᾷ ὀνιξα. σμαμὸς γὰρ ἰωδαίεμοξ, εἴτοῦ ποίλην λύ-. 

εἰ φν Ω δῇ γ) ΐ - ͵ ᾿ φοιντς ὦ μ(ῷ, Τῇ ἕῳ εἰς δαλον ἠλϑομὰμ " δήλιοι δὲ 5» ν ᾿ δ βος ὀνόσοιω λοιμώδη τινα νόσον, τὰ μδῥ πρόσωπα 
4.) « ἣν ᾿ ὌΧ) ἐπίιπδναντο λόύκνς" κο) τος τρίχας λαύκοὶ ἐγίνον. 

« Ν ͵ 5 . ἃ λ ΄ 4φ-ςἡ το. ὁ δὲ πραχηλος αὐγ[δ ὮΜ τὰ φέρνα ανῴῴφει. σπυ-- 
ρετοὶ οἵ; οὐκ ἐγίνοντο" ῥῥοἱὲ ἀλγηδόνες μεγαίλαμ' 

4. ἊΝ ἶ , ϑϑδι τς κω . ΡΝ οὐ οἹὲ τὸ κῴτω μέρη πωρήλλαῆιν οὐδίν. (αῦτα. δὲ 
ἐσύϑεντο πατῶ μίῶιν δσόδλωνος αὑτοῖς συμξε. 
βηιοέγωι. ταφόντος ἐν «ἢ νήσῳ τινὸς 0) δχιφαναίν, ᾷῷν 3 ᾽ ἊΣ ͵ οὐ φεότερον εἰωϑύς. “Ἐκ; τούτου οἰ φοροσβαλ- ν, 7 Ι Ὑς.. λειν ἀυτοὶς τὸν ϑεὸν τίω) γόσιν ζᾳὐτίω ὑπέλάμ.- 
βανον. ἡμεῖς σὲ ὡς πέρ τι ἔϑγος ἀλλόφυλον, ἤνῆε. 
σὺν ὧν φῇ ἐξώ ϑαλίήῃ ἀφιγμδύοι, κὼ ἰσόντες. 
ἐξαίφνης χρώμφ ποικίλων αὐθρούπων,νυκτὸς ὅπο- 
φαύτοντες ὠχόμεϑα. πυνϑανόμϑμο; ἀλλήλων κα 
χοῦ τὸν ηύφονν εἱ τὸ δθώμζοι ἔχοὶ ἕτοιςος οἷον ὠκόμμι- 

ᾧῶν οἰκοϑιεν μὴ τος τίγρις, Ζαλη δὲ πρὶ αἴεωρς 
ὁΐξοφης ἐμπεσοὺὶν, ὠπήνεγνεν ἡμᾶς ὑαρ κρήτίμ, 
πλησίον ψαμ(αϑοιμῶτος : ὡς δὲ ἐγαπέσηῳ ἦμδῳ ἥδε, 
αὐτὰ πνέϊ σενεῦίο λιίββυκόν. εἶπα, πινσύσοιντος ἡμὶν 
ὠπωρκτίου.; πάλιν ἐφεφόμεθα πέντι νυχτὰς ἐνιϑα- 
λα υόρᾶμοι, ἐν αἷς πτοραΐξογομδμ α ον." νῷ 

μιίϑω μὰ μεὴ πολυφεαγ λονενν εἴτις οὺ τῇ. ἑαυτᾶ 
πῶσ 9) κα τὰ τοιςνόμμοις αὶ μὴ, ςεφανγοῦται. μεῖς 
ἐνὸν ὑψοθϑδδδα, νούραθμ, 3. οἰ ἀδπωμνὶ οἰῥοδίας, ὅπου νοσήσοϊῥ μοι, σιυυέβε τω «ἰδὲ τὸ 
" 

ἀϑμιαυόσων " ὡς δὲ θλαρυώναννός μου αὐτόϑι, οὐκ. 
ἐνεσίοθου ἡ νόσος, οδιεπλοῦστι εἰς ῥόδον ̓ οὶ ἐσεξατο 

ἡκᾶς σὐυδυῶς ὁ τόπος. αἰ ϑὺς “γείρ ὡς οχέβλμυ, πο- τ᾿ 

λυ ῥᾷων ἐγθυόμίων. καὶ ωυτὶ μᾶρ ἔχομδύ σοι πῶς 
Κχιςέλλειν. τὰ οἱ ἄλλα, ὡς αἢ ἕχᾳςτ συμβα;- 

ὩρΘΥ τόθ, ΤῸ ΡΟΣ. 

ει οὐ ἢ 

ὥκο Ὕ ΣΑΝΤΕΣ φὀμριωυ ας ἑαυ. 
Ἵ μέσην ἡμέρων , Κα τήχθη μϑω εἰς γη-- 

ἀὶ ἐρίεες ἀρ λθρε 

. ᾿ ᾿ Ἵ 6, 
" ' "ΘΙ ὟΝ 

ΨΩ νος τεττ ΚΎ, ΒΡ ΒΗ πο "ἋὩ ως ρος 

ὦ {ΠῸῺΗ ἡ ὦ ᾿ .ν} 

ΓΨ Ἁ ; "1 ὦ ὥς ᾿ 

ἱ ᾿ ̓ 

Ἐ ἘΛΟν ἡ Ὁ ἫΝ, Ὁ 

ΦΡ}:ἰοιγαιέ, 

ἡ Ὗ Μ νοείροτὸ “(ΟἹ Ποιηιις. ὁ Μαηὶ- 
ΟἸῖα, νοἢμοπηθηζου {ξειίξητο δοίσομο, 

δ ΟἸτοΙζοῦ πῃοτιἀἸςπὶ «αἱ ΝΝοιοῆμ;) (το. 
βὴ) τὰ ἐ 6] ατὶ ἤχμηι5. Ὑ] ςὴμ) ἀε ρα. οὐ ὙΡὉ (Ὁ Π.115 ρου «169 ΠΟΙΟῚ ΣΡΙΌρτοΥ νοησ- 

τι το ῃηροάξαοιη » ἰτογατν (οἰοητος τηληὰ, αἀ 1)6- ἴθι ρρυ λ5. 611) γεσὸ ΡΟ ΕΠ φητὶ αᾳιοάαηι 
βδεἐσληδορ καί υβηρᾷ Νδη1 ἔποιο5. Βαβροθδης αἰδνας (ἈΡ᾿ 115. ἐγαης ςαπά 4ϊ5. ΟΟ]]α Ροξϊοτάσιε τὐχης- θαηῖ : ὨΘαι8. τατηθῃ ᾿Θίλιος ᾿πάς ἀοίογος ρατία- Ῥᾳηζας. ΠΘἅ.6 1 ρα θιις. Ἰηξογίοσί δες Πυϊοηιαπα 
Εγαηῦ τηπζαῖα, ας. διιά!οζαης ΟΡ ᾿γΆπη Αροϊ- [μλ15 Δὲ δροιάΠ{6, ηὸ 4 ἡ] Ἔτοτα ̓ Φυεηάζτη ῃγ8:: ΧΙ χέη 6 ἀπασηοτῃ ΟΝ ασαμαχ, ἐπ ἱηΉι] {Ὡρο] φως, οὗηλ ἸΔ δητὸ βεγὶ ποῃηφοϊοσοι. Ἑδυυ ἰρίτας ὁ σα λτ) ας πιοτθιπὰ ἃ Τςο ΠΡὶ Ραζαθαης ἡπλ-ἢ Ὠλ ΗΠ μπ),: ΝΟ 5. γοχὸ αι! σρῇς οχέθσπα, ογη οἷ ΘΧΓΘΣΊΟΓΟ χᾶγὶ 1Π{] 41). Δ. Πδηγις, φοίογοην ἀ1.- ἈΘΓΙ ται ΠΟΙ ἐλ} ΠΟΧ ἱπειιο 65 »ποέξα ξασίοπ- 
το5 αἰδίοο Πητλι15.» ἐπδογγοραμος ἐπ ας θην ἰητον πδηΐς 
θαπάυιῃ» Θοαυϊ ραγθη ΘΟΪΟΙΘ ΠῚ δζ ογἹ 65, ας αυδ᾽ τερογραιφηγας. ῬΙης τατθο ὅταια γ]οἰθηζία γθῃ- τΟΡαιΡα οχούξα {πργα Οὐγοζδπη πος αδίξιήίε, Ρτορὲ Ρ[αυραξμοητομι. (Οὐπὰ νογὸ ἴδῃ ἴῃ ΑἸτιη οΠ6-- 

[-ξ ταἰπϑξαητθην Παρίμπνας νοηξιπη 1: 
ἘΠΠ-᾿ 

Ὠ1118 
Ὀγοαπι, ΡῈ αἰριγαητο δερτεηεσιοήφ: ταγίης 
406. ποέξες 1. τηδυὶ (ογοθαιηαν, 4145 1 Ῥιοςς] ] ς 
ΟΩΠ [ΠΡ Πη115.5. Μὲ αἰ ΘΓ Π)τ5. ΠΟῚ τη ΘΠ] ἔᾳςδ- 
τς, ἐἶ δ αϊδίη δι ραξνία ἠϊικτα ἰοσος φυτ ςοπεγὰ »ζ0:: τομα ἀφηαγθειτ.. ἘΠ ἩΝΒ 1 ης:. “αδετ Διὸ νοπί πες 
δ Πατίοηοπι: ἡθαπήδην Ἀμοάία, νθὶ ΘρῸ -Οχ 4ῃ.-" δολία Ἰαδότασε. τρί. τ ὺμ. δυϊοηι μα ρηζο [6 αἰϊφιάμο ρου δ], ἈΠΒΗ πηουθιιθγοπα ττογδτοΣ ς πξαν. ες ᾿πἀπμοάμη,,:. Οἰἤ ρευς πος Βοπισηὲ τοςρ- Ρίτ, Β΄ πη ας οιλϊπα Ὡρρυόταγη » προ ϊπὴς πγαϊτὸ ςο- 

ἐλᾷς, βρξζοπας εἶθ] “Πα θυήποις Οἵο, 6 τὸ ἴηαϊς ΖυοπηΔἀΠΊο άπ ἤησυίᾳ ἔοτβ. οθτυϊοεὶς» σοττίοσομ τς ποιθπηις: ΔΙ Κ- ἰοιεθες ποα δ νοὶ] ροϊοητίοχίδιις νοὶ ἱπξογιοσίθιιϑ τς ἀ ἘΠ]! τὴ ργαῦς. 
" Ν ἣ -“ ΄ “ -«᾿» ἃ ᾿ ὕ0!9 δηλωσομδμ. σῦτύχει. ΧΩ μὴ φρϑόςχρουε μῆτε τοῖς πλέον σου μήτε τοῖς ελαῆον διωυᾳ μένοις. 

ΟΡ ον, 



“- 

(μομρβοηεε: 
Οερέτς πος ΝΝοοίξεατξιις ἂ ρᾶττα τηστ!5 αὐϑῆ- 

Ὑρτ πλϊτ 1 τοάπιι αὃς ἴδ νΟΧΑΓ» πλό- 
ὅπ ΟΌ ἀσσαρτᾶμη σαἰαπχϊταζθιη Ῥιοθτις οὶ. Αἱ 
ΘροῸ ΠηΓΟΥ » αι 15 σις μά πέξας, πορὶδ ἃ Ρατγίὰ 
ΔΙ σγ ποθ υ15 » ἱτὰ ξυμ ΠἸατῖτοῦ ἰσοαζις τ, να πα πὶ 
Ρογιδάδγεπι ἢ} ατς τὸ δὐξ Πέξαμ, αὐτ ἤπιιΐα- 
ἴατα ῥβγοίογγι 4] τὰπὰ ἴῃ πλϊο ας πιδᾶς ᾿φΈπεΓΟΓ, 
ὅπ νὰ} Ἰηξξοι ΠΊπιστη ποίξεπη δὰ πιδγαηάμιη δά ὶ- 
8δτε ἀςθογθητιταοι [πη Γ] πα] σοί ἃς Παξξιμπι ταῖτπι, 
Ομ τοπὶ αἰπὶςὶς ὃς ΠΟΘ Πγι15 τοῖς πηδη 81], 
ἤ χαάτο ἔτος Ορῃϑοντ το αὐ ἰγθῆξ, αἴας τς πο ἀὁ6- 
ξαζαγασι {Π]Φ ΡΟ ΠΟ οΥ, Τρίς ἥποόάας Ἰττετος δά 
[6 ΤΠ} γῇ δὰ τὰ δ] σοπῆῤδῖες, ἀὸ Ζαΐδιις ΑἸΠ6- 
᾿ηἰς ρετίξρε δά Ῥοραϊαι τοτα ἴδηι, Ναης γογὸ 
"ἔτη ποῖ ΕἸΡῚ Ταμηπλο τηρδάπιθητο, προ τἰ- 
δὲ ποῆὰς α!α ὕαηλ ἐχ Ατπδηϊῥμ 5 ποσοιίαιι 

᾿Ελδολητας., πος ᾿ηδέζατια.. ἀξ πδάις ἔοιταηα» 
δας. ν] 5 Παιπαηα; τοὶ τατίοποιη ἀποὶς : [δ 
Εὐϊδη απὶ᾿ ὀρρύξσημας » ὀχαδξος Ραϊῖα 5 οτδα-- 
[05 Οἴ 1. ἀΘ ΠΔΟΓΙῸ “οἰυξαεὶ δ᾽ οἰ αϊαμ δὲ ἀιαϊφο:- 
τάϊῃ. Ἐπ ἀυκα 16 1. ἈΡΙδηζόστη χυὸ ςοηαίτια 
ΤἝσθης,, ΓΙ] ἔογδ ἤσὴ ᾿πγο τὸ αδη αι 1η]- 
ἀϊδπλ ὃς οάϊιιν σου ο] ααηξ, ΡόΓΙ46 ἃς ἢ 4ΖΙΙΘΠῚ 
ΠΟΥ ΤΟΣ. [ἢ Οἰαἰζαϊο τὰ ΠῚ Πιοηοίξα ἀζά πο ιιπλα-. 
ἢ ΤΟΥ ΠΑΓΓ15. Ἔσο νογὸ ΠΙ811Ὸ ἀῤίδγιου ὀχὶ- 
ΠἸπταθοσ ἢ τ ἀο δηεὶ αδίθπει σοι τίδεῖς - 11. 
Ἐξουταπλτιοσ Δα άδηι, ἃς πλαρὶς τα δγαηάιτις ἐοσταῦ. 
- βαταδοῦ : αἰ !σααηο γοιὸ ὁτιατα πιὶπᾳς. Ναης 
ἜαΓΟΤ Πα ἰΔη ρῖὸ ἐὺ Ῥαϊτζογὸ γοζοπ; ἱπηπτὸ πὸ 
Δα ΙΓ6 ααϊάδιη σοἠϊθόξαᾳ ἴῃ τὸ Τοπαίτία ἀαζαν. 
Ἂτ νεζὸ [δὶ πιο δῥαϊο δὲ ποπθίξο ᾿πιαγίαῃη 1η-. 
ἕευγς., σα  (ρὲς ομληὶς ν]ο ἐσθ 4] ρῆξγδρτα εἰς, αυί-- 
«ὰς ἔροπν {παπὶ νη που λπὶ ἐπ ποδὶς Ροἤταμι δά- 
ΕΓ 5» 4αὶ πὸς ἰρίος πϑῃ ἀρ 15 Τἀγαατὸ Ροίὰα- 

ΤῊΣ.» ἥπούποαάο 14 ποὺ οἵδ ταγρε. 964 μεν 1ο- 
ἀοτῃ ΠῈ Ειϊοίς Οἴοῆρῃο, πο τὰ ἔμοίας, Ὠραμὸ ἢ 
ΠΠαΧΊ πὸ Θυίλη πὸ Ἰίαπι νοϊποτὶς. Ἐτ ἢ τ η]}- 
ἴχπι ποτα ἀδι παι ΕΧρίος : (ἰτθὴν ἤδης ἰη- 
ἔχυηίαπα τἰδὶ τὐ!αὰς ἡ δοτὶς αἰιός αἰ τς, η ἱπΗ͂ϊ- 
8.48.» 61105 τι ῥγα Πἀ Πα ΠῚ ΠΑΝ ΤΣ ἴα ἔοτο ἔρε- 
γα, Ἐπ πιο ἰ πϑε 5, δ ΨΚ γποια Ρυταῖς νίπας εὸ 
τὸς [πὰς γοδαξξαπι ἰτὶ ᾿ πος αἷϊος χαυΐτος, 4.1 
Πγλσὶς ἴῃ ἤια ρατγία ἢογαογαμξ, ταυϊτόμας τὸ τηέ- 
ἀπο (ρ]οη 4! ἀίοτες ὀχειτοσαηζ. ΒΕ] αι ουηο5 Ζα] 
ἸΏ ΘΧΙ ΠΤ} ἀΡΌΠΓΩΓ.,) ἀὰξ ρυθοδηζγ οἰὸς. νὰ {1- 
δὶ γράφιπάι ροϊρίϊζας ῇαῖ δας ἢ ποπ ΤΡ διΓαϊιΠῚ 
ἵτ ζα [νη ἰὰς ἰβίριπε ραϊ εἰ ἑαηαδην ἱπιαιὰὸ (οὔ 
ἀρ Πτ], Ερο γοζὸ 9 ΟΠ ΝΑ ροιὰ ἤπι ἴῃ 15 4 
56 ΠῚ βγαάδζας, ὃς ἀϊτη ἈΠ 05 ἀοσαίαγομι ἰρίδ οοη- ἀοιηπατας, ἀοίοτα 4υϊάοιη ἰα{ξο σοιησποῦθου, αὐ- τοι θη ΠΝ] Γ[ποςδηίδο. Νέξαᾷς δηΐτι τλῃὶ εσο (τὰ τας οηὶς ἜΧΡΟΙΣ νῦ ὁχ πα οἰαίταῖς ὙΠ θηι- 
[ἴσος Πογατογδίη Ογάοια νιάθάμ δἰ δέξιπι ὃς ν- 
δι ΜΙϊτίᾳάες, Χαρά ρα! αἰατη ἰλειρυῦ. ἀεθοτος, α- 
ἕατς ἀβοζεις ἴῃ σατοοῖς γίταην ἈΠίοεῖς, οἱ οἰηῖτα- 
τ ΦΙσΗγήδπι Ατγουηοτὶ ΠΙ᾿ατὰ ὀχ {πςοθη δε 
ἜΒΗ οροττοτθ, ἢ αα!ά ν Πξατιη Ατῆθηὶς ὃζ οοη- 
ἀετιλπ} ρα τι οἵξ. Ατ ὅσο ποῆ ἱπηπτοσίτὸ [μά] πλ!- 
Ἴ ἄσχεγο σου  π Ἰ Δ τΑῖτ οιΠὶ 11Π|5 ἱπξαηιίαμα. ἢ- 
δι πὴϊ Ῥοίξετ το ἀϊρπιστ ξαΠἔς Ἰυάϊςαπης, αι] 
1 6. Ραπδηι [δ ίτϑι. 

ΕΡΙΊ5ΞΤΟΙ Α. 37 
Κτησιφῶντι.. 

Ἐ Πέςειλεν ἡμῶν. Νιχόςραζς δῷ ρος μητρὸς 

Ἃ ,9 εϊος. ὡς ἐπηρεώζοις μδρ “εἰς αὐτὶν οὐ με- 
Ἰτϑίως. ἐμοὶ ἢ ὀνφόίζοις τίω δζὲ σέ μοὶ συβιχξσοιν 

συμιφορωΐ. ἐγὼ ἢ ϑαυμκάζω τι παϑὼν. ἐξιῆοι μὰ 
οἴκοθεν ἡμῖν, τὸσ αὐτο σιειλέχθης ὗς τε φὐξιϑ ες, αἱ 

μεν μη δὲν ὧν σιειλέγϑης πεηλὰ τὸ σειμὴ οἹ᾽ ἄλ- 
λως φρονεῖν, βλέποντῶ δῶτον μδὺ εἰς τω ἐμζω 
ξυμφωραὶ, ἣν ἐκ στ φκὸς ἘΠ) γὸ τοις ἐχθϑοις ἐλερῖν 
ὑπελώμξδανον. ἔπειτα ὃ χρὴ εἰς το σκυϑῤφοπὸν χρὴ 
ὅμοιον σεδακρυ λύῳ. ὡς τ᾽ ἔγωγε τὸ ἐπέσκηνα ὧν - 
οἷς Ὑὴυ πιοφσηκόν τον ἡγῶν, εἴυ σέοινίς, τορϑσιζναί 

σοι ἈΦ ῥεησδενὸς ὑςερήσην ὑπεογόμζω αὐτοῖς. κἡ) αὐ- 

τὸς οἱὲ ἐπές εἰλῳ δὰ ὧν ἐγρυμώτιζον ἀϑηήνησι Αϑι 

᾿νέῶαι πολλαχιςινῦ εἶδ οὐκ ἐμιποοῖων ἔτη ὥσιν ἡ- 

μὲν οὔτε σγενοχ λοῦσὶ σοὶ ὅτε ἄλλῳ τινὶ εἰϑέευαίων, 
ἐπηῤεάζεις οὔτε εἰς τίω τύ χίου δποβλέπ εις. οὔτε 

εἰς ἄλλό τε αὐ θ᾽ ρφρηίνών" ἀλλ᾽ ἐπαγωνίζῃ ἔτι, »ἡ 
ον φ]ωκόσι τῆς γερατ οἰὸς" 10 εὐτιςἐρη μδυοις ὅπι.-: 

ουμίως Χοὴ πύλεως 2) πολι "ἢ φιλῶν" χὶ ὅ'σει μδὲ 

εἰς ἐρμιὰ ἀπον το ἐβλὰ σῷη μεῖς, σοὶ ἐδ 'σως φέερι 

αὖ τινα εἰκότως 1.) Φῶτνον κὶ μέσ Θ᾽. ὩαΠῈρ αὖ εἰ τι- 

νὰ ΔῈ τεθνεώτων ἔξιβάλλοιο βλασφημεῖν, ἐν ὁ- 
τῷ ρῆςῃ πρὸ φίλαν 9 ροόπῷ πόλει" ἐγὼ δὲ, ἔκ αὐ 

δα ταῦτα φαυλύτεφος νομμιδϑ θιΐου ἀπτὸν αἑσὲ σοὺ 
λοιδορέμδυος. ὠφυχέφερος μδρ το 1) ἐλεφνότερος 
ἴσως νομιοϑ εἰς, ποτε υδδὺ εἐἰδὲν ἡπῆον, νυοῦ ἃ ἐσὲ μίαν 
Ὑϑ αὐτῷ φωνὴν ὠκστέμιαν φν,αλλ᾽ ἐσὲ εἰκούειν λοι- 

οοδούμϑρυος διυυύα μαι τὸ ὃ γέρον δχιφκῆ δεί- 
ζεῶς μηδὲ μίαν ἐλσήσδα ἔτι ἔχοντὰ τῷ διωυήσεῶαι 
πότε α μουύϑ α ἅγαὶ, ὅσ .}8 τω) σύμπωσων ἐλπίσα ἐφ 
ἡμῶν αὐτοῖς ἀχμίοο ἔχει τοῖς μηδὲ αὐτοιὲ στύζειν ἔτι 
δια ϑῥοις, πῶς ἐκ αἰφοέν ὅξιν. ἀλλὰ μὴ φϑϑς 
τῷ σιὸς μὴ σύ γε ὦ χτησιφῶν, μηδὲ εἰ τὸ μόλισα ἅν 
«ἰᾶς αὐεχ βέλει.Καὶ εἰ μὴ πεπλύρϑομέ σὲ μησδὲν Υ 
ἡμετέρων κωπῶν, μίασ μοι τῆς Ὡερϑης σαυτῶτε 
καὶ τοὺς πωωσὶν ἧς Ῥέφει:ς, βουθεὶς ἔσεδϑα! σοι! δηλο- 

γύτι τῷ γήρως σου τοροσδογῶν" Κρ μυθμινῆσα ὅτι ου- 
δὲ αἱ δίνης εἰς τῶτο γιοτε ὠφίξεϑιι ἠλπισεν. οὐ) 

ἄλλοι πολλοὶ χροὶ ἔτι κῶλλον ἀκ ώσαντες ἐν τῇ 
ἑαυ πατρίσι πο πολλοὶ λαμωοότεροι ἐμοῦ τε 
χρὴ σοῦ ἡχυόμδροι. 2 

1 ἐδὺ ἄλλοι πάντες ὅσοι φοὔσουσιν ασκως 

()»; δέονται 77) πολι! ὅπως ἐπανέλθωσιν, ἢ 
δύν ὗτόντες τούτε λοιοδοθοῦσι ταὶ ἑαυ πατέξ- 
δὰς ὡς φαύλως αὐτοῖς τοροσφερρρδρας. ἐγὼ σὲ ἐ- 
πείπερ αὐαξίως ὧν ἐπολιτ οὐ σείμην ἡτῦ “ῆσει, Κρ 
κατηγορῶν ἄλλων αὐτὸς ἑάλων, ἄγ 0 μαι μδιὺὶ,ὡς- 

“ΤῈρ εἰκός ὅς,ν.ἀγαναχτῶ ᾿ εἰσ!έγ" εἰ γὸ ἄχζος “γὼ γε 

ἠλίϑιός εἰμι, ὥςτε ἐἶξ ἧς πόλεως ὁ ϑυμμςοκλὴς δὲ 
ἑἕλλασα ἐλόυϑερφῴσεις ἐϊξηλάϑη, 1 ὅπου. μιλτιώ-- 
δὲς ὅτε μικϑὸν ὦ φλετῳ δημοσίῳ γέρον ὧν τῳ δε-- 
σμωτήρίῳ ἐπέϑονε ᾿ ταύτη τῇ “πόλϑι αἰϑγινίω τὸν 

ἀϊξομήτε φόϊηοντα ἀγανα ΠΕ οἸεάσαι οεὴν, εἴτι 
Ὑ 9 23, 2 4. φι ὦ , Ἁ 5.4 ͵ αἰοϑότων ἀϑήγησιν ἔπαϑον.οἶλλι ἔγωγε τὴ λαμφρὸν εἰκότως νομίστη μ᾽ αὐ αὐτὸ οἠμνέϑκῃ. το μετ᾽ ὠκοίγων 3 3 ἃ 3 » , ΝΘ “ὦ, ͵ 

τα ἀδοξίᾳ ὡὐορὶ τοῖς ἐπείᾷ αὐθρῴόποις Χ) ἀξιος 15 δμφια παθεὶν ὠκείνοις 2Ἐλρνέναά. 

Ὀ 



ἰπιαᾳ6: 

Ἰόφ᾽]7ῦ 

ὃ ὈΙΥΝΕΒΘΟΛΥΜ ΑἈΚΕΘΟΟΚΥΜ 
Πειδυσοι δοκξι πυνϑείνεῦϑαι αὐδὲ κλεοκρά- 

Ἡ κα ει ὃ κλέοκράτης ἀκεε.ποίυσῃ γὸ ̓ὶ 

“οοϑῖχῳ πολυσεαγμονῶν εἐδι[ ἄπει τρὶν μᾳκρᾷς 
εἰκοῦστη “διηγήσεως. τὸ μδρ γὸ γῆύος δεὶν ἀπάντων 
αὐ δρῶν ἑλλίωων, ἐκ ἐν ἀφανεςάτοις. αρίφρονα τὸν 
ἐκ δαμῳγήζου εἴπτα πυνϑανοιο, ὃν κ) ὃ μέγας αἴρει 

"πίνδαοος. ἀλλ᾽ ὅπως μὴ γέλωτα ὀφλισκανης ζην 
ὅς:ς ὄξην ὁ πνοαρος.τ τὶ μδμγὰὸ οἶμαι ὅτι Καὶ δῷ 

μαντίᾳ τῷ γραμμφτις ἡ ἅμα ἐμοίποτε ἔαϑες τὸ 
ἢ ΕΚ Ν-. 7 Ἦ ᾿ 7 

"ραμα, ΚΟ Ε μησ)ινὸς [1] δ φρο οὶ μαντίῳ Ω͂ 

μοναὔεις»ἐγγοὺν Τὼ ς ὀκκλὴ σης μελφνίστπρυ ἕκᾳ.- 

φοτε ἀκούφις λέγοντος οὔτε λύταρα) κὸ ἀοίσιμοι ἑλ- 

λεΐσος ἔρεις μ᾽ ἀϑο"αιγγὴ ὅτι σινδάρα τῷ θηξ αἱ: τὸ 
ἔπος τῶτο ὄςι λέγονός, κὶ ὅτι ἐζημίωσαν αὐτὸν ϑη-- 

(αίοι τῶτο ποιήσενί τὸ ἔπος. οἱ δὲ ἡμέτεροι Ὡθ9-- 

2970! σδυπλιὴν αὐτό «ἴω υμίαν εἰπέδοσαν μμετοὶ τῷ 
εἰκόνι χαλκχῇ τήμήσοι. καὶ ἰοὺ αὐτὴ κοὶ εἰς ἡμᾶς ἐτι 
χοϑϑ τὴς βασιλείου ςοαξ, ζαϑήμϑμ Θ΄ ὦ συ ματι κ) 
λύρα ὁ πίνοαϑος ,δζύ δημῳ ἔχον, κοὴ ὅδε γὴ0 γονά.- 
τῶν αὐάλιγρμῥον βιξλίον. ὅτος δὴ ὃ πίνδαρςς, δαὰ-- 

μιόγητον ἄγει ὠκέϊνον, εἰς ὃν αὐατείνει τὸ κλεοκρᾷ- 
τορι ύορ, λέγᾳ σὲ που δ᾽ αὐτὸς πίνδ᾽αρος Ὁ, τὰ «δὰ 
του δχῳμφρρείοιυς καὶ τὸ οἷδὰ ὃ Ὡρεσξύτιν. ἧς τὸ μη- 
Ῥῶον αὐτῷ νος ἄσηεται. χρὴ εἰ μὴ σφόδρα ἠδ εἰν 

ποιητὴν ὑαρφρονα ὄντα σε γὸ τὸ ἀγοραΊα ταῦτα τὺ 
τὰ ὁπολέσαντα ἡκᾷς δχιτησιύμκοαζᾳ ῷλον χὖθδα- 

ἐπονία, κἀν ἐποχείω ὑπελαὰ μίανόν σε αἰομινήστη 
μόνον “οὶ χὐδὰ τοὺς δχωγορείοις εἰπωῶν ἔπῃ πινοδάρε᾽ 

γιμῦ δὲ οἶδα ὅτε ῴτίωσοι ταὐτίω “τω λύραν λέ. 

ξομᾶρ. οονκεῖ οὐ μοιανάγνην εἶναι δ)ηγήσωδσαι 
σοι τὸ διήγη βίο: τῶτο. ἀξιον γὸ ἀκούσει, εἰ κοὴ μὴ 
“ροσῆκον κλεοκρα Π. λέγε) γείρ ποτε γυνή Ὡρεσ- 
ξύτις ὀλυμππασι παρελϑοῦσοι εἰς τὸ ςοίσον ) ἐστιν αι 

᾿ σὴ ἄν τοῖς αὐδρέσι, καὶ ϑεάσο ὅτι! τοὺς ὀηον ζο-- 

μδϑοις. δπιςώντων δὲ αὐτῇ γὴϑ ἑγλανοσεκῶν ὅτι ἐ- 
τόλμησε παρελθ ἐν εἰς τὸ «τἰφυον;δποκοίνα,ϑαι.τί- 

᾽ “" ’ ε 

ν, γωρ ἀλλῃ τῶτο γυωαμραὶ σέσωνς καυχήσοιδγαι ἕ΄- 
ς ῶ ͵ὔ Ά ! ἫΝ ᾽ Ἁ Ε 

“ποὺς ο ϑιος, ὅτι κὺ πατεθῳ ΚΟ ῥεῖς ὠσελφες ὀλυβί- 
2 ς Φ΄ 453 ᾽ ΄ 

πιονίκας ἔχοι. Καὶ υἱὸν ἐπτ ὀλύμπια ποι αὕτης οὐ 

τῆς ὠὡρεσθύτισδὸς κῷ τύτε τῷ ἥύοις δποῤῥωξ ὅξιν 

ὃ κλεοχρᾷάτης,, ὡς ἔς: κφλλον πάντων κἡὶ αὐτῷ πυ- 
ϑυῶαι. κοὴ πλείω μδῥ οὐ βούλομαι λέγην,μὴ εἰ μη- 

’ ε 5... « ὥ“Ξ“΄,ἷ᾽ “δ ͵ 

νύστησοι ὅπερ ἡξίωστη ὅςτις ὅξιν ὃ κλεοχρῴτης 
βέλεῶτω μένιον, ἀλλὰ κοὶ ἐγγυεκοημιαϊοέναι αὐ τον 

ὠσσερ κὺἡ )'ξασύμιαχος τὸν ξένον σιωτετάχθαι,»οὴ 
» , ! ) ͵ ῳ “Ψ ε ΄ο-᾿ 

δστο τίνειν ταυτίω τίου χώριν τῇ λα μώρως ἐςιώδ)ς 
“ Ἐν 3 Δ ε ς ͵ , οἷο; «τοσοῦτο "δὼ τοι εἴποι {με ὅτι ἡ φρεσξύτις Ἐν 

κείνη δὶ τῶτον ἐγνώκοι ὁ κλεοχρᾷτη,πολὺ αὐ κᾷλ- 
᾿ ᾿ Φ ͵ Δ. λ “ὦν ,ὔ Ἴ 7 Ε] 

λον ὄχιί(υτω ἢ ὅλι τοῖς πέντε ολυμιπιονίχαις ἐσε- 
μνύνετο. 

͵]  ὰ Ε ᾿ οἷ 
Μὲν Ιϑλιὰ δὺς ὦ κάλις ἐπῳπο (ϑεις, ὅτε ὅτε 
᾽ { δ" ἊΝ τῶν ΠῚ ι ᾿ 

ὠὐφι! ῥεϑτι ἐς ρὸ νοθίροον ἐχυχεν,α λλῶ Γ5 2) 
ΑΝ ον ἐδ Ἀν ) τ ὺς ὄμι...3 

λίνον ἰδ ὧτε ἐπανελ ϑτὼν εἰς ῥόσδοναρ “Πῶς ἡσμέ- 

γισον ἡκᾷς. ἔξω δὴ Ὺ ἃ κοι ας χορφςαξαι λέ- 

γεῖν εἰτινων χρηζοιδρν. ὁ οἷὲ κλεοχράτης οὐοδὲ μοὶ 

τοὺς ϑεοιὶ ὄχις ὥλαί σοι διωναῤμίω αὐ αὐταῤκως ὃ “φερβολίιὼ τῆς φιλανϑρφγήας, ὅση κέλρῃ) δὲ ἐμὲ 

ψομιδηι 1)ς ΟἸεδοοζαῖο ουρὶς αὐάϊτε; ας ἢ ἅ 
ὦ τς ΟἸεοοσιᾶζος : μά]. Τ)λοίμλος δηΐπι ΠΟ τε- 

ὕχοις (0]]1οἴτιι5 εΠδ,πθαις ἀνσεάε ρεϊιμαμπι ᾿ό πσ 
θη} Πάγγα τ] ΟΠ 61 απ} 6 Γ185 ρα 5 δἰ ἤθη ἱπο- 
ἰςαγιίιπγιβ οἙ ομπίατ ταςογαμα, ἢ ογίτα ἃ- 
τρητοηθηι ἃ Τλάϊπάσοῖο ἀδἰςεράοπζοῃν αὐάίο πο 
ἸΟῚΘΓΙ5» απονη ὃς πγάρση5 1}6 Ῥιπάατας σε οὈταζῖ. 
 οσιὶπα πὸ τ πη ἐχοιτοβ ηξοσσοσαπάο » 40] Πταμὰ 
{τ 1116 Ῥυημάαγιυς, πὰ ἢ σΓΊρτιιπη Ἦν υθέλι τὸ ΠΊΘΟΙΠ 
νπὰ (ἃ Μαητσία, (  απηππατίοο ἡποάαμη τοπιροτε 
ἀϊἀ!ο Π δίαις ἢ τ δ᾽] Μαητὶαπογιτι ἀορπιαζαῃι οὈ- 
τορίς οὔ ον. (ληὸ ᾿π σοποϊοηΐδιις Με αμ ρριιμα 
το ίιθητοῦ αι }5. Οαπηαητομη. αὗτε λέσαραι ἃ ἀῤιδι- 
μοι ἐλλαδι(»» ἔρεις μ᾿ αθᾶγαι, Ἰάσιις ςαττθη οἰ Ριμα- 
τὶ ΠΤ λεθδηι ἀϊςοδαης διπὶ «ιος μος ργοιι Ηοτ, ἃ 
ὙΠοΡαηὶς πλυέξατιμα ἔα πε, οτος νοιὸ πναὶο- 
τος ἀπρίαμη Εἰ πιμ!ξξαμπι τρίτης. ἀν! α: ἰδ4- 
τιᾶ αηρδιὴ ρος. μα ἀπγααῖς νίχας χὰ ποίξρα 
το ΠΡΟοΙα : ϑεάφηϑβ οαπὶ νοίϊο ἰγγάαχιις Ῥγμάασι, 
ἀϊλάφιμαϊο τε πγίτας » ἀταπο ἰργανη ἴπ. σοη θιις 
φποϊαζαμη τφηδη5. Ἐ] το Ἰρίτας Ῥιμάαιτς Γλαμιαρο- 
τα} “Πα [λυ δ), ν Θ᾿ττ,λἢ ἀιιθι {αὶ ρϑηουῖς οὐἱρὶ- 
6 ΟἸφοογαῖο 8 γοίοττ. [Ι͂ἀθπὶ ΡΊπάλτις οτίλμν ΠΟὲ 
Τ᾿ασογϊογαπι τ θυηίηϊς, ἃς δηαπι ἈΠ|ατὶ ἰπττοάα- 
οἸζτρὰ λα πηαζογηιπι οιις σοηι5 ἀεἀυοίτι, Ετη ἢ 
Ργοδὲ ςοὸ ὐταση Πα 6 ΠῚ» τοΡοοταγαμη σοηζεη- 
Ρζογθη εἱς ἃς ηἴτιις βογεηἤθις αιααιις ηοδ]ς οχί- 
{πΠ|Πὶ ΡΟρθγθτιμης {Ἐπ|41}5 ππασὶς νογίατιπι Γαβήςοτς 
Ῥαταγοιη ταηταπι (δ᾽ Ῥιημάατ! 46 Τιοσοῦι!ς σαγ- 
ΤΏΙ Πὰ 11. ΠΟΤ λΟΓί τ {πσσογοτο, [πὶ νγὸ οὐπὰ [δ] 4, 
Π05 ἤδῃς ἰγγάτα ἰδ] Εἰ αὐξγα σΟπλμἸθπχογάζιγοϑ » Π6- 
ΤεΠἀγίτμιι οἵδ ἀαχί απο ΒΗ οχίαχα παττατε. Ο Δ η}- 
115 δ] αἀ ΟἸοοογαζοπι αι ροττίπος, αιάϊτα τὰ- 
6 ἴση οἰξ, Ἐδγτιτς δη πὶ αἰ! ]παπάο ξαιηΐμα- 
αικεάδπι αταῖο ργοιιρέξα. ΟἸγιηρίας 5 ̓ιά1πὶς {2 
ἀπ πιργοςς ΠΙΠς, {ἀπῇ 6416 {ππλ}] σἰπὶ 1υτὶς σδιτάῃ- 
ὑπὸ Προέξατείσεια [Ὁ ργαθις, αοραητίθας ἀυζοηλ 
ὃς ντρϑητίθις ΗΟ]]Δποα]ς 8, σὰ χς ΓαϊΠος ἰῃ 4- 
ἀϊιιη ργοστοά!, το ροπαηἶς ἀϊοίταγ. Οπομίαιη ποῖα 
εἰἐ ν]]ὰ πα] ἴοτ ἡ, ταὶ ταπτᾶπι οἱ οτίαμά! ἐλουίταζοιτι 
Τεις σοηζα]ογῖτ, σαφηζαι μ]Π]; αι; σΠὶ βαῖγο πὶ 
ὃζ τγο5 ἔγαϊγος Ο γιηριοὶ φδεταπλ! Π15 νἱέξοτος δα- 
δα 5 Π] τη ἰπρεῦ πῖμὶς δά ΟἸγιηρία ἄπιοο. 
Α μας ἰσίτατ πὰ ὃς αὐ Βας θοποῦς {ξιγροηι 
Γὰλπὶ οττύμησις (]εοογαῖος τγᾺΠ|τ , οι πλασὶς 
ΕΧ «ἰοσιι ἡιὰμλ οχ ἰρίπις (δετποηίδιις ἐπτο ]]- 
θ6γο Ἰϊσοῖ. Ἐπ ρίπιγα ἀϊσοσο ποΐο., πὸ ποὴ ταπὶ ἀ- 
Ρετῖτο Τρ δὰ χυα γα μ! ΠιΠΠ1ν αι !Παπὶ ν 46 ]}- 
οοῖ εἶδε ΟἸεοςγαῖος πο 18 αιυὰπι ἰαιιά διις εἴπ 
ΟΥΠΑΥΘ 59 ιοιηδάπηοάιιτη ᾿ΓΠγαίγτηάσῆις Ποίρὶ- 
ἴ6Π1ν {ρ] ΘΠ ἀ] ἀδγιμπ δραϊάγιηη σαι νἱάθαγ. Ηος 
Δαζο απ σου Πτιηαγο,, ἢ ΟἸ]δοογαΐοπι πῆς ἃ- 
ΠῸ5 1114 ςορῃηουες, πγυϊτὸ ΠΩ] 5. ΘαΠ Π11]1115» 
αυὰμη ΤΩΣ αὶ ΟἸγιπρίοπισάγαπι νίσταζε ο]οτία- 
τὰγαπ ἔα. 

ὝΝ ]Ἰαάος 1116. σὰ] τὐπὶ Ρἰαγίπνσι σοηβάοβας, 
δι σαπὶ ἴῃ ἈΒοάμπη νοη ἴδηις, αάογαῖ: 
δεά 1 ᾿ἸπΠ40 νεγβαταγ., πθαϊε οαπὶ σουδῇις 
εἶδε. ν]]λη Πησυίαγεπιὶ Ῥεπθποϊδησίαπν ποδὶ 
Ρυα είς, ἡ ιοά ἡΠπ4 νγαΐϊσατα πος ἀΐσοτο 
Τα ΠΠπτ, ἢ χια τὸ ἰπδίροτγομπιις. ΟἸδοογαῖος γετὸ 
αυδηζαπη Πυμηδητάτοπι εἰρα, πλὶ6 ἀδοίαγαποι» 
ποη Ροίιπλ Βοτοαΐς (οτἰρτὶς [τὶς Θὀχρτγίιμπονο, 

Ναϊ 



ἘΡΙ ΟἽ, . 39 
ἸΝάτι ὃς ρα] σας σάδς μοδὲς ἀλη 445 οἰιγαιίτ, δύ 
Οὐδηλίγὶ Ἰοσαπι σοποράοηάαπι ἰρίξημς ποθ ὶς δὰ 
ν]έξζαπι ποςοατία (πρρεάιταιῖτ, αιὰα π᾿ Δῃηιμπ 
ΠῸΠ πλδὶ (οἶτπὶ νεγαμπδείαμα Γεαζζδηξὶ ἃς Ηο- 
ΡΙ Πα ἀραπάὲ [Ἀτιδξδοοτοηϊῖ, το μὰ (ληὸ ψυληι- 
ἄμαπχ, Αἰπθηιση ρει 46] ]οἰ 5 νΊ]Πογα νεϊας οἰφιπὰ 
ὃζ πλοὶ : τλιπθη ἥιμα οὐλπι (ἀρρετογοηῖ, 1}1}5 θὰ 
ΟΡὰς Παρβογοηγβ. νἱπηηλ Δαζαπὶ δε Πὶ νείϊτο 
Ῥυρίϊαηείις» ἀταιθ οχ πος ρίηθα ἤηγι ἃς ἔι- 
τηα ἃζ δγουηδιὶβ δά σοιζάτη ξούημδγη Ἴομῃξοέξα 
δο Ασα ἀς φαιδιις οτίδιχι Εἰ] πα πηι. αι ποις 
αχιίτς ὃς ἔγυπιθησὶ τοῖ τηοάϊος» αυοῖ Ἔσο πηοα!]ς 
πΟῚ τι (οἸμηυ (δὰ ὃζ ομηπος Οοτμοοίάας {{τδηζα- 
τε ροἤημ. ΑΔ Πὰς αἰ" πχαΐτα , ἀν χαίθιις [οτῖ- 
Ὀοῖς πιὸ Ραάδε, ἣς πιθας αυαίάαῃν ἰογάςς ν]άθαγ 
οἴζεηάοτο. ἸΝαπι οχιρα δ τθθις ἔργα ταοάμπι δ. 
ἢςὶ 5 {Ππ|4 διιατίτις σαϊυΐζάαηι οὐδ ἀϊτο ἃς ρια- 
τοῦ ἀξοογαπῖ. Ἔσο νογὸ τὴ6 Ραζυα δεπθποίθη- 
τὰ ποη αἰοαϊτοῦ νίῃςὶ ςοπῇϊοοι. ΑἸ] Ϊᾶς αιο-- 
ας ἰφαζίοτος ποίδίς ἀργογιῃι σαρεβαγύμπηηιο ςι- 
Ρεα ας οχ νἰτογοσιθας ἰοςὶς Πιδπχπἠἶΐγαῖ: ΡΙατοῦ- 
οἃ “Ζαοτιαϊς ποδιίσυμη ιρί8 νογίλτιν οἴακας [ἃ- 
Ριοητω ἰπαρούς τ. ἔιοῖς, 4114: ποτα ν)γ6 5» Ρία- 
ΤΙ Π.111}} ἀρογας, Ναην ας ασῸ ΟΠ [60 Πγαχὶ- 
ΠΟ ἄδλιληο ἔππὰ εὐοίξιις, ἢξξο δηϊο «ΔΠληλ1 1]-- 
ἰε (Ἀρὶφηϊία Ργθοαιςς, πραὰο Πιοῖα ἐπ Πρ  Θηξζιμν 
ἔλδϊο Ροτίοαίο ἀϊίοις. Νοῦ φηΐμπὰ ἴῃ ΚἈΘρυθιιοα 
νογίατιιν ὃς υλητιι δά (ΟἸδοοσζάζοηι », πὸς οἷαὶ- 
καζοιν ἀἰίαγη νἰϊαπὶ ἤθς ποηλίπος ΠΎ]ΗῚ Θχορῖα- 
ΓΙΓῚ : [οἀ οὐδ ἰρίᾳ οσαἰαναίτατς ναϊάς ἀοϊοέξον. 
Αἴχιθ πλμὶ γἱποηάὶ ἰπἰτίαμη νιάοϊατ ϑογρη- 
ἀκ Κοιρυῦ. περοτιογύηηηας Πἰροτγαζίο. Αταὰς 
{ϊο τὰς βγαΐϑης τειιπὶ (τατας νοϊαρταϊε “ιδάδΠι 
Δλογοα 11 τρηθε., ἃς ιοὰ Αὐἠξορ θη (6- 
ΠΕ τΔτ ἔργαπε., ΟΠ θις γοΪπριδεῖδιις. αητο- 
Ροίυς,, αυδί! ἃ ταδίάο απὸ, ἔς ἃ σαριά ταῖς δετεηάα Β οιριθ] σα Προγατὶ. Ωυοά αιοιίες ἴῃ ΠΛΘΉΓΟΠῚ ΨΘΏΪΤ:., τοῦ Βαλταϊη ἜρῸ Π16 ΡΙΌΡτοΓ 
Βοος οχ πηι 40Ὸ Ῥαπτας. {ἀπ μά ϊςο.  Ορη.-. 
τυὰ γοΓΟ οαππι ΓΕΟΟΥΔΟΥ ἀἴηὰς Τοριτάξο τ] ἔι- δια πο πιοάο ἔην] ατίιηνι.,, {δα ἃς ζοφῃηαζο--- 
Γαϊῃ ὃζ ΘοΠΟΙΟ 5 ὃς Οὐἰγῆϊι » ἴῃ πο σιυδάγα- 
Βίητα ἀιΠ]ὰς ἀππος μαβίται!, ἃς ΑἸο ΠΟ Βοτῖ, 
Ἰτοιγηπι6. σι {{Ππγογιηι το ΠῚ ὁ  ]ΠἸηο ςοἱ ]ο- 
Διποτιμη, (λησαῖς οὐπηἰδὰ ν οτίδας αἰ Ἰὸ ΓαΓι 
ἰγδηϑῆἤϊις, Αταὰς ΓΔ] αυϊάδιη σοπαϊτία οι ῃ 6 
115.» 4 [ἢ π16 σοῃ]δοῖζ, ἱποαπα {ΠΩ ν]ἀοηζατ,(ς 
[ξουημηᾶζα αι ϊδιι ἤθη ΡΙατοῦ Οτε ρμοηζθη αἵ- [ΠῚ νη σάλι. τ θη α [τις ποδὶς ἰογγυπαγιιη. Τὰ γαϊς ἔα ςϊτοτφηθας (Οἰαην αν γΠΙ ΠΟΥ Θρυθ. δα εὐ Γιορεῖης ἈΠ 6, τατη ααοά ποίξεο πομλ ηὶ Ρᾶ- 
ΤΠ, ἕαμιοτ, ταπὶ στοά σατοτὶς ἴῃ τεδας οἱ οἰαῆηο. 4, να ὅπηι ν]Πσοτ ΠΟὴ ΔάἀπΠΊΟἀΏΠῚ φ]οσιοίιπ,νίη- 
Οἱ νΕΤΟ τα ΡῚ Π πλιμπ οτίατη μαβϑαάζοχ, Αταας ροι ς Πηνᾶ ἢος τε πογτοσ,γ νίζος οἷα σου ΠΠΊοοία Οοά 
ἔϊ ἔοττς ἔοσταπα ταγῇις Π ΘΠ πο ἀοτὶς, ἃς ςομττα 
ΠΟ5 Αἰ 4 ἀἸΧογίς, ςιιγα “ΕΑ τη} ροῖος ντ τὰσθας 
δὲ τ ἀθ45.}}}ς νογὸ [εὶς ἀοουθαγη Ρώπδῃι οχηηῖθι5 
τιογτα θεῖς ̓ ς ἴῃ ΘΟ, σποά εἰ ΠῚ πηγαὶ ὃς οὐΐο ἀ1- Θ1115 ΟΧῚ ΓΕ πγάταγ ΤῊ ἐπὶ ΤΏ ΔΓῚ5 ρου ἢ 4 ἸΔΠ} ογηηῆο Ρδτβοσγοίςι5, αἰ ]ααη ο πος σοι ΘΙ Ας » ὅζ οὐ τα γἱἀθηάμηι ποδὶ ἀθάοτὶς, Γασῇις αἀπςθάςς. 

ἈπΠίο, αὶ ἰδὲ το ά τς ἢας ἐπεθγαϑ,ρεῖπι οταη 'ὼ Ἀποάυιη γοηίξτος πος Θχςορίς. Νιαιήσαιις. 

"ἡ γοὺρ οἰκίαν παῤεσχούασέ μοι δημοσία σδοϑῆναι.κὶ 
χωρίον οὖν καμιείρῳ. καὶ αὐτὸς δ ἔπεμψεν ἡμῖν τοὺ 
ὄχιτήδοια, κὶ εἰς “γιαυτὸν ἄφϑενα ἐκ ἐμοὶ μόνον; 
ἀλλὰ χ τοϑραντι καὶ ὀγίλιςίᾳ, το μὰ ἄλλα εἰπιθὴ 
φαυλότερα 9) ὠξ νη σιν ὥσπερ ἔλαιον Θρμιέλι, ἀλλ᾽ 
οἵων παφόντων,ο ὑσδὲ αὐ Ὁ ὀκεέϊ δενϑείημϑμ. οἶγόν )ς 
μὴν κἡ πτελυ ἀμείνω τῷ παρ ὑμῶν. χαὶ ὠκοροξίλρω 
κᾳ καὶ ἐλσζροον χῳ ἀρωμ(οἴτων πρποιη μϑύα ἐν 
τύποις τραγήμ(ς τα. ὧν καὶ πέπομφα σοι. ταῦτα δ᾽ 
ἡμῖν ἔπεμψε, αὶ πυαϑὸν φυφοθζ νοις. ὅσοις ἔγω κ6-- 
οἰ μνοις οὐχ ὅπως ἐμαυτον, ἀλλὰ χα) παντας κα- 
σχίσας δγαρνοεῖν αὐ ἡ ευα μείω. ἠφὴ πολλὰ σὲ 
ἄχλα φορθς τούτοις ἃ γράφειν αἱ βιυομαι. ἵνα μή 
τινὰ δγιλουυῦ ἐμοὴν μιεκοφλογίαν οδξω. τὸ μδ γεἱβ 
το μικρεὶ πάνυ ὑφρααν ἀζεῶτι, Μικρολογίας μδρ 
τινος δ) φημὶ καὶ ἀπριροχαλίας. φιλοφοονηζάτων 
δὲ καὶ μικρόν πάνυ ἔγωγε ἡῆα ϑωδμολογῶ. σῶν 
ρέχει σὲ ἡμὰν χα ἄλλα ζᾳ λλίω συαῖν τε ἀγρίων καὶ 
εὐορχοίσδων γὴν πέρᾳϑιν δπολιύκαΐζᾳ. ἔπι δὲ καὶ 
αὐτὸς ἡμὲν σιοϑέςιν ὁση μέραμ. χαὶ μυετοιοδτοοωσι τῆς 
αὐτῷ σοφίας. ὃ σοφωτέρα ἤκᾳ ϑ᾽ ἡμαξ ὅξ:ν. ἃ γάρ 
ἐγω παϑὼν ἐσδ)σδείχ ϑην,[αὔτα ωρὶν παϑῶν φυλῴτ.- 
τεται σοφίᾳ. καὶ οὐχ ὥασερ οἵ ἀφρφνες᾽ πείρᾳ σὲ- 
σδωσκόμϑυ΄. αὶ γερ πολιτόύεται. χᾳὶ ὅσον γ᾽ δλὶ 
κλεοκροίτει οὐ δὲ μας πόλεως ἄλλης οὐδὲ αὐθραέ- 
'πῶν δπ)ιϑυμῷ. ἀγκχκὰ καὶ σφόδρα ὠσ μοεψίξω τὴ 
συμφορᾷ. καὶ αῤχῃ δοκεῖ μοι τῷ βίου ἡὶ ἀπαλλαγὴ 
"ἧς αὐτόϑι πολιτείας. χα) ἅτω μϑὸ ὑφῳραγωπῶ τὸ 
ποοόνίᾳ κὶ ὅπερ φασὶ σοφοκλέα ἤδη γέροντα ὑπῖρ 
ἄλλης ἡδονὴς εἰν, ὧαν ἐρ κυνὸς λυῆωϊσης ἐπηλ- 

λάχϑαι, ποιεῖ τὴς τῷ πολιταζειϑτι ἡσδογῆς. ᾧ καὶ 

ὅταν δνοίς ὄπικρατὴν, τϑασο δαίμων ἔγωγε ἐμαυ- 
τοί τῆς φυγῆς ἰυὺ φοὔγω φωνομαι. ὅταν οἢ᾽ αὖ πώ- 
λιν ὑπέλθη μι λργσιμὸς τε χαὶ γνώμη ἢ αὐτόϑι, 
οὐγ ἑταίρων μόνον, ἀλλὼ χοαὶ συϊηλυῶν χαὶ ὠκκλη- 
σίας καὶ κολυήοῦ, ἐν ᾧ πέντε χαὶ τεα ροίκοντω ἔ- 
τῇ ὠνήστει, καῇ τῷ ἀλησι χωθδίου. πο) ἢ ὠκέζμοι μύέ-- 

τὼ σοὺ καὶ φιλίνου δχψτειξ ὧν οδνομϑρων, μεζᾳρ-. 
ρεϊ παν τὸ αἱκίφι ὠλλο σέ ποι ΤᾺ αυλαγχνῶν πά- 
λιν. χρὴ μοὶ δήποτε οὶ λοισδοθέαι αἧς ἐλοιδορώμην, 
ἰσὸ δ μοάγενοις ἡφθὺςαἱ δοκοῦσι, χαὶ σκώμμιφιτα 
ἐφ᾽ οἷς ἐσεὶς ἔξω χτησιφῶντος ἐγέλασε πώποτε.ἐλ- 
λᾷ χοὶ ἅλις μδρ ἡμὰν δακρύων. συ οἹ᾽ δυτυχοιης" κὴ 
μὴ μόνον πολιτείαν ὥπασαν, ἀλλα ὃ λεηήηινην φοῦ.-: 

94: ὅτι φοοῦς ἡ μδρ ἔχει φιλαπεχϑημόνως. οὶ ὅτι 
τ᾽ ἀλλὰ τοιξτός Στ «ἷδιεῖναι μδῥμησένα λα μ-- 
φορότερον ἡΠ]ἃ ἄγω! ὃ ἀοοξόζατον. χαὶ Κάλιςα μδρ 
τἰϑδφινῶ, φογε τοὺς μιετ᾽ αὐτῷ δχχτοιβαξ' εἰο)᾽ αὦ 
συνέλϑης ὀπτύχῃς τὴ καθ᾿ ἡμὰ λέγοι τὶ πειρϑὸ σιω-- 
πᾶν αὐ ἰθύης κΚ γελον.ὐλλ᾿ ὃ μδρ σήσωσιν ἐποχρῶ- 
σεὶν οδέχιίωυ τὸ πᾶσιν αὐθροόποις χαὶ γέλωτος ε; δὰξ 
πεῖν ὅκα καὶ μίσοις ἀξιος, σὺ 5 οἱ μηὴ πανυ φοξη δ 

ϑελαταν, ἀφίκοιο παρ᾽ ἡμαξ ποτε. χαὶ οὐδ ὼν 
σεαυτὸν ἡμῶν ἰσδεὴν͵ ἐπαιγήκοις πάλιν. ; 

Ρίςων δῖ δκομίζων σοι δ )χιςολὴν, δ ,ρῷ.. 

Μὰ Ἐνισλῳ τ ἀσολξόμῆνθ, ἀν ῥόδῳ πί: 
1) 



Εατίγ 

ἰπγα 66: 
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40 ΒΙΨΕΚΒΘΟΚΛΥΜΘΚΑΘΟΘΟΚΥΜ 
πλοῦκε ἢ αθηναζεκθληρ εἰαν κυισες γέφοντοςαῤγύ- 
6ιον εἰς ράξων το τῷ τραπεζίτε λαρμόλα. 
σκόπτοι δὲ ὅπως αὐτὸν δόξῃ φιλοῷ οόνως. ἐςι δὲ πο- συ » χὰ , λ ͵ 3. ἊΝ ς δὰ μισὴ σὐτελὴς Ὁ σέαρταν καὶ τρέπων ἡμῖν. ᾧ κα) σοὶ 
ἄγλα συμαρᾷξεις. ὡς κ(άϑη ὡς καὶ παντελως ἔρη-- 
μὸν φίλων ὑπέλαξεν" ἀγλ᾿ ἔςι ἧς ἀϑύγῃσιν αἰθχίνα 
λόλος καὶ μψήμη. 

Τῇ βελῇ καὶ τῷ δήμῳ. 
Πυϑύμζω τὰ ῥηϑεντοι μελῳνώπω ζῶο 9 ὲ ὑ- 

Αἰ Σ μδιὺ ὑμετέραν ὠπεσεξάμην φηλων. 
ϑοφοσαν μελανώπω εἴὲ ἐχ ἐποινελϑων μόνον χρρός 
ὑκῷς νομί ζω Οἷς βεξ,ομδῥοις αὐτζ χρέ σασαν 
ατοσωσ εἰν χέθαν, ἀλλὰ τύχον ἔτ χοὴ "τὴς πευτρίς- 
δὸς ἐσερημᾶψθ΄, ὅμως ἀρηρέστω ἡσειθρίσομαι. ἐγὼ 
“εἱρ ὦ μαλῴάνωπε κουτοὶ μδὺ ΤιῚ νόμρις ὁμολογῶ 
ταύτη κελξ "αι τὴ συμφορᾷ φημὶ μδμτοι βοηϑῶν 
ταυίᾳ τοῖς νόμοις πεπονϑέναι" “ὼ ΩΡ τῷ μηδένα 
φεφανουάγαι παρ᾽ αὐτοιὶ ἀγωνιζόρϑυθ“. ἐμοὶ μδὺ 
οἰ τόσὲ “ὺςν “ηκένωι πολι τόυονδύῳ,, κοινὸν ὅδ: 
“δὸς ϑεμιδοκλέω κὶ ἀρις εἰδὴν κ) ὠλλοῖς πολλοις 
᾿ λαμιτροτοίτων ον τῇ πόλει γινομδμων. σοὶ οἱὲ το 
μέχει μδὺ χϑὲς καὶ Φεφίω ϑεσμοϑετονῶς, ἤδησα 
«οροξςοίναι τὴν μητέρα, ᾿ εὶς γ ἐμπάσεν πωτέρᾳ 
σου εἰς τὸ δεσμωτήθεον. σὲ ὅ φραϑύΐᾳ δυ χιλίων 
εδα χμῶν τοῦ ἀκ μΐω σιμηταιρηκέναι τοῖς «δὶ 
ἡμαρζον γέοις,εἰ κοινὰ ταῦ ἐξ) πυρὸς ϑεμισοκλέα 
καὶ ἀριςείδην τὸν δἔχᾳον ὑπολαμῥαω αλλα μὲ- 
λανώπω μὲν αὖϑις ἐαὺ ὑμῖν ποτεσο ξη ὀχελέξομαι 
παρὸν " γυυυὴ εἶ τὴς μδὺ δὐνοίας ἰδ δαπόντιμοι παρί- 
“εῶς,δορυθδουῦτες καὶ μη ϑέλοντες ἀκφράσοιαϑαι 
ἢ λοιδοροιυύτων ἡμᾶς, πολλίω λεί:ιυν ἔχον. δὲ υαμό- 
τερον μόυτοι καὶ ἀμιεινον ἐμαυτὸν ἐώστι πορὸς τούς 
ἜΡΟΝ ἀνάνην ψηφισοι μένοις ὧ πολλάχις 
πολλοῖς ἠδὴ ἐψηφίσαοϑῳ τὰ μέγιςα ἀμζίοτῶσιν εἰς 
ἱμᾷς. εἰσ με τόνε δ σὔτε ον εὐ σδεηϑείίω αὐέχο- 
ὁ) πολυ μῶλον [γῇ λοιοῖὸ φώτων ἥκαᾶς, ἥ χο- 
οἰζεῶαι “Φοκουυτας, ὅτι τυ βλασφημροιω τῶν ΗΚ 
ὠχροφραδᾳ, μείζω τίωυ υψίαν φ δ' ωναμήνων 
λέγειϑαι ποιέϊν. 

Ύ υϑρούσέχο χιὼνωξ ἀφῆδωι ρὸς ἡκῶς, 
Σν χρὴ νόσους χαὴ σἕκας χοὶ πεῖντοι μᾳλ- 
λον τῷ μὴ βούλεϑτη ἐλϑεῖν πρὸς ἡμκῶς αἤτιαι. γι- 
κίας δὲ ἀφῖκται πάλαι χοὶ αὐσδρωνίδας.εἰ μὲν ομμ 
γι) ς συ φιλίνῳ. πιωϑθείνομαι γαρ αὐτὸν ὀἰξιένα, 
σ)έγνωκας ὠφικνέϊϑα! «τοὺς κακοῖς, τούγα αὐ εἴη σοι 
ἔτι ὑπολογια: Δ λυθείῃ ὁ πόλεμος εἰδ ἐσὲ σω ἘΝ 6: 
ὑῷ οσηέγνωνας φἰξιέναι, σὺ μὲν δχιςελεῖς ὄξῴπαντος 
ἡμῖν ἀφίξεϑαι ἐγὼ ὃ ἅπαξ αὐιά σομα). 

Ἐραμωϑεὶς δ) φύσκον. ἡσυγείσεες ὀρεόνζω 
δὰ ἡμέραν, οὐχ ὑπο αῤγίας, ἀλλα μηκιω ψ 
ἔφοξι» ἡ «ἰδὲ τὸ αϑμανόσ θ᾽’ ως τίω νύκτα ὡγέ- 
σδώπες ῥαΐων ἐγθυδυμν » βασΐσεις εἰς τίω ἄμμον, 

Ἂν χἡ πολλὰ φυτὰ τὸ ἀμέπελοι συχναί. χρὴ πόρε βζρι πδιείογα γ) νομαὶ χᾳλαὶ. ἐσεαύλιογ 

Αἰδεμας ϑοςεσὶ Πατιὶ ϑτΔΠἀἸοσὶς ποίῖπον δά ρεδι- 
Ππιᾶς ἃ Πυρηγη πα ασο ΟΠαγπλοία, τερετομάας. 1 πὰ 
οχὶζ ῬΕΓΒαΠΊΔΠΓΟΥ ομπ} τγρέζασς, Ὁ μοὰ αὐ νἱξζαμα 
ἀτζμῖοῖ 5 ρἰαηὸ Πηρσαὶ!5 οἱ ὃς πος σΟΠΠΙΘΏΙ6Π5 » (υἱ 
ὅζ 1 δἰ 15 ΠΟΘΟΤ 5 ΓΔ} ΟΡόχαμη ργρίξα δ δοντ ἰητο]- 
ρας (6 ποθὴ Ρτογίας ΔΠ}) ΟΟΥ ΠῚ ἱΠΟρΟ ΠῚ μοίρὶεῖο 
Ἔχςορηΐς : ϑοὰ οἶδ Ατῆδφηις αἰι]θδηι δάΐως τείι- ἀιιλι) “ΕΓΒ γηὶς οτατίδῃι ὃς πηλοῦ αι. 

ϑρῃηζῃηὶ ὡς Ῥορεΐο. 

Γ|]άταηι οὐ δά πῆς, ἀς Μείδηορο » Πυστη ἀρυά 
γῸ8 ΟΥατΙΟΠδ 1} Βα θιιοτ, τάταας νεἰξταπι αυϊάᾷ ᾿χαμπη)ταΐδηλ ζΟΘΊΟΣΣ 1], οηζοσ, Μοίδμορο νοτὸ ΠΟ11 (ο]ιλ σππὶ χὰ πος ΓΟ ΠΟΤ 7 10 ἀἸρηαμη δἰκς ΓΟΠΑΓα τας) 2} Γο]αταχιι ατἰοιτίοσ : 9οα ἴοστο ἀστλ αὐδας Ῥαϊγια σάγθῸ ; ζὩ ΘΙ Ργωζασο σρηάβοσ. Ερο ΠῚ6 ὁ Μείδιορε ΡΓΟΡτοΣ ἰεσ ας ἰῃ μας σγαμηηας σοης πρέξιι αἴἴτιηο, Ποιηρς ἰθρίθιι5 ορί τα αὶ πο θη- ἴεπὶ ἢ αἰὶς ἀληγηο [σοι » ζ δοιπάιϊπη δας ηδ 4115 φογοπα ἀοηαγοηζις ςοποεσταηξοζη. ΜΙ ακι- ἄθπιὶ ἰρίτων 4ιοά τη α]}ΐσοῖὰ ΠῚ Ἀερ. φυὰ (ουτὶ-- [15 ἤππ ΟΧ τυ» ΦΙΠΣ ἹΠΒοιηοςϊο, Ατὶ {Πς. τας ΑΪ1}5 ᾿ΠΠ ΠΟΣῚ 5 οἰαγ ΠἸη ως ἰπ Κλ Θραθ.ν τὶς σομ- Π1116 οἱὲ εἰδὶ νογὸ, 41] πον. ἃς τοοὸης ΤΠοπηοιῆδ- ἴση ΘροΥ 5,1 ΔΠ} ῬΤΟΓΕιτον πγαςγο πη; ραζγοιι τοῦ οὐἰξο- ἀἸδῃ) ὀχροσει) οὐδ, τὸ νοσὸ ἀυόθις Δ] ἰθὺς ἀγαςΠηπλῃλ νοηάιτισαι, ατατς βογϑιὴ ἴῃ {ϊαρτὶς Ομ ᾿ΓΥΙΠλατοὶ ἰαποηίδιις Ροσα 4 [ς, πο πο οαμπι Ὑ δηλ οοῖς ψο] Αὐάς ἴοὸ ςοτημγαηΐα εἱς πιάϊοο, 5ςά ομτη Μείβπορο 1 Ροἠξογιπι » σι νοῦ 5 γιἀεδίζαγ, Ργαίἕῃς ζΟἸ]ο΄ιαγ. Τάτ νοτὸ νὸς ΟΣ ρῖοὸ να δεμπομοϊθηζία αι αὐίδηκὶ ταὶ ΓΑ ΕΙΠΕ 5. ταπυυϊσααπάο πος απ !θηο δος, 4 ΠΟ 5 σΩ] ΠΏ. 1αζιπ) γ θη γος ΠΊΩΧ) πὶ ἤαθοο θιηΣ τίατη, ΠυΜΈ ας αιτουὰ ἃς ααῖας Πποσὶς τ Εὶ ἱρὰ τος { Ροπάδησ! ςοη αἰτατοσ σὰς, Ροτε(ξαϊφη) ἀεοογηοο, αιοα Ρ] γι. ς Ρεῦ “πρὸ νεἰἶγα (δητοηζίᾳ ςοηςείς 1Π| Οἱἔ, 4Οτι:. οἵ απ ΠΊΑΧΙΔΙῚλ 11} ΠῸς5 «οἰ εὐ ἔπογαηζ. Θὰ] ΠΔ}71159 ἢος αἰτοιαπι κα γοδὶς σοηζοη- ἄἀο,, νὲ Ῥοζηι5 41] ΠΟ 5 ΠΟ ῊτΙ}5 ἰασούαης, πος Ριαθεαῖις “δι νῦ πὰ] στα ῆςατὶ γ] ας Δ] Πὶ» Ὀἰαίρμεπιος, ἤθη ἀιάιοηάο, ΔΙΩ 06 ΠηΔΙΟσοόση νοῖ- θὲς {ρὶοἰοπθηι το] πηπδεὶς οἱ αιΠάοπὶ νίηαε ἴῃ ΡΠ Θηζοπλ ἀϊδη, ὨΠΠα Ια) δά πος γρηϊε ; ςοά Ἰηογθος5, σοπτοηζίοπος ἐοσθηίος ἃς Ζαϊάμ!ς5 ροχίες 8 ΠΟῚ ν6]16 δά οχοιυίμ πάῃν δαΐοις, ΝΙοας γος ᾿ Ργιάθιη γοηὶς ἢ δ οεὶ Δηάσοηῃιάος. 9] Ἰσίτας ηὔς ςἅ ΡΠ ΠΟ, ηδιὶ φῦ ἀπά ϊο Ρτοίξδάδγῃη, ἀδογθαξι νε.- ΠΙΓῸ »[οστο δάξδις Αἰ Δ ηΣ Ὄχοι τ ΟΠ τη Δοςορο- τῸ » Βε!]ὐμπηημς ζΟΙὨΡΟ τιπ) βπογὶς, Ομοά ἢ πδ- ας σληγ 110 νεξηΐσο εἰ] ΔΏΠΗΟ οἰ, τὰ Ζυϊ Ομ ΡεΓΡοσξαὸ τε νϑηζηγ} (οτῖθες, πος ἀπζοι {διχιοΐ [ἀοςεπίδθίσηης οὐτη ΓΑΙ ΘΟ ἴδῃ δά ΡΗγίσιυση, 0 ἀϊ6 Ζυιοτὶ τὴ ἐθάὶ » ΠΟῚ ΡΙρΓτΙα σαι, [δὰ σιοά ΔΗ οἰατίοηὶς ἐοίος ῬΓΟΓΤΟΡΑΣῚ ν]άξγοτασ, Ομο ῃο. ἐς ἰδιᾶῖο ςιὴ Πλδὶ ας αθογὸ ςερηΐξδμ, Ργορτεῖς [ἂς ἴῃ ἀγθηδιτι, ν1]125 Θρα]!ς Ρογ]αἰεγαυὶ ἄτηης ςα-- τΟΓ 5 ΓΘθυς ομγπιθας ἰπουμα νας τ] νά 8- Ῥφηζατ. ἸΝΆτη ὃς οἰϊαὶς ἃς Ρἰἀπεὶς ἀἴαας νπριῖς πγαϊ- τὶς ογδηῖ ςοηῇτας ίερεϊες δτίηη “ορίοίας ὃζ ἀτηπα Ῥαΐσιια σοητίηεθδης, ϑοὰ οαίς τ πἰδάϊοογες αυίάδηι 

ἐπ πεσὸν τὸ χωρία. Χφ] μοὶ ἐδ ξε χαλᾷ μὲν ἄλλως καὶ ποικίλα εἶγαε τὰ χώρλα. χρὴ γεἱρ ἐλαιῶν 

σὲ ἐσὲ μέτριον 

γοσ 



“Ῥα αἰόγαηγης ἢ 

ἈΕ ρα ς ᾧ δ ἢ ἃ 
γεγὰπη οπληες Γηλϊ Γαῖα. (Μγζοηϊάος ἢος5 Ρεζδυ- 
τηδηΐτοῦ ὀχοορίς, Ν 119 ἀυζοῖα ἀποθις τα]οηζ5 ο- 
αὶ ἄτας ππης ΘΠ ΠΟ] “ιοάάμπι τιιργιιηὰ ΕΧΙ- 
ὅγ0 οἰατ απο] νὲ ράιροτ ὅς ρασιμηὶ ΟΡ ρητας ἰΠ{{|- 
ταὶ » ΔἸ: οπχίπιις ταπχοη Ηὶς Παδίταζαγας; ΠΙΔΠΊμ 15 
πὶ Πογοῖς ποῆ (Δ αϊτοῖ, σάτα ρεα (δγτίπ ἴα ογρδιῖο 
Ἂς πλες οἱ αἸταξὶς δὲ τΑ}}ς οἰ αἰτατὶ5, ἢ αυᾶ ςοττὰ πη’ 
ἀο]οτίς αιρίατα μαι Ἰἐμαθδίζατε πὶς Γεοογάδθου. 
«ΠΟΥ τθοη γογὸ Πηρι] 45 οἰαίταϊος ἃς [ἰτζοσα σην 
(͵ [ρεζεδηαιὶ ται τότγα πλάτίαθ ΡΓΟΒΟΙΤΟΓΟΥ 
Ἰ]Πιπγ, ἢ ποδίςνῃ ας οἰ γε πος ΚΆΜΗ Α ςομιη- 
ΦΕΪΘη πος ᾿ερᾷ ἰπαταζ!ς Ῥάτοοτες. Ετ ἀπ ἰηας ν]ά46-- 
τἰπα πὴ πὲ Ππτοτὶς ὨΔΠΔαζαγαπι, ΦΠΟΠΪ ζοριοίΔ πὶ 
τηδτθ ΓΙ ΠῚ Πιρρρα της, Ποη ἀἸςάιη. Ψοζθοσ ἘΠ] 
ἠδ ὰ τ ἀαἸΘΥΙΝ πλὸ δα Ροετίςᾳ ΠασατηΘηζα Ορθσᾶπη ζοηΐδιοττ [8 ῥγατοῦ ἀδοοζιίη ξχροτο βιτοϑ:Ο Ἰρλο 5 
γογὸ [ιοϊπογὰ ὃζ ἰπέθιηροταητίαπι {τ ἐτίλπι Πρ 
ΠΧΙΠῚ ἀδοθιι εἴθης, ἕάσπθη νογδὴς ΟΧρΡΙ ραγ6 ρίὸ 
ἀἰϊσηΐτατε πο) Ροΐϊΐοιη, ΝΟδῚς ΘΠ11Π} Πλιΐτο 5 ἐν ΠῚ} ῥοπηπιοσαη τας: θα 6 ζαπθη ῬΟΓΡΔΙ ΟΥ̓]. [ὰ- αἰ ἤϊιθτὰ αςςρι σης δ ιι5 ΠΔ1Π] γογὸ ἀπ ηες οΙδῦ πιὰ- ποιῷ, ἀσῆθς νη μοῦ σαττα ἠ5 1] Δὶς χα οΩ Ιρία,με αι Ρὰς σου (γριὰ (χης δοζοπηπιοάαϊα Πρ δ.) ἃ ὃς ἰπηζογα "Πιἴ, 1 ΖΕ Ρ᾽ αν πὶ σοι δ πὴ Ρ.6]14-- 
τὰ τοηζαγ τ Ζαι. Ιοχ ἃς αταὰς παθοῖο Ρετηλ τος Να- τσταΣ ἰδῆς Θαγιη αια; ἀς!ροπάογοηζιν 5. ἴτε. αςης ΠΠΊμλις γα, ὅρα πλοσὶς εἰξ ῃ Ττολάς τορος ἴς» γῈ ν Γαι πος ας Πυδαης δά δοδι μα πάγη] Δοζο- ἄξητος αἰ μαητάς μος πυκῇ [Δογυιη αυοάάφῃηρατ- ΠΊΘῚ ἀροΙΠΔηῦ λάβε μου σκώμαγδρε τίμὶ παρϊενίαν:Αςς!- Ρὲ πηρᾶ δολιηάῃ το νἱγρ ηϊταζοιη Ρτοιηάς τητογος- ἴοτας ΟΔ]Πτοὰ πουϊδο ΥἹΡῸ μηάρ8.. ὃς ρρηοήξ πη. 15 Ἰδίμμι δά Βαα αι νος, Εξ ἤο5 γπὰ ςμὴ ἀο- ΡΟ Ὠτάταπι ΔΙῚ ἰΟ]5 αἰ πα ας τὰ θ]5., ΟΧ ἰοπρίηαιο ΟἸ ΕΠ Ἰξαζθίη ἃς ἰοτίοπδς ὙΊΓΡ Πα} » «({π.ξς ετας ΟΧυ ςας ἸΠΕΒΟΓΙ (ρρέξαθαγηιις. 10 ὙΠΠῚ Ρίοθις 1|ς δομύϊηας Οηοη ἃ Ααθ αὶ} δεφεηαηασι [ὰ ἰοξ αϑαϊτας ὃ [ὈΡΓ Πομά!δας νοῖατ. ἶσος ΘΙ). Ρέλσεοηλα, ὃς Πα ἸΠ Πα αὶ ζοπετὴ ΟΠ γοβίὰ 1η.-. τΟΙ ΠῚ σοι οῦα δέαηζ, ΟἹΠῚ 1τοτ 118 ἰαπατοι, δ ὀρ [ἀδτατ ἐαγηθης νῖ ΡοΙ ΓΕ πῃ} -Ορῃ ταηι ρτο- ἩπΠολατοῖ Χαζε μου σκαάμαγόρε τίω παρήβεναν, ῬΓΟΓΙΠΕς ἐχαἴδαθο (ὃ ῥτοσ! ΡΙΘῊ5 ϑραιπιαηάοῦ Ομμο: Εηθεοα.- τετ γοζὸ ᾿πυραῖς ἀάτηῖξτο, ἃς οῦο δοοιηαηάοσ (8|]}- ἴόξῃ ἀζζθριονιἰτάψιο θολὰ τἰδὶ ἰατοίαν. ας ἢ. ΤᾺᾺ] ἀἸςέ:)5 ὃζ ρι  Πὰηὰ ΓΑΡ ΓΑ 5.» Θαδιλας ἃ ΠΟΠΙρο- ἐζα. ΝοΣ ταπθη δοάριι οάὸ (ζςἰιις φααπείοις. δορά αιιαζιοῦ ἀἸοθας ΡοΙΕροιηρα Ν δηότὶ ἀπσοθατζις Στὴ ΠαΡΕΓ ρει ἀρτταρᾶς, ΝΟς ἀπτριη (ροέζαζογος Ρουμὰ- ὍΝ Ῥοπία, οὔ [Οττὰ ΟΠ ΠΧ ΘΠ Ἢ ΕῸΝ Δ ΑΠΠΠῖς Ῥεύρατι ἢ! σοπίσίαιν ἃς ΠΊΘΟαΠ νηὰ Ῥεξελητοηη, ἴῃ σόπαν ῬτοΪαθοης ΔἀΔογαθατ της δὰ πατυϊοξ ςομσοτία, νὸς ᾿Π0Ε]Σ Ἰη68 ΠΕΓΓΙΧ ΘΟΔΙΉΔΗ. ἀτῇ, αἱ ἡγθα ιν νι ΓθΊΙταζότγας 4]. το δυάϊτο ηιι- ΤΠΧ, Ἐχοίδιμαζς ἃς λοι ἴῃ να σις τηαπαγο. Ερο γοτὸ ἀμ τοῖς αἴμιηο Οίηὶο ἢς, ὃζ ᾧ ραν Ἔγαζ ςίο ἰζο]ε [ἘΠ Ἀρρο]]ατο ῬτΟΡτοΥ 6185 Πρ] τι πος ἰη- τευ Πς ἀἰςο. ΑἹΠΠῚ π1Π1] εχ οὸ ξοσηγ  ἀ η15, ὨΘΩῈ6 ψετὸ Ῥυδοτῖ5 χιμοαυδιη δα ὩΡΒυας ῬΓΟΙΧας ογά!ο- Ῥατας οπχηδς, 11 ν ΠῚ ογαςο ἄϊσημα Θγροιγαςιι, ζΟιποιηλογάς, ἃς τοςοηίδης. Νὰ ἃς ἈΝ τα ἴαχτα ἰῷ εἰκὸς ἐργάζομαι, καλῶν αὐάσιον κρὴ οδν᾽ αὐτὸν ὕπο » ῖ 3 

οὐδὲ γβζαυϑὴ τοὺς πεωραγρᾶροις. ἀλλὰ μιύϑο ΤΟΧΡ ἀξία εἰργασρδίοις χρΐᾳριϑιμούμμφ:. 

᾿ Αἴ 
ἀλλα παντα ἐροίπμα. ἐδέξατο ἡμαξ ὁμυρφγίδης 
φιλανθροόπιτος στρ οἴδα. τοὶ μϑῦτοι χώρλα οἱϑοὴν τα- 
λᾶντοιν εφρριαίμεζεω.γ νιὦ ἐπαυλιόν τι μὴ αν μᾶι 
τοιξτον γα ἐμηχαγώμζωυ ἐγὼ κεχτημᾶος δδαχέᾳ" 
κι βάλλων ὅμως οἰχιξὶν οὐ θείου μ(ᾳ Φυς ϑεοις ἐχ ἡ- 
“ἕως ὅν τὴ ςερήσῃ τ ἐμμὰυτῷ πόλεως, καὶ κάλιςει 
τοιαύτης ; ἐγῃ δαυνω αὖ τις ἥοσον ἀλγειν τΖο- 
λάμβαύειν οἰκεῖν. ὁ β 

ΓᾺἊ σὶ κίμων οἷα καταὶ πόλιν ἐκάςην. χϑὴ α᾿ για» 
Ἂς. “Ζ,λὸν ἡκ(ᾷς σξορασκεν εἰκήσεις κεὶ γόμξ φειοίδ-- 
μδιορεσεγὸς, ὅτε καὶ ϑύαν εἰς ὕλιον ἀφικόμια; τῆς τᾷ 
γῆς τὸ ϑαλαήης ἡ ἃ μὰ εἶοθον αὐτόϑι ἡράφφν ἐπέ- 
δοκεῖ ὑλίμ ἔχειν ἀφϑενον σιωπῇ στρ. «[ποοιζᾳ γεὲρ 
μῆποιητωοῖς λα δ ό ὑμένος φλυαρίας, απεφοφχαλοῦ.- 
εδὺζ εἰδξω. τὰ ἢ χίμωνος ἔργα ἊΣ ὥχρασεων εὖ εἴ 
μ,ϑι εἰέκᾳ μδδ γ λῶσσας διναίμην αῤκέσοι λέων, 
ὀχεϊξιξόντων γκὲρ ἡμδῇ!! πολλαὶ ἡμέρας ον ἰλίῳ,καὶ 
μοὶ πδηιραμδῥαν,, τῆς ϑέας γὴν ποργώμων, ὦ Φὲ μοι 
γγώμη μδῥάν ἕως ἁπανίᾳ οπεξέλθω τοὶ ἐγ τῃ ἰλιά- 
“ἢ) ἕπῃ ζῷ 99, ς αὐτοῖς ἐχάςοις ἑῶ ὧν το πῇ ὅς) ),5- 
οπυημδύα, ἐμπεῆει ἡμέρα ἐν ἡ ππειρῴνταὶ Οὐς 
γείβοις οἱ πλεέϊςοι Σὴ) ϑυγατέρφον ὅσων ὄχιτρε. 
δι δνόμ θ᾽ ποιεν χρὴ ἡ ὥρα. ἐηϑύοντο οἱὲ συχγαὶ αἱ 
γωμεωδμαμιεμόμιςίω οεὼν τῇ Ῥῳάδι γῆτας γω- 
μϑυμρ ας παρθένοις ὅλ: τὸν σκαρζανορον ἔργο ἅδε, 
χορ λουσο μύας ἀπὸ αὐτῷ το πος τῶτο ὥσπερ ἷφ: 
οὗντι δγηλέγν. λάδε μου σκοίμιαν δε τίω, πορϑτα 
νίαν. δὴ) τὶς ἀδλαὶς καλλνιθφη ὀνο βίῳ παρϑεν) 
μιοηγίλη, πατρὸς ἢ τὴ! δγιφανῶν, δὶ τὸν ποία κῶν 
ἡωκῥλυσο μδρ "Ὁ ἡ μῶς αἰ (φι τέ τοῖς οἰκείοις δ ὰ 

μϑυρϑόων κ) τοῖς ἄλλοις ὄχλοις ποῤῥοϑεν τὰν ἐορ’ 
τίδ) κοὴ τὰ λετρᾳ παρθένων ἢ ϑέμις αὐτοῖς ἐξω-- 
τέροο ὁρανγεϑτώμριεῦτι. δ δὲ χα λὸς χᾳγαϑὺς κίμων, 
ἐϊκρύηηεται εἰς ἴμνον Ἔ σκαμιόν με κὶ φέφοιἑαυ- 
τὸν οοναξιν.ζοῦ ὃ αὐτῶ δηλαδὴ τὸ ςρατήγη(φ: τῶ- 
το χρὴ ὃ λόχΘ΄ οἷ ἡμέρας δὶ τίου) καλλιρόζω 
σύ ῥεπης. λουομόης δὲ οὶ τὸρίωϑος ἔπος, ὡς μυετεὶ 
ταῦτα ἐπυϑόμίω λεγέσης, λείξε μου σκακίφν ρὲ 
Ἴω παρϑενίαν, ὠκ ϑορφὸν ὧκ 4. Θά μγων ὃ σκάμ(αν» 

οἴδο κίμον 5 ἡδέως ἔφη δέχομαι γ λαμβωΐω χαλς 
λιρόξω σκαά κ(ανέδος ὧν χοὶ πολλὰ ἀγαϑεὲὶ ποιήσω 
σοι. ταῦτα μα λέγων κοὼ αῤπείσεις τίω) πα͵δα, ὦ - 
φανῆς γίνεται, οὐ μίω κοὴ το φρώγμῳ ἀφονὲς γί- 
νεται, ἀλλα τεήαρσιν ὕξερον, ἡριέραις πομιπὴ μδ 
ζωὴ ἐφροοντης. ἐπόμποῦον ἐδ αἰνεωςὶ γε)αμημδύαι 
καὶ ἡμέις τοῦ πομισεζωὺ ἐθεώμιεθοι. ἡ δὲ νύμφη ἰδ(-- 
στὰ τὸν κίμοωνα ὡς μησὲν αὐτῷ κακὸν συωυφδότα εἰ, 
μᾷᾳ ἐμοὶ ϑεὼ μᾶρον, φὐροσεκιμύησε. χ) ὄποξ λέψασος 
πρὸς τίωωτροφῶ, ὁρᾷς ἔφη τίτϑῃ τὸν σκεΐ ἀζανοῖδον, 
ᾧ τίωπαρϑενίαν ἔδωκα χρὴ καὶ τίτϑη ἀκέσοισοι αγέν 
Ἀρφι γενϊοὴ τὸ «σφ α Πιδι ἔχ πυςον γίνεται. ὡς οὲ οἴκα- 
σε εἰσέρχομαι, καϊξλαμξανω τὸν κίμωνᾳ. καὶ οἷᾳᾳ 
λωλέναι λέγων ἡμκᾷς. ὃ δὲοὐδὲν εἴν αὐτὸ ἐδ'εισην, 
υξ ἐ “πελῴθετο λέγϑιν ΠΣ ΤΩ ὑς τοὺς πον το οι 

Ν τ 5 ι οὗ «δι μαΐαν εἶδον ἸΝ κὴὶ γάρ. ἐν μογνκοίᾳ ποθ: αὐ μ Ν 



τ 

Ἰ; , ω»..} ν“ΦΦ» 4. ν 

πάρα ἐπε Ὑ ου ὀμέννὰς τ ὀκεστοκον ΠΟΥ͂Ν σήμερον ἀπ αλὸν τὸν ἀϑληπζω ὁπῆρ ἔφη 
οὐχ ἑαυτὸν ἐὸν, Γ ἌΛᾺ ἼΣ μα αϑδοα θὀινῶ ραν κὴ Α 

κοὶ δὰ τῶτο αὐτὸν οὕτω δον νομμάζοι σαρκῶν τῈ Χ 
ῥώμδης 40 ἔχειν" ἐσ εισαν ἌΝΝΑΝ λάβων ΠΑΝ 
»εἰς ἀπειπάμϑμθ’ ἐξίοι, τὸν ποτα μὸν αὐ} ἐμια- 
σῆσαι λέγει ὅτι νηκήσας 8 ποιτόφα αϑηγόρούσεν αὐ- 
«όν" οὐχ ἀρ ὁπορέϊ γε ὅμδρθ’ φερφάτεως. κὶ 
«δι ὅχίδαμνον ὁμοίως παλιν. κἄτιων σὲ ἔφη ῥου- 

σιχὸν ὑα᾽ ον εἰας πεπτεῖάλοα, ὅτι ἡδακλίοις εὖ! τὸ 
ὧπ μριχϑ ἡλυόμδρον αὐτῶ παιδίον. ἐγὼ δὲ οὐκ ἐπα!- 
δοποιησώμίω ἐφὴ ἁπαξ δγελε χϑίω παιδὶ ὕω. 
ώρῳ τὲ ἤδὴ)γὺ λουορδρίω αὐτίω μμοτοὶ μιαξ γραὸς 
ἰδων. χϑὶ ἄγνως δὲ δοκεῖ μοι ἔφη, ὡς μὴ παντα- 

ἐν ἰλίᾳ ; χαὶ φοξερᾳὶ ἢ, παθέϊν δεῖν πᾶσι τὠτνΊλίῳ τεαγιχὰ καὶ φὸ φῷ ἢ» ὌΝ [ 

καὶ τι ἡϊᾷς χϑὶ οἷον ἐν κω ιῳδύαις ὥδὲ τον σμα- 
μμανσδϑον ἐργώσοιδνοι. Καγὼ μδρ αὐλλο συφίὲν ἡ ποῖ 

λήξρ, ἡ τοσαύτη αναεθγυυυτεα ροφσ ῥιδύων »λίϑι- 

γΘ΄ ὑν αὐτιςίας ἐγεχόνειν. ὃ δὲ εκ ει κϑὶ τεϊτέω 
 πόλχωνθ᾽ ἢ σιονύσου μοιχειαν ἐπάξων. ἕως ἰ- 

ἐὸν ἐγὼ ὄγ λον τφοσιόντα τῇ ϑύρᾳ ̓ Ὑ5 Ὁ Ὀκξιγὸ ἔ: 

φίω κατιὶ ὡρήσοντες ἡκῶς πάρεισι. καὶ 4) ὁπιᾶγο- 

δόμου τινὸς δύϑέως ὥφος μιδλαυνιπιδίω φόΐγαν 

ὠχόμίιω. ὠκεῖϑεν δὶ εἄσερας ὅι Θόλα τν εἰς 
τοὺ οο εν, εἶτα ὡς τὸ ξοώνα αὐέ μῳ κατῖλθη- 
μἶω. ὃν μηδεὶς αἢ ἀνλοὶ ἢ φογων τὸ χ μμωγειόν ἀ-- 
ο»ς τ:τὐλιξίναι πλέων. τοιαῦα ἐδ παθὼν δεν σοὶ 

ἧράφειν ὡς κα) ἐμοῦ χετλιάσοντι ῷ, ἌλοΥ ᾧμηνισὺ 
Ἂ αἢ ἱκανῶς οἶμαι γελάσας. ἘΞΈΡΙΝΝ 

Τὴ (ελῇ κὶ τω δύμῳ ἣω αἰϑηναϊωγ., τ 
Α μδὺ ἄλλα «εῖν ὑμὶν ὅχιςέλλειν οὐδὲ ὧν ἡ: 
βαλόμίω χἡ «τοϑτεθὸν ὠδμίω. οὐ γὸ ἀφῃρῆ:- 

ὅσαι γε τῶ το τυ χη σειντα 7) παρ᾿ ὑμὰν ὑπελῴμξα- 
γον'συμξ πλούειν δὲ κὶ πολύτρᾳγ μονέϊν,εἰ μικοᾷς 
ἔμοι γε ἀκρασίας ἐφώγετο ἔρ:γον Ἐ1) δεεϊυκότι τη- ἐμοὶ 6 ἀκραάσιας ἐφωνετο ἐρηον ε4) ᾿ : 

λικαύτίω σδίχίω τῷ πολιτόθεῦσαι. πλιίω) εἴτι σδίοι 
κα λοιυύτων ἡ. ἐχως ὃ μὴ ῥα δια τισὶ ἡ ὅλι- 
τη δείωγ, ἐχ ὅτι πόλει συὺ βουλόζειν ὠόμίω. ὑμὰν 
τε ἑἐώρφν ἄγλοις χαὶ λέγειν καὶ φραῆοιν δυυνα- 

μδροις Τὰ κοινά. κατέλιπον γαβ οὐχ ολίφρο. ̓  ἐπε) 
ἐδὸ οἱ μδι᾽ τεθνᾶσι. πολλοὶ δὲ ἡτυχήχασιν ὥασερ 
φγω, ἰδ ἔφηνε δὲν πόλις εἰς ἐρημίαν ἣ" πολιταί,ο- 
μάμων; ἀκούω δὲ τοις μἂρ αὐτοῖς παρόντας ; τοὺς 
δὲ καὶ δὲ ὅχιςολῶν χινεὶν τι δ τῆς πόλεως φῳρᾷ- 

γ ἄτων Α ἔτοιμος ἤδη τὸ δοκοίτα τη πόλει »" 

φέρειν, ὡς μόνον ἐξεςι μο! δὲ δγισυλῶν λέ Ὁ “ δὲ 
ΧΙ νεῦ τὸ κιφοεοδονὼν ΨΕΡΥ Θεῦσι μ0Ὲ 1. ὐδῷ- 
φὩρὲσξ οήας “ρα Φονταί τινες ὠπύνᾳ μμοσήχίου ̓  ἢ 

φορφοοσίαῦ τῆς ἑλλάδ᾽ιΘ' ἐΐριμος ἠδὴ Ὁ ῥόδου 
καὶ γῆς ὡπόύσης ἐλλίωϊ Θ᾽ πορόσω φαύγην ἐαν 
βέλανται "10 ὅ6ὴ ς τὸν ὧ πίρσαις ἀπτμμι ψαδ μδὴς 
δὶς βασιλεα.καιτοι τὰ τερστον τεκαι μιησδῶν εσεὶς 
ἐφή μὲ “τε Φρονεῖν. Καὶ ἡ ἼΤΩ ἡ χέστι δημοῶν- 

νης: αλλ᾽ οὐσῆ᾽ ὥκεισε σταύσομαι ἡράφων, ω Τῇ 

πέλει εἰσξη συμφέρειν οὐ χαρίζει μόλλων ὑμὴν ὥςπερ ἀλλοι τινὲς ς 
2 εἰδέναι “λρὴ ὅτι τῇδ᾽ πολιτουομϑμων οἱ μῷ λον δχυπλήξγων καὶ χαρζ 

ὈΙΝΕΚΘΟΒΥΜ ΚΑ ΟΟΚΥΜ 
Μαδπάτυμι ἢαπίμτν μος, Ἰάθῃῃ ἃ αυοζαπι φίῃς 
τούγάς ἱπἐπὸ βαέξαπι οἤπ πατρίας, ψμάς ρυσι δια Ατταϊαπὶ πόα] ς αάσαιις Ῥαξότ θη (πππ),[εὰ Μφλ- 
ἀτὶ “ΔΙ Πα πῚ ἀξ ιτγάταγ, ὅς οἷν θᾶπο σαι λην θουτὼ ςοτ- 
ρυϊεπεύμ ὃζ τοδυϊζατα Ἔχ ΗΣ πλθῖ. Ωιδά ἢ ΡΙαρὶς 
Δόσέρε!5 ἀπ σοάδε ντέξας, Βανί εἰ Γασοοηζα Πδ 41- 
οἸἴν ἀσπίδι ν!έξοσ ουτν ΠΡ. Ῥαγθζο (αἰ ατατιξ 
Νέξημε ἐἠΐτα {ἀροτατας , που Ῥζοτιηυς ὀχουίατίος 
ΠΕΙΠ Πα ταπὶ Ἔχοορ τας. Εν φοάοπι πιοάο ἰυχῖα Ἐρὶ- λυ ., Ῥοιζἔτεπλο, Μαΐου αἰοθας οὗ (το! άϊιῷ- τόπι Ρογίιλίιηι Ἐοσοα]15, ἐχ αἀαϊτοτῖο ἢδὲὶ αϑξύμα ογο!41Π6, Αἴ ἐσο ποη Πρόγος ἰμααῖς σοπαὶ : (οᾷ (ἴαπι ΡῈ} ΕἾ] ἰάτπι ργατηαζαγα (δτηοῖ τἀπτυω ν μὲ τεπι 
γπα αυλάάιῃ πὰ ἰλιατο σοηίροχηΐδηι {πῦ ςο]]ο- οατας, Ἴ τηχν ὁζὸ; ἱπιατ, νι Πιτ οἱ χα!εὶ »Πδρτοῖ- ἤας ΠῚ Τιαρίςα, Βοτγοηαάς ἔοτεπς ὁπιηία, ποὺ ετ!άτῃ αἰ} 4 ρέασίζατς Οροζτετς » δ σοπηουἀϊαχιιττ τῖτα δοαιηλΠάτιτα οἥησοτε. Α ἴχας ἐρὸ Π18}], πὶ αὐογίαιῃ εὐδάογοι ἱπηριιάξεία ταηζα, ὀχρεξξάς, [αρ!- ἄξας ρτοροπποάῇ (προτο ἃζ αἰταςυῖο τοὶ μα [μμι. ΠΙς νοτὸ ἐδτιϊά δτιά ἈΡΟΠΠ πὶ 5 ἃς Βαςοῖὶ νίάοδατας φἀυϊτοῦῖ «ἀἀαέγαν", ἀοπος ἔθ ςογης ἀρο]οτηρταιᾷ Δα ΟἹ τανθἅ, ος ἱρίπμη ἀϊςοχξ, Ηἰ ςδδιίξιιγ πος Δά(απτ,ὅ8ζ οἰαθς ρον ῬοΓοτίοτος φἀἸ ρατῖος δά Μὸ- Ἰληπιρι ἀᾷ βιρογξ, Τπά6 ( νοῇ Ρογᾷ πγατὶ γοξϊξά νἹά τΟΠμτππ5; Ροίξ αὐ δοΙρ ε νέτο «οἰ αεὶ ἢ 1ΠΠ}}15. ὦ ΠΕΙΉΪΠΙ ἈΠ βαρίατ Ογιποηιῇ ΡΓοπιδζογι ςυγῇις εἰ- [δ ροῖςῖ. ΗΠς σΑΠΡὰς ἀρ τάζας ΠρῃΙΠοδἢ ΕἸδὲ Πτοτὶς Ρατϊαδάγηῃ, ἀυΐρρο 4.1] τηυἶτο ἀσουβθίος πλὸ ἢς ἃςς6- Ῥταζας. Ἔα γοτὸ ἢ ΒΠ]οσ αδαηάὰ τἰάοθὶς, 

δεπαιη ρορκίδϑης “δεπίθρ, 
Ἐ Ἀε]ααὶς χυα νοι Ποπι, Πξεζας δὴ νοΚ ἄφλτς -7 τηἴεὰ σασάιο ᾿ίσογο τὰ Η] [ἐγηρῶτ ρυξαι ος ΘΠ [Ὁ] ΠῚ ΘΠ] ΟτΠιδὰ [δὶς ἀρ νος οχοϊάο.-. Υ Ὁ Π01} ἐγέρταπῃ ΕἰΓἙ σο α}. Ατ ςοηΠ]; υἢ ἄλτε,ρα- Πα ψας τίδῤο!) σαγαμν ἼΒΕΓΕ 7 Ποη ἰειξ αιάαςίλτα ἤος ατρπότὸ νἱ ἀοτατιρτςί δεττη ἸῈ ο0 αὶ ταηξαϑ Δῃ- τθὰ ρει Κοῖραν. ρα πᾶς ἀρ άευ τη η [οιτὰ, ἢ αυά ΟΡ 5 Ππτνοδὶς γοςαητίδας, ΑἸΠοααΐη πο ἔοι] η6- ΣΤῊΝ Δ] Πα 6 πὶ ΠΟ ΌΠῚ ᾿λοιπρΌΒ]Ιςάτη ςδ ἢ} 1ο Ἰηϊοσῖτ ντ πιξὰ βασι Γδησθητίᾳ. Τα νοθὶς αἱϊος οἵ, 

εἰραρ. ργσεῆς ροΐεης 
ὃ μαπςος, ΡΟ νετὸ 

ὈΓΊΠῚΙ δυτᾷ οάἀς ἰοσταης 
ἐρ0; δ Οἰαἷτας δά (Ο]1τὰ- 
Κορυθιτεάαξϊα οὔ, ἂς ςἢ 

4 ΠΥΠΙΓΟΓΕῈΠῚ οεὶά [οεῖρεὶς 
οἰταγὶ, ἀδογθα!, "1 ά χυξ αἄ ψτ τας σα πθιη ̓ πίδγαϊτισα ν] ἀδάτυτ,ιο Ραῦο ΓΆΪΠ] ἀἄταχας σδοράϊτζατ, Ρε 

τητξάξε, ας Ῥαϊτοηὶς ΟἸσοοτζῇ ἀἰζ ἀϊςξι, ἰᾷ ἃ ἈΠο- 40 εεἰᾷ ὃζ νηϊποσία Οταοὶὰ αἱ Ιδρί παι 5 τοσγὰ5 Οχὰ ἰατᾶ ἵγὸ ἢ ἢς γοΪξς ράγατιις [{. ΕταἀῬειίαγτᾷ Μεάο-. τὰ; τοῦ 6)δο. Αταχαὶ Ροσγῶ δὺς Μεαάοσᾷ Ράζγῖος [6 ἔσο ΓΘ ΠΘπιο ἀἰχίς νη σι, ὃς ΟΠΊΠΙΠΠῚ ΓΙ ΠΙ τὴ ἃ Βεπιοῆδοηος. ςεὰ ΠΘαὰς 10] (τείδεγε ἀθῆηᾷ, 45: ΡΒ] εὶς ςοπιπιοάὶς Ριοξαζαγα ἰῃά!ςαμδγο 5 πο νὲ Δ στγατίαπη γοΪαπτατέτησις νο15 Ἰοιασ: [δά γε 1ῃ.. βεῃυ ὸ τηϑδάγῃ ὃς δἀμοῖτον. Νέεα; οηΐτη ἰά γος ἤν. ΘοΓ6 ἀθθοῖ,οχ Ηὶς 4} Ἀδριιδ. ἐγαξξᾶτ, 4111 πηαρὶς [ῃ.. Ογθραγθ, χιᾶ σταιβοατὶ Ιοχιξάο νἱάοτὶ ΠΡ ρος, 
ἀλλ᾽ ἐλαϊ ϑέρῳς γουϑετεῖν, ὦ 
εὖτε! ϑέλρντες ὑμὴν δοχειν οὗτοι 

ῬΟΓ ΠΏ νη 



"ἘΓΡῚ 5 ΤΙΟ ΖΕ: Αὴ 
ῬοτιΠπνα νοἰπρεατῖθ.ν οἰἶτίς οδίδααι ας δα πά τι. 

Οὐοηϊὰ ργατοχταμα [ἰδ εγτατὶσ ἴπ ἀϊσοηάο ν ᾶ αἀ αἵ- 
δπταπάυμι δὶ παααϊπαης, πὶ ἢϊς οτίαμπα φυϊάά οἰ ὲ 
σαι βοαμάὶ οἰαϊδιβ ἄτας ἀιιςίδιι5.» πλαΐτο ροτη!- 
οἰόῆον πιοά ας, ἐπι δαπξτες Ατῆθπ]8 Δ[1α 1» τα μὰ 
ἀάδιας πιὸ ἱπρουτῖτε ἀρὰ νοϑβ: 8510 ΘΠ Τ1ΠῚ α:- 
σογὸ φοπαφηϊς, τασι ππης » 4ααηζαπι ἰῃ νοδὶς οὔ, 
τηοτγῖιο. νοίτγαπι ἱσπαμίηι δος πὶ», 4 ποη γε- 
Τὶς ἱπιρέγηιπι Οὐαοῖα τεποτοιδὲ δά φοτηραγαηάαι 
ΒΟ]: ρτιοιραγαιν φἀϊιογταηζαν ροτίηάο» 0 {{ ε}118 
νοδὶ5 ροτοίξας οἴος, νοβ διζθλ ἃζ δὰ ρἰστιτίαμα αη1- 
ΟΣ αν ρος φιοαις Οταςὶς ἐπηβοτατο ρος 
τας οΧ Ηξιπλατὶ ναἷτι5. αλυι ἃς ̓ ὰ ρα δπϊηλογᾷ 
Αἰ ἀςτίτατε ρεγπλᾶπογο » ἃς ἱπιρογίμαν ποι ἀβοίζατοι 
Ἰατα Ῥοίξ πιοιταπὶ ΑἸοχαπάγαιη απάϊο, φιοίάἀαμ) 
αὐ πουλύαιῃ τοῦαπι πλοῖις. νῸ5 ογάζίοης, ΠπΠΟΙζαγον 
Ἔσο νοτὸ οα αὐα [χὰς οπιοίαπχοητο Ἐ εἰρυΐ. ἔαζα 
τὰ (υαάοτο νοϊίθαι. ΝΟΣ δαΐπα ροῖ [οιιοῃ αἰ όίαιις 
ἄξος πὶς ἔστ χυὰπλ ἢτ ργαοίαγαπι» Βαγθαγὶς αὐτὰ 
(ἐτάροτ ἰπξοτις, ταρος νοτὸ 1 ρογζαζθι ν μά - 
φατὸ, ὅζος ἃ πιαϊογιθα», πο τὶς ξαζεϊταταπὶ ν άθο 
Ἅ)ος ἀσζοια νοϊαηταῖς [ξηζοητίάαις (Ἀτὶς» δὰ ποις - 
τ {Πα Ῥαζάτοϑον οὐ ὰπὶ χα οἴοιοηάι βου τὰτό Βοιιά 
βουτυπαια ἀςπάοτατε: ργομχάς νοῦ! 5 1. Πιοτλου  μ 
γοοζαπάμπι ρατααί (σγίδογε τη ααϊάοην Ατβεμ!έ- 
δυὰς, ποι δαζόιη ἐἰς Ατμοιιοηπθ,. αΐθὰς Τβομλὶ- 
ἰζοοίες ἀοιραθ] οά σοῖς ν οτῦ [18,48] ταυδεί! ἢ]- 

πο 10 Παῖς ΝΠ ἰς ἀφιογο 5: ΠΊ6 τ ρμογριμὰ 

δὰ σούσπάα ΒΟ. Π1 ἔμπλι]65 ἡοὴ Βαδοης Ν αμα ἰατρίαη- 

ταῦ ποῦδὶς ἐγοσςηζας τεϊσοθλονααι οδαῤῃίξητια τς- 

Οἱ (ογίρτα ἀεογοτάσαο Ρτοπιαίσαης ἰατρ!απεατγεγι- 
σίχτα πῊ 114 ταϊθητο, ἅ αὐφότι»απγίαας ρατὶ τγὶα ηλ}}- 
ἐϊα.» ἰἀγσίαητις νιτοτᾶ Ποτεητι ατατο,ρααοηΐμηαας 

φαΐ λς πὶ αγπλὶς οχὄτοιζατὶ ρατέ σορίαιπι δύ ὨΟῊ ν]- 
τοτῖις οομίαἰλητ,ϑοιθάχις δαὶπι ἰρίϊ » φα!ά Γλοϊοπ 
{ἰτρσαιαι ροτοίξατοπα χα θη], 13: ἀθου θα  ΠΎ}15»6Γ1-- 
τὰς αἀοροὶ Ἰήςαιο ἀφοϊαμχαιάο ἰλαἀαπάόσας πγα- 
ἴογος ποίετος ὃζ γοριομξ ρογάδης ορεγά χυδά ἴῃ Ἰρίᾳ 

Τ)1} πατὶ Ππτ. ϑιααι  δὰὰ ιεἰ5 6χ ᾿ρ115», 414 ἰπ οἷο. 

του ρύῶ ο [6 ὑαλεῖς γίῦςαι Ατβοπίοσηαπι αποά 

νιάο!οοῖ Ματς απ ορταθο ἀς Βαξε!.πιατὶς ἢ Α - 

τοοραρο σοηςοτίαγιτ, ς 6.) γιγά ν τας [τὰ να δα ηι8 
ντ οἵ Αμζιραῖγο νο] φασι 5 4110 Μαςοάοηυμτορο 

Βο]]απι ροτοῖς ροίηγι5, Ιά νοτὸ ποδὶς ἢ σϑηπάε- 

ταηα χιοά (ι (λτις οἱὲ νΊ τη Βοηὶς δυυίθιις {τε πὶ 

δγπγα σαρίαπις ὃς δά ΠΠοττατζ Οἰποοτγῦ αἰϊεγεινάαπη 

Ρτοποι(σαηλαγ. ϑίη δατό ἢ] πορ]οξε]ς οὐἰεξαδίηνυς 

ναηὶς αἀαἰατιοαίδιι ἰαινὰ ργατον σαὰλῃι σιοά ἰρή πὸ 
δὶς ςαἰληλίτατᾶ ἀατοτοβ νι ίπιας ἐχεϊζηβο,αυοά ν- 

πῇ «Παῖς απο σοπίοἰατοηξ οτγαρὶξ : οτιᾶ ἀδην- 
πη ἔογοηχας. Νοσαμ οἰαἰτατὶς ὃς νἰσὶ ρειάφητι 5 ΟΠ - 
οἰᾶ οἰτορτα δητὶᾶ τοϊηροτ μαδΐζα τατίοης, ἠδ γοῦας 
ἴῃ πιο ρτοροίτ!5 ἀο] ἰδετατιοις τ᾿πίιταδγα. Αἴ εχ 

ρυ πίη τοδοτο δα οα5 τος ἰπ ιιδιϊά νοτίου, οοη- 

Βοϊοηάας ἔροια δάξουτο » ὃζ οἰ τη [ἀπλπ1}5 αἰϊφιαπάο 
νι γα; αχυϊτᾶ ροτα Πο:ρουπάς εἴξας ἢ αἰι]5,ςἅ ρεῖ- 

ίαρς γίίχοτιά ἴῃ ΟἸγπιρίας!β δηζοα {τ δάορτας ρο- 

{Ἰξαίδηιο οοηξοίξας πομποπ οάαζ ὃς ἐστίρτος δά πεύ- 
ἴλτιος οοιπιπιθιπογατίοης τοθοσὶ5» 480 αἰαυδηάο 
βαὶς ποη αοά ἴδηι οἰκ )α σοτταιιθη ργοποσέτ Θρο- 

τὰΣ ῬΓΘΟΙΠῚ οἰξδαζοαχ νπὰ ποδιίο οχαμαιπᾶγε πὰς 

γα κάλιςα, ποοὸς ἡσδονζωὺ λέγουσι, τί κασὺ χορό 90)-- 

μα τῆς παῤῥησίας δοίὸν τῷ κολρικοϊ εἰν ἐλόμδρμοι. τὺ 

γαρ αὕτη τίς ὅξι τῷ χαάζεώτη πολίταις ἀφ) ἡ γε 

μόσι πολυ ζακουρχοτόρᾳ φοοφάῤρεσις ζι βὰΦἐζόγ. 

τές Ὥνες ἐἰϑηήνησι «ῷ «ἰδόντος ἐμοῦ παῤ ὑμῶν οὖ- 

τῷ γὰρ μελοὴ λέγειν» ἢ γιοῦ ὅσον ἐφ᾿ ὑμὰν τεθγεώ- 
1.Θ΄, αἰτιῶνται μὲν ὑμδώ τίω ὀλιγώφίφν- ὡς οὐκ, 

ἐθελόντων αβχειν Ῥς ἐλλαδ' Θ΄. κορϑρεπονται δὲ 

δχὶτίω ἡγεμονίαν οἰς δωνα μδορες, ὐμέϊς δὲ χω τὰ 
τῷ δοκεῖν αρλοὶ γερονέναμ διιμ αἄγοι ὙΠ ἐλλίοδων 
αῤχεινονομά ζεῶτω ϑύλετε (δ λλοὺ ἢ μετ Ὁ μένῳ 

εὸβ ταὶς φορφϑυλίας ἐν δ ας ἃ δωυάμεως. πιν.. 

δὐτένομιαι γὰρ φελόύπωσοιντος ὠλεξαῦ ἔδδου ΕΣ 6: 

στεῖν τινας ὑμας κφινοτόρον ἃ ἥπεάϑαι ποραΐαατων, 

ἐγὼ δὲ βουλοίμίω αν ταῦτα συμβουλόίοιν ὑμιν, ἃ 

ματεὶ ταῦτα συμφέρει. οὐ χερ ἡγνόοιω κχοὶ τὸν δἰ ἃ 

Καὶ ποιὶ ἄλλοις ϑεοιῇ ὅτι. λύϊατοθῦν ὄξι γ ἀοὶξ 

μὰ βαρξαροιξ ἐδὶ πολεῤμεῖν, τρις εἶδ “Δλία ἃς ἐ- 

λσύϑερνυυ. καὶ ταῦτα. 24 καὶ τοιῤ πατέρας νμδδ 
χορφελομδύοις αἰλλ᾽ εἰς μὰρ τὸ βῤλεάχε τοὶ χδρτι3 

ζα, τίω᾽ γνωμίω ἱκανζω οὖσειν" εἰς 5 πὸ διωνᾶ ὅτῳ 

καὶ τύχης ἀγαϑὺξ κῶς ϑεομᾶροις. πὐρόσήνοει οὐμῦ 
αὐεμενᾶχοι τὴ ὑκοὶς ὑπολώμθανον δῃ αϑηναοὶς ἀρὴν 

δχιςελλομδν. ἀϑηναίοις δὲ, ἐκ ὧν οἷς ϑεκιιςοκλὴξ 

ἐπολι: σἴσωτο. ἀλλ οἱ ταὶ μδι γνώμας ὀκρίνων οὐ 

χοίῤοις. εἰσί, τας εὲ ὡρρὸς Οιυς πολεμοὶς εἰφορμζῶς 

εχ ὁμοίας ἔχεσιν ". ἐπεὶ δότωσαν μδῤ ἡμὰν Τρλῶκο- 

δίας τϑλήρεις, οἱ ταὶ τῆς ἐλλάσος ἀξιὰ γράφοντες 

ἡμῖν. δέποσαν δὲ τ εσμύρμα τάλανίᾳ ἀργυφίδ. χρὴ 

χρυσίη)υ ἀπύφϑου τρ, διίλια στωσὰν ὃ αὐ δρωΐν ἐν 

ἥβη νέων τούουτον πλλ9 Θ΄. ἤδὴ γεγυμνασ δῥων 

ὦ ὅπλοις ἐοὴ μννοέτι συμβελουέτωσαν. αὐτοὶ γωβ 

εἰδήσομδμ ἃ χρὴ ὡϑαᾳήει. διωυδρᾶμο, τὰ δόξαν" 

τὰ φοαἥτιν. μηδὲ ραψωσδείτωδαν ματίω ἐῆα!Ξ 

γοίοῦτες ἡ δ᾽ τουὶ πνῤοιγόνους τὸ καὶ τἰι χωρον. δὲ 

ἐγίνοντο ὧν αὐτῇ χαὶ ζῶ αὐτῆς δἰσε λίῥοντο ὧν αὐὖΞ 

τῇ οἱ ϑεοί. ἐπεὶ πύϑεε αὐτὰρ τὶ ἐν τὴ αἰδαχαμοο-, 

γοίαν μ(οίχη τίω) πόλιν ὠνησε το ἀϑίουαίων ; ὅτ 

ἀῤης Φϑὸς ποσφοόωνα ὡβῥ αλιῤῥοϑίε ἐν ἀρείῳ πά: 

γῳ ὠκθίϑη. ἀλλ᾽ εἰ ὠρὸς αὐήπευτρον ἢ ὅς τιξ ἀλ: 

ΧΙ’ κακεσδόνων βασιλοὔς ἱκανοὶ ἐσ ἀδὺ ἀγων,σω-, 

ὦτα, τῶτο χρὴ σκοτεείν. καὶ ἱκανοὶ ὦρδυ, ἀγαϑῇ 

τυχὴ α᾽αλαβθόντις ὅηλα σύϑέως ἐλούϑε ὑξὰν 

τοιὶ Ἑλίωας, εἰ δὲ τούζου μὲν ὀλιψωρήδομδυ, κο- 

λακό όμδϑροι δὲ "ϑησόμεδα; πῶς οὐ μετα τῷ δὸ- 

κεῖν ἑαυτὸῖς αἴτιοι γεφονέναι 1 συμεφοῖξϑον 5.6 μόξ 

γον οὐ δὲ ὐοαμυϑιίαν ἔχοι τοῖς καπῶς ὡραήου- 

σιν ἀτυχήσομδυ. ἔς! δὲ «ὦ πόλεως καὶ αὐ δοὸς σὦ 

φρονου Θ΄ ἔργον. δεῖν ««οἰς ταὶ πωρούσϑς ὡς 

δορμὸς ὑο ΤΥ' παεότωι βουλεύσαιδτι, τὸδὲ 
αἰωὸ μδὺ τόλλιον εἰς Ἰὰ «οάγμοΐᾳ, οἷς διλορη: 
[έ ὧκ τῆς φρϑ λὲν ἰγῴος ἔχειν. αἰῶ δὲ ἰχώὼ πῶλαι 

ποτ᾿ ἐδ έναι κυειγδιλην, διμοιώ γε φαϊνέται : ὧξπεβ 

εὐ εἰ τις ὀλυμπιάσι ἡροήσας πολλάχις,, ὕξερον γέῤφν 
ὧν δπογράφοιτο ἔτι χαὶ φροχαλοῖτο τοις αὐτινν ἃ: 

φοις αἰαμμιμνησκόυδυ Θ’ ἧξ ἐοῤηνμεν γιὲ τὴς παρούσης δ᾽ ἀνα μεως" ἀξιον δὲ κὶ ἃ λέγήν
 αὐτου πυνϑανο βίαι; 

Φ 2012 Ργιοῶυαβι ἰἰς 

ΤῆΘ ννειεοπιθ Τρυβὶ, ἰοπάοη 

᾽} 



44 ὈΙΡΕΆΘΟΙΚΥ͂ΜΝ ἀἈΒΟΟΚΥΜΝ ͵ ἐδ ὦ δ γὼ θαυ ζοιςεὼὶ ὅδον εἰς απ αὐ ΗΠς Ηἢ ζΟΠοΙ Ομ δι αμάτὸ Ἰαξξατῖ, ταπ πάη 
ῥέχα ̓ " ἐν οὐος κς δέμας γὴν αἰφάσμην εἰμι ἃς ἱπαιάίτα,. ἃς Δα βὰς τὸς αιας ᾿ΠΠταιής 

ι Ὲ τ Ἀν.) ργούηλῥαμον "2 νες ὅτι χῷϊο Ῥετβοϊεπάμτη νειὰ, οαπὰ ἀἸοαὴΣ γΟδῚ5 οπςοζά 
κῶς ἌσΥο Ὁ ΔΟΛΜΡ ὑμας ἐκ ὅλιςοιμοέ ἫΝ ἐδὰς ἐ Ιπτοτοράδγο, αὐλῇ γοτὸ ποὴ 18 Ῥτοῦς νὸς {ειαἷ:ς 
υδρ πάσῃ πόλοι ΧΦ) πολεμεῖν ( οἷρ ἡγοῦ ν β ὅλοίμε- 64} 11 διήδά βρριάν ἔαρ ΕΠ ἤτη Ραΐδτατ, πιὸ ἐγά- 
γῃ κροίτιςόν ὅφιν, ἡ μὴν δὲ πτῶτο «ἴδ σκοσ εἰν. εἰ δι. ᾿ς ΦΆΠΠτας ἀὐατατατ,παχίπίαρη ΨΊγΣ ΡΟΠΊἀενς. ΝΟ 9 

ἃ Ν 

᾿ ἡ Ἕ νεὲς "ἐν . ἀ ἷ . 

νοητέον πολεμοῦσιν. ὃ μογοητέον 25 "5 πολεμδσὶ ἀγτοηι 4 εἴ ἴηι! ΡΙΟΙοιτδαγὴ; ξΐζης ἀά ΒΕΙ τη ςοη.- 
(Ὁ μὴ παγτὸς ἕνεγᾳ ἀλλ᾿ εἰμουλομένοις πολεμεῖν γὺ (φατἰςη άπ, ὑπορησετο δὴ ἐν Ϊῃ Ν εἴξας 

: ὸ 
͵ Η ε ᾿ 

Ἂ; “{,.} 
ὶ 

ὁμονοδϊ, ὡς ἴσμεν ἀποιντες. αὐγαῤκις δξὶν αὶ δύγα- ΜῊΝ πλμν τ υν νύν τὴν ψηνη πρΠβΩναΝ᾽ 
υμς ἕως δ΄ αὐ μήγε συ αἤδίως πολεμοῦντες ἑξο ρίαν, 

ἐἡεδῖ ᾿ ἩΑΡΕΕΡ ΤΗΝ 

βαρτῶς 6, ΟΡ μη τε συ ῥα ᾿ λα Ὁ ἀθηνὰν δ: πος, αοα οταπὸς πουέῆπεν κοι αίοαις Πιξῃ-. 
μήτε χρημκατῶων θξυιρ ϑειχνύωσιν, ἰλλὰ ὙΡ ὙΓ ρηνως ἀξ ἀητ, δέ (ΟΡ ἰα’ Ἰῃ Ῥτγουρτὰ ἤμτ, πος 
ἔγγυον οδδεῶσι τῷ “πόλε μι. ψμη οἱὲν ὀγαφερεὶν χα να, νεΐὸ δέ 114 πλο! ἑητός πξάας πος ἜΧοσοῖτι [ιπηις 
αὐτίκα γομιίσομδμ.ἐλλ ὠκέζνον μδὺ ὥσσερ ἦν ἀξίος ΤῊ ΕΓ ΕΕΙ πδαις 111] ΓἈΤΊΟΥοΣ βοσαηίας ζοιηράγαη- 
«δφρηλιὴξ ὃ δχάνοιαν δν,κατελύσαιτε δίκοτῶς. τού- - ̓ἀρνμρυν οὶ ἀμ ὙΡΉ ΣΉ αὶ ΡΙο πτὴ [ Ἢ Ξ 
τ, τινα ΤΣ ἊΝ ὙἸΕΙῺ ΟΠ: Μ]8}} ἐδ ῥ᾽ ἀσόβὸ ρυξὰ "πὰς, Π. 

ς χαρὰ ὁ ὁπόλρι ἿΡ μησδὸν , παϑὲν κακῶν οὐδα ἀῶ ἴηι, γε ἀσηις ογ ας ΒΙΠΒαηφυς ΝΟΜΩ͂Ν ὑπὸ τὸ τς. 

λθλρὺς μελετώσι 19] μησὲ λόλψανον ΤΟΥ ΓΌΜΗΝ ῬΌΒΙΕ.. Ηἰς γετὸ μοι ἕδη ΠΡῚ ποὴ ΠΗ 
Ὡραγαφτων. ἀλλὰ ὙΊ τέτων φϑονέσι ρα ῆειν ἀοσογίαης ἀρ μϑὴ ἄυπτι ἡπ απ αίε ς δζατίοποῦ ἀϊόμης, 
εὗ δεῖ βελομδῥοις. ἕως αὖ τὸ ϑηβαίων πολί]σὔσων: Ριορεήχόδαπι ἡ} }}]} ΓΟΥῸΠῚ ποθ] ς ἐΠὐη (ὩΣ 
πολίταῦα, μηλόξοτον υὑμδ ογυέ ἅλω! Ἃ χϑρανὺ Οἰαητ, πιὸ ἐτ]απὶ Πὸς 4] (πα: Πρ ἢ απΐ Ῥι ἰϊαηῖ 
κατασπὰφίζϑιι πίω πόλιν αὐαγχάσαντες. ε ἡαΡ ε προν ἐνίας »ἀοηςς Ὑ ππδι πὶ ἡμψ 

τὰν ΔΝ, λτονς πὰ δ ἐκ ΑΡΎ ΙΔ ᾿ ϑέταπτ ὅς ἀρτογάνη ρορυϊατιοπερμή. ν δὶς 

χουκὸς Ν τα φράϊκαίᾳ δζᾳ τῶτο μησιὲν αν μη νϑτὸ ἡπτὰ Ἰο ἡ οΠὴ ἱπὴροτεδῃς, ΟΠ ΘΠ ΦΟἢ Δ ΠῚ 

χέίρον ἐξει Φεοντιςέον. ν ΡΝ ΕλΟΝ ἈΠΟ Ἰοζο τεφ [Ὡηΐ, [΄δο ἣρ αυὰ δηὶ ἀετογιούος, 
Τῃ βελῃ Κ᾿ το δὴ Μῳ τ αϑήναϊωγ. 101 οἰΕργουϊ θη 1. ὙΡΣῸ 

᾿Τὼ φρϑσηλϑον τ! πολιταὕεῥγα!, γεγογωςξ. ον ΕΡΙδαῖ ἀρῶν ατρουρε αὶ μήβς 
Γ πτοία κὼ τριαάκογίᾷ. “ῷᾷ δὲ οὐτοιτα γων!-: δέ αϊμὶ γορμ]όγης “:ρερφη, 
»“ “ἢ ἐν ΠΥΡΌΣ ἢ ἌΝ δὰ ἃ " ᾿ Τ | ᾿ 

σιν ((ῶϑῶν ὡς δομοϑενης ἐλιηὴν ἄλλα Ἀ126α- Οὐ 34. Ἀρφἠηριυδ] οαην ΔΟΓΟ ΙΝ , ἤρτῃς ἀηπὸς 
φήν ἐλούϑεξίως, χοὴ ποδὶ οιᾶς φξοντίσοις τα μόρια ἘΦ ὅζ τΡΊηζα,, ΠΟῚ ΕΣ γΠ Βασαν Γγθιηου 
Ἀαὶ λόγοις οἵοις λέγην οὐ αϑἰώως ἐωρέπε χρὴ τού. ἰἕΐξομες, ν]]Πτηηιις Αἰ ψαΐς. ἈΠπγο, ρά ἃς ἴησε- 
“δι ἐκ εἰς συκοφαντίαν γυμιγάσαις. οὐσδὰ τιν, 270] πο. πὸ (ογίβοτο ἀοέξας » δὲ πιξαϊοοτίτος ἰῃ ἀπο} ρ!- 

λι ν δζην ἄφαδα ἑδρος͵ ἱρεϑήσο μαι λαᾳξων αῤ- ηἷ5 γογίαιις, ἃς ΟγατΙΟΠος , “4165 ΑἸΠΘηὶς ἤμᾳδος 
γύρον οὐδὲ ὑδροις »ποσύμφρ.. ἀλλ᾽ οὐσὲ ὑξ ῖς. ΝΜ ι οαβαξ, ρπιραι δά 

ἰφω ας ψν. . Σ “116 Ομα]ς ψ}] τι5 σαι η, αὐάαέξις 
δ εὶς ὅλως. οὐσὲ ἀφορμέΐω Φοροπήλαχι σι χὰ Ὡῦσῳ- ἜΨΒΗΝ 

. ͵ κ᾿. 5 ᾿ 

΄ δῶν. ουδὲ εἰς σϊκίω τᾶ {} πολ ΡΥ ΣΠ ΟΝ, ἊΜ Ζυ  ιλλπ ἰΠ ΩΣ ΔΙῚ ΠΕ] ἰῃτα τ, Πραυ οι, 

ἔξω τικάρχου μϑνου αι οὐχ ἀλα ζονάύομαι «τρὸς ὗ σι ργαδαὶ, Νοῆϊο ΟΠ 6ηι νἱ.. 

ὑκῶς ὡς πολλὰ πώνυ λαβέϊν ζίξόν μοι λοήκατα ἴύμι ἰμ γμάϊοι μηήλᾳξων, αλλ ὡς ζῶ φδφσῆηον σκζω Κλ χρυ νό-: οβυπη, Ναας Βίοσίον ἀριά. 
μὲς λαβών. καὶ μετὰ ταῦτα πάλιν Κτησιφῶ ἔπι ΝΙΠῚ Ρϑομηΐα ζάρευς Πἰρόγες, ἤθη ΤΘΡΘΙΪΠ» 

πολλτἀιδθυπ' αὐτῷ παϑων, πολλα σὲ δον; ϑηωΣ " Ὁ ἀαιὰῃ) ὅτας ἃς Τα δεπ). (δοιηάμη] ἰερες 

ν ᾿ ἣ - πον τννΣ Ρα: ἸᾺ5 ἘΧορὶ, Εὶ ΡῬοΐῃςς 106 ΓΙ (το Προ έοπι; 

ὥενοις αὐϑλνόμων ἐρρ γέ ϑο Ἐ ΡΝ ΔΜ] τὶς [ΠῚ ρδῚ 1]ΠΠ}}}. τ} Π) Ρὲγ ᾿Πριπο ἢ θηδη ἴῃς. 
“οὶ γραφίεύ. χοὶ οὐσὶν ϑουμθεὸν εἰ οὶ τββνό εων ᾿οἠἀταταπη Ἰαρ τη ἀἸοιν αἰχί, Ἰαῆο 
77} ὑρύδτερφοῦ χα! ὙΠ ἐδ λόγων ἢ σε μοιϑένοις ζει. 

51]. Εὶ Π1Π1] μΐγεπν ἢ ἃς 
γότης χρείας ὧν ἐοϑύετο. ἐφαΐη δὲ ἴσως ἐφ᾽ οἷς κα. γα ξταρίδρος, ὃς ἐμ ξδιτι ΟγΑτ]οης ἢ οι ΟΠ θη 1 
τηλορήϑίω Ζυρότερον κἷσο δημριϑένοις πολιὰ μοῖς- ἰκέῳ ΝῚ5 ὃς ξποιΐτας Οδίζαταιῖς. [ἢ δο γοτὸ Ἰμα1- ζοσι δὴ λονότι Τούτων οὖσι δ κα νιωῦ ὡἰξέπεσον ὅν ΑΕ ς γος ΒΊΟΣ Ἱπβργα ας 6 Ὁ “ΠΊΟ ΠΟ πος]οηρὸ 
μώρϑν εἰς ὑκᾶς δ εἰγμᾳ τῶτο τῷ χαλῶς ἐμὲ 8 Ἰμὴ οἰθέζας, ἤηρσυίατς ΠΥ τείνῃ πηϑαιγτρίνρδρ 
λιτοξεάνι  ἀ οὐδὲ δημοϑένοις ὍΛΗ Ἐ9 νὼ Θ’ ΣΤῊ τοζγὸ 1ὴ βζ ΠΕΣ Ἀερερονογία- 

ἐαλών, μεετὰ δὲ ταὐτίωυ τίω συμέϑοραν καὶ τέλεον τὶ » αυοα έαες Βομπο δῆς ἀσξυίλητο γεάαγραε- 

ν “Ὕ ΓΝ εἰ 
32 

Ὁ " ᾿ Ἵ 
. 

- 

Καταϑανὴ πασι τοῖς ἐχλησιν συγ ὅπως μόνοις ὑμὴν θατιΡος ἤλης νοτὸ (Αἰ Δ ταζδι, » ΟΠΊΠΙΠΟ ΠῚΘ ΠΟΙ 
ἐμεαυτὸν ΟἿ δα! γεγονέναι. τίς γεερ οὐκ οἶδεν ὅῃ ἃ. τϑιλτατη γοθίς, (84 μη δις οιίατη Οταοὶς ἰηπηο- χῶ φ ἁδαῤῥηὰ ὡς τ} 8 ρατο. υϊς ΘΗΪΠῚ Ἰβποζγας ἤσατ νίτα δείαπέξις ͵ 

βγῷ ἱ Ποιη θα τς. . ἰάετθ. νειᾶ 

΄ ͵ ᾿ 
ΓΝ 

ὨΟσ116 
ΕΓ 9 

δ πατρίδων, τότε δὴ χῳ) γδλυξε τινες οἱ ἐρρ ὦ τηαχΊ ῃηὸ, ει τωι ταοτίδασζις αι τεῖος Ἰασεοιυ 

Οὺς τρόπους εὐβόοντο δχᾳ δείχνιυται͵ ἀα| )γαρ ὦ νοηῖατ, Ἐὶ {5 ρείας ἰρῇ τοεχϑρῃης, οὐπὶ ἀδ πηδάϊο 
στωυεχρυπίον αὐτοὶ ΦΈρτέξον, οὐκ αὐξσου “πο μεέ- (ἀθ αι ἔχης, απ] πο ἀὰ ΗΝ Νοιο ὁ- 
γῶν αὐαφαίνεται κοϑεθϑῦς, αἸτιξ ταὶ νΧ}) πολὺ πὰ οἱ ἸΠΙ ΤΉ ΪςΟ μη » 411 ποη πεϊτὸ ΠΡ ΘΓ 5 
αλνοῦ καὶ ἐχϑρῶν ἕκᾳςος αὐτῆς εὐ ξ εἰπῶ; πάκτμα [ἘΠῚ 1ῃ δὸς Ξε νῷ; 3 οπι οδἱοίξις γος" 
διυρῦα μϑύρις οἱ δὲ δὴ Φυλοντες δ χιτοιαύγαις αἴταις Ροπαεῖς, Πρῃ Ροιμης, Οὐ ποσὰ ἐδηζογαπὶ [06. ὑμδροι, παντελῶς τΠΠἸταῖθτὶ 

ΟΠ] 1 πὶ 

.-- ΞΕ ΞΕ τ» ΝΣ 

τ -ϑοωσολσςς 



᾿ Μδσράοηι 

ΕΡΊΒΤΟΙ Ἀ. "ἃ 
Φηγηΐι Βοπιίπιμι σου 8 δέ (ἀπε ἱησοη ΠῚ» 
ὃζ ἀπ πγῖμτι Ζυι ΠῚ 1Π Κοριτορέμάα σοιονίηϊ ρτορο- 
ππητοδς σοπίριοσίοπάαπη ραρεης. ἸΝΑπε δὲ αιιοπη- 
δὐπγοάα ξοταης ες 145» δέ απο δηΐηγσ ἢπτ τη [0 
"Ῥαζγίδην ρετίρίσιδ σογηίταῦ, ΜΝ απ αιἃ ᾿σιταγ οἰμπὶ 

ἀττίαπη ΡΆΙΠΡρο ργοα! ἴοι » ὃς ἰερατιοηδιν []- 
ὃ οοηζτα οἰπίτατῷ οὐ] Ποτὰν αιρρε χα Μαςοάοηῇ 
Ῥᾶϊτος δάϊ ππογδηνροιεααιὰπι ἃ νοῦ!5 1η ΘΧ᾿ "δ 
αν(ςοΠΠ ργοζιμις δα Αἰοχαιηάσιιπι πι6 ΠΟΤΕ] 5 νὲ 
ξιπόξαην αἰϊχαθαν ργὸ δοποῆςι:5 αὶ θὸ Ρϑγαίρες 
τΘ ΠῚ» ὃς ἀρὰ Ἰρίιγῃ νἱτα πχοα γί Πηχὸ ρεοί 
ὅτι εἴθ. Ὑιάοθαπι δηΐμι Βοίριτία ροΠιάρη- 
ἴδ ἢ. Βαοτία ᾿)θμηηαάδηι 5» ὃς ν)ρΡΊΠτὶ ἰπσ ΘΙ ΠῚ 
ταῦ ϊογιπι ἃ Ἂἢ ΤΟ ΠῚ » το 6 ρ ]8}15 ντθηζθιι. 
Ποροιποηοιη νογὸ ὃς (ΔΙ Π πο οηζοπι ΒΕ ]α αἰτε: 
ται.» αἰτογυπι ἰῃ Β γι ασὰ τὰπι ἀρ} ἢ π ϑτηππε- 
εἴθ οὐπατοϑ ἡ τιασχι ΠΟ ΗΠ Ἰπάσιην σσισίο ἔα:- 
πλϊπαταπι ἀσσογαῖος. Ατααὶ πος αὐ Ὑ δΡαηος πος 
ἴῃ ΤΟΙ] Ια τον τα μι] ἃ ποθ 5 ξαίτρηες δά ν]]ος ἃ- 
Ἰϊος»αρυά Ζιος ν εἰ πλθαμ ἰρίς ρατγὶά ἐηξοξξαξει ρτὸ 
δυῖς, νοἱ οὶ σομτυμνο 115 ἃ ρορυΐο δά !γοιι: [ρὰ 
Ἀποάυμι οοπος ΠῚ ἤθημὸ ροῦ Τοὺς ἱηξοϊοτγιμι νο- 
δὲς ποπνίπαμι πος αἰϊοσ αὶ αἱ ἀογαπι οἰ ταΐθηη. 
Νίαῃα 41ὶ δά ραιγίδηι ἜΣ μόν [ςἀςς Ρο- 
ΠΔῊΣ » Πλαρ δ ν Τἀο τιν ὨΔ] ΠΕ] ἀπ υϊΔητεϑ ἀρ τῖο 
οἰ ηχίτατό παθογον αι οἰαἰτατὶς ἀιθοτο βάργατο. 
Ναμὰ ἰοηρ ΗΠ τηνὲ ροτίας οραῦ τοορἀθηάιτη,ης απο 
οὗ οσυΐος οπλίηο ἡχοιχαπ οἠζάιη νογίἀγδια θα 
Δα πα 1 ασουθίταζος σοι] ΐσοτος, Ἐτθημα ποαις 
ἈΠοάϊ πιὸ ρεγπιάποῖε [οἰτοτῖο : [δὰ γαγὶ 4 οπάδπὶ 
εχίσιπι ἰοσιη ἀεἰοσὶ αγθποί, ὅς [δ1 ἔαπάος οοε- 
τηἱ ἀπιοῦιι τα οὐ 5, Πράυμη ἴλη πηαρη  βοότία 60; 
αι ργιηνὰμ ΡΠ ρρί; ἀθίπάς ΑἸόχαηάτγι ππογοοηα- 
τῆς ἔα τ ὃς ἀμ" 

ἕω ρτοά!άϊτ, Ηἰς (ἀφο σὐπη [Θρξοιὴ 
ἔλιλ "5 » ας ἀποῦιις ταπτασαχ ποοο γι ᾿ ὃζ πηαῖγο, 
αν πάτα [δρτιασεἤπιτι τογτί πὶ Δ ΠῚ 7 ν πᾶ 
τασσαιη ἀδηδυ ρας. ντ που ]αγαπη ἃ νοθὶς Ὡλ]ΠΕι 
ἱπιροἤταταμι ραττίςερ8 δες ἱξδηγηιιθ σα ΠῚ γχοτό 
Ζυ ργοϊ αθθηζο ραζτο τηθοιιη ἐστόια οἱ τ, Ἰορι θυ 
το πιαηούς ξοτγας σοσεπειιιδοηλαρ!5 ΚΕἸ ΡΠ ος 
ῬΔΟΤΊ. 4υατη ᾿οσιμτί ρογῖτα ἀσηϊιῖς. οὐ τι 
᾿Π|ρον 5.41 ποηάτίηι στίαπη ἔπααπι ᾿πξοσταπίνι ἔδη- 
τῆς, πεαὰς 4 πα  δην ἰρής ὰ παης ᾿πσεπη εἀϊτὶδ5 ρὰ- 
τγίδηιν ἄοις Αταοη θη ἤπιαῃ νγθθι ἀδξάδεις, ὃζ 46α- 
ἴθι ταγῇις» παροὺ πατὶ αην[οτίπε, Αταις 4} }} 4 οά 
ν]άδρτας » Πδθτος {πὴ 5 νεῖ ἐῃ Βιβοεῖα νδ] ἐη το] ὰ 
πᾶζος, ἰῃ νοίζγαην οἰ τάτειι ᾿τούαγαμῃ ὃς δε τίο- 
ἡϊς σααία παϊττα τ, δὰ νετὸ ἤσς ἃ πατυξα σοἸ]ἰα.-- 
ἴα ἔοτας δδ οι 9 ΟΠ. ΠΟΙΠΕ]] ΟΠ ἡ ἀξ 
ταγρι ότι (ςοϊθυθατα σοπάουτηδτὶ 8115: αἰ ποπιἀατη 
ὄχιτα ἱπίμητχία.. ίπηας ἢ δα πὶ ΡΠ ὃἃζ δάπολη Ὁ 

ἴασ Ῥαπροῦο 9 ἴῃ (ΟΠ πιά πὸ Γυσάσας ρατοτηᾶ. [8 
Ὀγουτσὶ [ἰδ ότῖς απτόπι Πλοηιο μόπος Δ4᾿ νὸς τὸ- 
ἴα ς ἃς τεξξὸ από οὐλαὶς , γτ πὸ ΡατουΠ ΠῚ 
ἐτίηχθη ἔγαάϊ δεῖς οἴου, Ατααε νὸς τπσγειη 
Ατῃθηϊ θη πσπὶ (ἐηιθητοδ᾽ ὃς πὴ 
ἢὸς εἰςοσηςοίητις. Ναῖη ὃς αἀ ἰτα(σοπάτιπι ρατὶς 
ἴεῦ ὃζ δά ρτγαϊξαπάγη ταγΠις στατίλπι βοχίθη]ες ἃ- 
Ὠϊπτος σοίογε σοι αι {π|8; Εσο ναὸ πγθοσιμ 
Ἰρῇαις Πδετοντσι πουλϊηο ἀσρεεζάο ποὰ ἐαβεαπι, 
Ῥόζοο , νὰ ᾿πηροῖγθην ταῦθ Π6 ἰπ ογδίτατε τοἰ ἰχῃ- 
ἴασ (64 ης Πηταὶ ἃς οὐδι ὃζ ἐχαΐος ἃ ρᾶϊγια δῆησ, 
ψυὶ πὲς ἰηϊαγά χάδιυς τπξλπτος ἔλσειε ροζαδγαης, 

4 ταις Οὐαοσγαμι ρθιταζόμι, 

οὐ σοσάϊα ᾿πποι]»᾽ 

δεικνύασι ἢ τοὺς ὑρόπτις»"».ἡ ταῦ ἐν τοῦ πολσειϑαὶ 
ἡδυορᾶδας αὐτοῖς γνω ας καταφωνέις κοὼ γἃ ὅπως 
φέρεσι ας συμφορᾳὶς,"ὰ ὡς δζθέκν) νοὸς Τακ ἐὺ: 
Υ πατϑίσας, ἐξετάζον") σειφῶς. ἂρ οὗ ὡς κὶ φὺ-- 

λίγτσγῳ «Φδόδὲς ἢ ἐμζαυδ παταίσα, κ) αὐοασέῥε: 

σιβοὔδοις τοιαδί κ'' τῆς πόλεως ὡς δὲ βεϑαποῦ- 
εις μφ εοῖδι ἐς, ἐπ οι δὴ τούχιξϑι φάξγων πῶρ ὑμδα 
ὠχόμην, ρῆς ἀλέξωνο)οῦ απηρλαφην, χοείριν τὲ ὧν 

παρειχὸ μὴν αὐτοῦ κοριμδιρος, ἃ Ὡοομήθείας δὺς 
λονότι Ἰσυξόμϑρος παρ᾿ αὐϊτδιν ἐκ ξϑ' ὅχως ἐχ ἑώ: 
ὅων τὸ μιν ἐνξοιώγια παϑόοκέια δὴ μα δὴν ἔχοντ) 

2) χώϑία ζουγῶν εἴκοσιν ἀῤδωρτα. ὃ λευσᾶς ἔχονϊα 
φιώλας:ἡγημόνα ὃ (ἃ καρλλιμυάσονα,Σ μοὲν, ἐν πδλ- 
λῃ" ἢ σὲχον βεῤῥοίᾳ: νὴ δωρεαὶ ἀκα εἰληφότας. γἢ 
γυναϊκᾷς σὺ πρεπεςῶτας γεγαιμμηκότας τὸ μὴν εἰσϊὲ 

«ορὸς ϑηξαίες εἰδ᾽ εἰς ϑυαλίαν ῳχόμην παρ ὑμδ: 

ἐσὲ τοὺς ἄλλοις τιναξ͵ ττθρ᾽ οἷς ἢ λρισιωρ ιν ἐδ ρι μὰ 
χἰωὼ παΐοῖσα αὶ ἐμεῖο ἢ λοίδορε ϑῥίω αὐτιοὺ ἀκέ- 
εἰν, ἀλλ᾿ εἰς ῥόυδον αφικόμδρος ἐτε μια τον δζᾳ εἴυσ - 

εδινῶν μιν, τ᾽ ἄλλως φελαπὲχϑημόνων αὐ ϑρῳ- 
στῶν γόλινι τὸ μδρ γερ ἀΐχιςτε τῆς ἑαυ τὴ πατρίδος 
ἐστέναι 5 καϊτειρῳνοθομδύων ἔοι γε τῆς συμιφοθαξ 
ἐἢ κἄλλον ἡ φἐροόντων ἐσόκει τίου πόλιν" ὡς ποῤΞ 
ῥωτάτω γὰρ ἐκῶλλον αὐτῆς ἐγς [ει αὐπέναεικἡ μνοδ 
ἐν τοῖς ὀφϑωλμοῖς ὑπόμνημα ἔχ ῳν.ὃ τω γνώμίω 
ἀμύξεοι.κἡ γὰρ ἐσ ἐν ταῦϑω μείνας ἐν ἰόδῳ φα- 
γοίην αὐ. αλλὰ ἃ ςερεὰξ ἑλό δϑιυός τι μεκ δόν φρέφιον 
μι μον, καν 7χῦϑα ριάμϑυος χωθία ἵ σούτων τοι 
λαΐτων σι) οὴν, ὅσων οἰκὸς ἰωῶ καὶ φιλίππτ μδὺ Ὡρ9- 
τέρον, ἐπ᾽ ἀλέξων ἤϑδυ μιεδ ὡτὸν ὕςερον οἠυόμϑιμοῦ 
ἑῷ φωκεῖς τοϑ δόντα. ἠφὴ τίω γ᾽ ἑλλίώων ἐλοὺ ἡ 
ϑερίαν, μού κεθδσι, χα ϑη φίας μεθ᾽ ἑ]α ϑεραὐτόντων 
ἐν ἑαῦϑα κἡ ϑυοῖν μόνοι" γγωρίλεων κὶ τὴς μὴτοφᾷ 
ἡ Ῥίτοῦ ἔχϑσα Χιὴ ἐξϑδομυηχοςὸν ἔτος, Ἐπλόῦσε σιὼ 
ἐμοὶ μιεϑέξεσα τὸς δ ὑμῶξ μοὶ σνμφοθδς ἡδνοξοέξ 
γηξ. κὶ ἢ) γυωωαικὸς ἢ σιιυεδέπεσέ μοὶ κωλύονος 
εὐ τὴν τῷ πϑὰτ οὸς Ἢ αἰνεῖν ἴστος αὐαἴκα ζόντων ] 
νόμων αὶ δόπον ἡ πόλεως κᾷ Ἄλον καὶ τοις γόῤῥες ὅ)πὸ 
τα ῥϑύν. κα κὔ τριων πεάδων εἐσέπω »ὸ ηῦ ᾧ ἑαυ- 
ΝΜ] συμφοοῦς ἐπα ἀγορδῥων. εἰ δὲ διηδίαν αὐτοῖς ὃ 
ϑεὸς ἔδωκε γνοῤδύοις πατοῖσα τἰω εἰϑἰευὰέων 

πόλίν, ὁποίαν οἱ σὐϑέως ρο μδίων αὐήρη αι πόλιν; 
κιὴ ἔτεοοι ἐδὺ ὡς ἐοινὲὶ τοι ἑαυ ποῖ δας ἢ Τουὶ ἐν 
βοϊωτίᾳ ἐδυνήϑέντας ἢ ἐν αἰτωλίᾳ ; ὡρθς ὑκὰς 
πξα πεν, Ῥὴς αὐτόϑι πειδείας ῥιβτέξονξας. οἷς δὲ 
ταῦ ὡδὶ ὁ φύσεως ὑπῆρξεν, ὁ δηῤο πριήτα τα 
Ῥὸς ὅσ, ἐσ) ἘΠ αἰτίᾶις αἰωράις ἑωλωκότος, φόῦ. 
ονυσιῦ δῇ Τήχηοι. χὰ ῥεφονξαι “πένητες, ἂν ἐρημίᾳ 1} 

χἂὶ φυγὴ παΐφῳᾳ. καὶ «ἰδὲ μδρ ἥν" χυκούροου παί-: 
δωὴ δημοιδενῆς ὑμιν δπιςέλιδι" καὶ δεῖται καλαῖς 
ποιῶν χαθιζ ὡς τὸ παΐρῥῷον αὐτοῖς δφλημφ καὶ 
μεῖο ἀδὲν, ἀλλή ἀθηνάξ ων ἔρρον, ἐλεήσαστες αὐ7ὲς 

᾿ ᾿ ὁ τ δος, “, ἀ δ τ . 

κ᾽ ἀϑ δια λρδ ἘΠΘΙΝΥΘΝΟΑΣ )δ ἐβ ξεν ἐφούον, 
ὑμῖν ἐϑὸς δὲ] Κα “οελσοιάγοι πάλιν. ἐγω 5 υαθ το 

ἐμαυδ παίδων ἐκ αὐ ὑκῶς πάσα μην, διόμϑυ ὁ 

τς κι μή μόνιν ἐν ὀρφανίᾳ δα φῶσιν ἀλλ᾽ ὀρφανοὶ κα ᾧ φυγείδες σιν δξ αἰ δυνήσαντες πεῆδες ὄντε, 



ΞΕ τοὶ 2ς-- ασὰ 

Ξε π τος 

ἢ ἢ 
ΠῚ 

᾿ ᾿ 

Ι 

"ΠΗ 

4 ἘΠ ] 
ἢ ᾿ 

Ἢ} ᾿ ᾿ 
Ν! ἡ 

᾿ 

Ἵ Ἷ" ᾿ 

ἘΠ] 

᾿ ἢ. ̓ 
᾿π ἶ 

: ᾿ 

ἸΞε- τς, τς τ ϑ 

τι: 

ἔξω τς τς 

ὩΣ . 

“6 ὈΙΝΕΑΒΟΆΥνΜμιοκιοΟκνΜ εἰλλ᾿ οὐδὲ ἄλλως ἑαλωκότες" τὸ μϑρτοι ΦἿ ἑάλω. 
κότων, πάντα πεπονϑύτες. εἰ τελουτήσαντας αὐα- 
μι μήτέ μου χαὶ χορ σοιῶὸς τὸς σδεήσης νωῦ 6 9-- 
σέχοντες ἡμῶν. ἀλλὰ κ᾽ ῳρῴξατε αὐόρες ἃ θζυωῖον: 
»ἡ σπφίάλητε τὰ σιμυῆβη ὑμὴν αὐτοὺς χρὴ ἐέτρμα ποι-- 
οαῦτες οὐ γὰρ αὐ δὴ τρόπων ὅσος αητε, οὶ ζατα .-- 
λύσωχτε τίω τῆς πόλεως οδξξω» ζω ὅπ χξηςύτητι 
μιείζω καὶ φιλανϑιοφ»πίῳ δζαπαντὸς ἕργεν. ἢ ταῖς 
ἄρλως πάστης ἰωὼ πόλεσιν. ἐοὴ εὐ μιαλαγωπος "Ν 
᾿χυε “πλόιον, κολύων ὑμας μεμιξιόϑαι Χ' ἑαυ, λκη- 
ςότητα κΚ Φφιλανθεφπίαν, ἢ φοσχαλῶν. ἀλλ οὐκ 
αἰ δίνης ἐσαρεῶς μοὶ δι θεοῖς ὶ γὸ αὐΐαρκης, ἐδ᾽ 
σὐπειϑὴς πείθειν ἔγωγε ὃ πατοίσα ἃ ἐμΐω, κὶ κά- 
λίςο γιωῦ ἐμαυτῷ χώραν πε εῖν δοκῶν" ἀλλ᾿ ὃ τῆς 
πόλεως. τρόπος καὶ τόππάλαι ὑρδβόνο κα καὶ τὸ Μ᾽ “δ 7 τορϑούνων ἦϑος ᾧ αὐαγχαιότερον δηπεϑεν ἡ με. 
λανώπω καθ᾽ ἡμδμ δεομϑῥῳ Ὡρόσέχειν, 

Τῶν Αμογίνε τῷ ῥήτορος ὅχιςολῶν τέλφ». 
" τ ΞΡ 

Ὁ σφ πδὸ ςς “αὶ , ᾧ ᾿ Κ»Ἐὰ Φ 
ΓΝ 

Χ ΤᾺ ΚΟ Σος το τ ΘΓ δ ΘΔ ἘΦυΆα εν Ὁ 0} ΧΩ ἣ φφ ΣἸΧΞῈΣΖ Ψ Ὁ: 
ΩΝ Υ μιάθβνλε μάρ;, ἀχο ςε νῷ ἣν Ὁ Ὁ : τς τ “οὐ σα: λ).- Ἔτι; ἘΣ αν τως, 

ὐκρςςς 

ΚΒ ΘΝ ὦ ἐν θυ μι} 2». Ε 
ΦΙΛΙΠΠῺΩΏ. 

ΓΟ Θ,ΑὙας:ς 
ΡΗΤΠΠΡ 

ΠΊΟΝΙ μδύνεωτερος ζω), οὐκ αἱ ἐλιςολὴν 
δ ες ἔπεμπον,αλλ αὐτὸς εὖ στ! πλιούσεις 

δ Γ δ ἐνταῦϑτυ δεελέχϑην. ἐπεισ} εἰ καὶ 
ΓΑ ΚΞῚ λον Ἁ 3 ᾿ 7 ε ε 7 41 Εἢ τ ν τοῖς αὐτοὺς γρῦγοίς, Ογτε ᾧ ἡλικίας αἱ 

ἐμὴς χρμτὸς (ὃ ὁ Ὁ ρα κοίτων συμ.- 
βέδηκεν,αλον' ἐγὼ μδβ ποροαπείρηκᾳ, τὸ δ,ωροφ - τεῶϑζ γι οὐχ μὴν εἴληφεν,ὼς οιόν τέ ὅςιν ὧν 2 πα" 
Θόν τον οὕτω σοι σειράσομδαι δηλῶστη «ἰδὲ αὐ. 
οἶδα μδὺ ουω ὅτι τοῖς συμβελούειν δχιχφρῶσι,πο.- 
λὺ ὀζαφέρει μὴ δζα ραμμφᾳτων ποιξι ἄγοι τὴν σων- ; : 

ἐὶ 

τα,» Στ 

Ἵ ὴ } ͵ 3 ΄'ς λὰδ) ᾿Ὶ εϑσν ας ΔΑ, αὐτοῖς πλησιόσογτας., οὐ Μονὸν ὅτι ἰδὲ 
ἢ αὐ φρα τ άτων ῥᾷον αὗτις παοοὶν ποὺς πα. ξρτας φράσιν, ἡ σ᾽ δγιςολὴς δηλωσήιν, οὐχ, 
ὅτι πάντες ΟἿς λερομᾶμοις καλλον ἢ τοὶς γεγραμι. 
μᾶροις πις ὁὔεσι, καὶ γῆι μὴ ὡς εἰσηγημάτων, Δ 
Ε ἡ ὡς ποιημάτων ποιοιῦται τίω ἀν ρόασιν ̓  ἀλλα 
προς αὕτοις ἐν μδω ταὶς σιμυκσίαις, ἰὼ ἀγνοηθῆτι 
Τ λέρομδψαν ἢ μη πις σὐϑη, παρφν ὃ τὸν λόγον σ;- Ε] ἤ ἐξιων, ὦ μιφοτέοοις Τάτοις ἐπήμυνεν.ον σὲ τοῖς ὅ- 
ςέλλοράροις αὐ τι συμ ἢ ζριατον, ὥκ ἔςιν ὃ σδεορϑτό-. 
στων. ὑπόντος γερ τῷ γράψαντος ἐρημίαι τῷ βηγηϑη- αυτός ἔξ. οὐ μίων, ἀν ἐπι αὐμείλλας τὐ ὅν ] ἔσεαι κριτὴς, πολλαὶ ἐλπίδας ἔχω Φαγησεϑϑα!. 

φελόνίασε ταὶ τορφειρη μένας οἱυσιχερείας,, αὐταῖς Ἴης ὡράξεσι φρϑσέχειν κα γοῦν χῳτοι τινες ἥ δὴ με 
Ὑ σοὶ πλιησιασαντοων, ὠκφοβειν ἐπεχείρησαν λέ γ0ν- 
τεῦ, ὡς δ))7ὲς μδῥ κολακαῤυοτας τιρκας, ὃ συμέε. λευόήων κα(αφρονεὶς.ἐ γ δ εἰ μὲν ἀπεοεχομην7ὲς 2 ͵ ᾿ς γ “ δ᾿ ΠΡ Ε , Α) : ς κτ τ ῷ ὃ 

λόίες Τὲς ὀεοίνων,πώνλιν αὐ ἡσυχίων οἰ χον, νῦν δ᾽ ἀσδεὶς αὐ Δ πείσήηεγ ὡς οἱ ὀγη ζο; τοσᾶτον (7άὶς 

ὃζ ιιδιι5 ΠΘῊ ἀδιηπατὶ, ἀαπγπλεί οὶ ς ΚΑΘ ΟΠ1-- 1165 ΓΑΙ ΓΟΥ]α ρετταϊεσαης,, Οὐὐδιηοῦτειῃ {ἀρ οαζ αἱ!- 414 ταηάριῃ ποῦδὶς πιοὶ τροοζάαςο, πῆς Ὠγδὶς ΡΙο- Οθιι5 ἀηο ἢ Εητοητἀ αι αμοτο, ν οἱ μητατῶ νοῖϊγά το ὃζ δυότα ἀφοίαγαιο, ρας πη] νο5 84 ξξήιια ςοῃῇιες τάσις ξασίεη4 αἀάμοι. Νες 611} ἃ σοῃξιεζιι» ἄϊης τροράρδεις δυζ αἰ ταξὶς φ]οΥἰΔΠ} 4πάρτορτει ἐ- Ζυΐτατοπι ὃς ο]ο)δηίδηι ἔς ΕἸΏΡΕΥ ΟΠ} 115 το [14 1115 τοις ΡΆΡΠοΙς ΡΓα τες, ν]ο]ατὶς ΠΟ ς Μεϊδμῃοριις Ρίαϑ ρτοβοίοι ἀδεοιτθηάο γος ρ γίϊτατα ᾿ς ηϊτατὶς ἃς ταἰειτς ἸΠλ τα] 016,6 ὰ πη} Δα φάῃ Δἀ πβοιιαη οι: ποι ΑΕΗ ΐηος ἀϊςδη) Ρουθ ςος ἱπηπιογζαίος (: ΝΟΩ ὁ- ΠῚ Θθο ἤμην τληζιβ γηγίδυς, ταητάσιό ἀἰσοη αὶ ἔ- ομἶτατα ργαάϊτις, ντ πιθδηη Ῥάτείαπι αιιθα1} ρογίμα- “ΤΟ ΧΙ μλέαας οὐὐττι πγϑᾷ πᾶς ἀράταγ φαυ . )ϑ8ε4 ΠῚῸ 5 ἈΦΙρυδ] ας » ΠΟΙ γΟ τ) ἈΠΟ ι), ἃς ΠΑ Ι ΟΣ ηὰ ἐπ {Ἐἰταιζυιη, αιυς ίᾳης ΠγΔ 915 Ζυατη ΜοΪΔ- ΠΟΡαΠὰ ϑΔμΘ ΠΣ πος ψυι ἰοποθιη Γοσοῆζοιῃ ( ὁαημὲ ΟΠ ΘηΪς. 
ΓΤ γηϊϑ ὁγάζοσις Ἐρηποϊατιηι Εἰηἰς. 

ὧν ἜΑΡ 

ΠΙΣΤΟΔΛΑΙ͂ 

ΕΡΙ͂ΘΤΟΙ, ΑΕ 
ΡΟ. 

Ὁ 1 τη εἴδη ὥταϊο ᾿ππιθηὶς αιᾷ (δηεχ 
»» ΠΟη Δα τα [ἰτογας ἀάγοηι; ὅς Πίης 

ς᾽ πδὰὶ σοηξοίξην νθβογοι » ὃζ ςοιἅ 
δ᾽ ἢ ἐς τϑριις ρυαίδιειδιις τθοιπι αἰ Έςδ.. 

ϑσσε σι ἔνο ΓΟΤΕΠῚ ν ΟΕ ΟΠ Δ ΠΟῚ 1 ἰάθη ΠΡΙΏΡ 5 ὅξ αγραξ {πΠπ|φη τυ τὶ8 Ορροτταηίτας ἃς ΠΆΓΩΙ Οὐραῖο γοσαπ ἰποιάθιιης; ϑοκ Τρ 4 Πιης αἴας ςοι- (φηυϊτ, ἃς ΡΓΟΡΘ ἀφοιιία ποροτίοτιπι ν ογὸ δάμηη]- [ἔγατίο φυῇ ἴῃ ἤοτε πιράϊο, νοτίατας αυδηζιχτη ρὲς-- (ξητία τα ροτα ρατίθηζωγ . ἐ6 ἢ]5 τδοιΠ ἄροῖς ςο- ἡφρογ. ΝΟ νεγὸ πὴ ἰαζθῖ Ρἢαγιηγι δου, αχυὶ πράθγο ΖΙΠΡΡ απ ἀσοτοΠππζιγ, ἸΠτοτ δ᾿ ΠΟ ῃ Ρεγ {ϊτοιὰς, (φἀ, σογαῃ [πὰ Ῥγαίςηζια ΓΘ ΠῚ [ΓΔΠ ΠΡ Ί ΠΟΙ Ομ 4ιοὐ ἐδ γοδας 1} 6 ῃὴ ἔλοιίτας οἱζ Ρταίφητϊοβ εὐαπρ ἐδίερείμιις οοἸοααίΐα πχ τς το Ζαὰμῃ ρει [τὲ - ΓᾺΣ Δ)4Π} οἰξρηάογο, ἃς 4ιοά ἀϊξεϊς χυὰπι (ςτιρεὶς ΠλάΙΟΥΓ αὐ οπληἶ ρας Πἀες Δα Βδιαν » ὅζ ]]αρτὸ γοσίὶς ἤο ρτο ὩΠἢς Ρἰατύμηις παβφηζαν: Ψογαμηρεα πα ΖιοΩ μγ φοηρ το ἤΊΡιις, οἰμῃ ἀἰδξογαπι συϊάάκῃν ἀὰς ἸΛΙΙς 1ηΓο]}Π δ αν τἀμς ἤρη ογθάϊταῦ: νεται δἰ 5 ΔΒΓΟΓ Ογατθηὶς Ργαίφι5 πράσει ὃς Ππσουγγδῖρ Ρο- τοΙἘ. 1 (ογίδἝάο νοτὸ ἢ Ζυϊά οἰυ(σεπιοά! σοπείπραῖ»: ἸΦΠ1Ο ἐξ χιὶ δπγόάει, (ἴμ μη ΘΠῖπν ρος ἰς α] {σεῖν-: Ρήϊο, ααχη Ἰὼ ΤΕ Αγοῦ Ν Ογῃπγαίγθη οὐ πὶ τ κ πγδὰ- Ταμπι Πτογαγιιπ βιζυτιις ἰπάοχ »ἷῃ ἔροπη νε πη] ἡ γί δαιγνρομάοτις αἰϊσιιις ἀρυά τὸ ν πὸ ἰτῖ. Οτοάο 
ΟἸΔΙΠῚ, ἐἴ6. Γδιυχοςὶς Οἠηηΐθαις 6 Ππρεαϊπηθηεὶς, Αρβρπη: ἐοδις ἱρῇς ἰητοητάγιπν. ΝΝΟΠῺ]]Ι γοτὸ 
«" [φοπηγ ἔπογιης » ἀδτέγσγεγε τὰς ἂῦ ̓ ηἰξίτατο οο- Πα μην αἰῆγπιδηῖος αἰξηιϊαιίοποπι ἀρυά τε ρἰ- ΤΏΜν ν αἰἶθγας, φοηΠ ΤᾺ νετὸ σοητζοηηὶ. Ουο- τάμη Ἔρο, ἢ οἔατίοηὶ ἀςυϊείροτεπι γορυμα [ἃ- ᾿Φ. ΠᾺ ΠῚ ᾿βασουθυ. ΑἹ Πδπλο πη] ] ρογἤιαάε- 
'ὸς Ῥοης ΑΙ Ἰ ΠΘ ΠῚ ἴδηζιπγχ ὃζ τοριις σογοηάὶς 

φφάξεσι͵ 
δὃζ ΔΠ1 πὶ 



.- ν- -- 

ΕΡΙ5ΤΟΙ 27 
ὃ δηέμιο ρα Ἐδγθ» ]α] ἤο ἀπ οἰρα αι »αὐουΐτατο- 
ἕοῦι ἀκζ τοηχαπογαζούοηι [δ ῬΟΠΙΡΠΠΠῚ ριαθεαῖ, ἃς 
δῷ οὐπῖθιις αἀπλῖτας ἃς ΤΟ] Πραῖ αι ΠλΘητο ἢ 

᾿δχοοίοτο ἃς οοπβτιπατο ροίπτ, Ωπαιποῦτοιι δά άι- 
ὅξας ἴα, ντ μας αά τε (γι δεγοηλ Ολμν ἰρίτιν ἀς γα - 
δι ἀτάτιϊς ἃζ εχ ομλπΐδας5 τηοτταὶ ἰδιι5 ακὶ τὸ μοι {Πι-- 
τλαιτὰ ρογείιθες ἰνι15,111 ἀϊξξαξιι5» ορο τα ργθοιᾶ μὰ 
ἴδ ῖττο ἤς αὐἰδποτιαγίοντ [ογίρτὶβ απ ιπχαιτι αἀπθγῖοσος 
Νοῖ επίτι οροὸ ἀποοῦ ἀπαθ:τοη6» ΠΟΑΏΟ τὸ τα! εδιις 
ἀθιιηάατε ποίοϊο ργστοῦοα 4 ποι ςοοηἰτας ᾿ ἢτον 
οἴημπος Εἰ5 4αἱ ἡροσθη Δ Ιποά [πα ΘΙ ο πφηγία: 
ἀοίΐαμς οάοις νραθὶ το (σὐξοογαμη οἰ] σοης Πα 
Ρτοροῖτα οἵΐς. Ναμι ἴθι [α: Γαοιμά τα: [Δτ18 Ομ 5 
ἀμ! θην ιασὶ ροζοῖς, Ὁ μὶ νοι ὃ τϑῖη αἰ] άπ ἀροπάο 
Ροιῆ οτος απιηλααν ἐπ αχογαης,» πὸ5 δας φάμα γουρα 
ἤχοοτς οροῖζοτθ αὶ τορας ογατίουις ἀθηηοηγαι!ς, 
το]ογγιηιὸ τάππι αἀπηοιοαῖ ὃζ ἤποπν προπαῖ, 51 
ἴσίταν οαπι αἰϊαια ομίτατο τος οἸδς δά οἷτι5 Ορτημα- 
τὸς (ογιπόποια σοηξο τοι. [ἃ νογὸ οἰ ἐς Οταςο- 
τα οὐνπίαμι ἴα ατο ὃς ἱποο! αμαΐταῖς Γαάοτο [αΐζο- 
Ρδείην » αθηι απ ῖτις. οι ροἰϊαο αιὰμι θιμπὶ αμ] 
Ρυηοίρε Ἰοςο Παζιιβ» ΠλαΧΊ 1 ΡΟΙΘΏΣΙΆΠῚ ὃς ςο- 
-- ΡΟ Πάος, ϑαιο γοτὸ πο 5 Ἰητομιρο Ἐἰαὸ γθσαμη 
ἀὐαον ἀριά τὸ πιθητιοποιη ᾿μάἀπσοῖο ν ἀορίπιις 

τοὶ δαλμι [νἀσοαπηοη!}] ἐπι πηαῖτι γογιηι τοηοτῦς 
ποι βχιοιϊὰ ροζοτας ΝΠ] μη ζυτατη ἀς ος ῃοίζεο ἰοςο 

(υοιρούςν οἰ Η}}.5 δά αφτίαει,  οδτοηζις ογατ,ἤ 4}}} 
( [ας Βαϊδας οοπτίπογσως, Νοίξγα νοτὸ σἰμιτα5 }1-- 
θοηζοῦ (δ εἰδὶ ἐφιυροῦ Ἀἀ]ατγισθηη ἱπηροττοῦ ἢ χαϊὰ 
ἰὼ Οταςία τουῖας νΟ] ταζεηνροτα5, Οἱά ροτείξ ἰρ!- 

φίκας ν Ποῖ τοιηριις ορροτταη δ πος ΡΓα τὶ οου- 
ὨΠΡΟΓΟΥΝ οΟ νογὸ τ πλαΓα ΠῚ μαθοας, : αυά {τ φιοά 

ἐρὸ πραῖς σομποϊομάζου ΠΘΩ ΙΕ μα] ἰτιας ΡΓΙΠΟΟρΕ, 
πδάιις ἐπάοχ γοπι ται ἀ [ΠΟ]! οτπὶ ππο] ἰᾶν ὃζ ἄπο [οτὸ 
πλαχί θα Γα(οίρεύο ΠΟ Θαλθιιο ην » ρτο Οσφοία [ἃ- 
[πἴὸ νοῦδα ἴαςοτε εἰδὶ Πὰαάθυς. νάπιὶ ταμιοτῇ ηὴς [ἴὰ- 
τῖπν ρα Ὀ]1ς 5 πα Ἐγατίθιις αά σαι! ( αυδηγοῦγομ. 

νοτὸ ἀϊοοζο Ἰοπσιμ οἴος. ) ταπγθη εις ἀοέμγιηα, 
ἀταὰ ἰοιϊοτδ. ρο ὲ μα τὶς» ἴῃ το α5 πλαρ 15. ΠΟ [- 
ΓΕ 5 01} ΟΧΡΟΥΒ ἀξ προ ττας ἴω]. Ῥιοϊης ποῃ 

εἰς ἀἰΠιυα!]ς νεῖο ρος λα Ζι! νεῖ!ς ἢς, ρουίρίοο- 

Τῷ Ῥγὰ σστου δ» 48 Καιροῦ. ταῖς φάμα! γαγιιηῖ, 

ὃζ τηάσηα ΟΧ 60 (δὶ ποιπδὴ πρόξωις Ὠ εοία- 

ταδίπτας ἀπζοιι» αυδηζαι ΠΟ 15 ττὶρας άπ ῃι, 

ῃρη γοίείτι ἃς ρα! το, [δ ᾿ς αι ἀϊάχασι Ππηλιι5. 

Πεναιεν Ταἰθηὶς β ὴς δαίμίενη. 

το μράφε ἜΗΙ φιλάαηι Ἔχ ϊ5» αὶ ἰοσλεὶ ἔπς- 

τῆς δα πὸ» πα Π1ν πο σα [φογίιπι ἃ σατο - 

τς ααοφατανα » ᾿πτοΙΓΟσ Δ ΘΥΊΓΙΒ » εσαυϊά δά άποὶ 

Ροϊδην,, ντ ρϑγοσγι πα ]Ολ6 Πὶ (αἰτίρογεηι ὃς Ἡδὰ 

νος νίταηιν ἄσοτομι. Ἐσυίάθη) οσοὸ ργόρζοῖ ΒΟίρ τι} 

οὔ Ιαίος ἃ Ροίΐγαςς νοτοζοῖ σοι πόδ] ποι αὖ- 

ὅπ ἐπι5 Παρ! ἀιΠΊηλις εἴδη δά νὸς νϑηϊοη αὶ. (ει- 

ἔπη ρηΐην ἤαροο σοηίοτντιαμι {Ππ4 πος οὐλπιθις 

Ῥγοξαταγαηι : ϑ6 ἃ λἱὶ ΠΟ Ν ΠΠΠ οδίϊαι ἱπηρεά!- 

ρίζαν ρείπν πο νασαγ! ΠΟῚ Ρομ.. ΘΕ 

Ῥοτθστ) ατίοπο 5 τη 0.1 αταϊο 1 ἄἀεςοπτ. εἰμάς 

αιοά οπιπθς πὶ ΠΠΘΔΠῚ ρετίοέξομοπι ἀμ ά 

ἔφης, ταρυῖτο πὶ σοητοπιρία! μαρογοηξ, 41] οιλπι 
μ ἱ Ἷ 

Τρ! ανμαν ΟἸΠΠΘ ἰριηροε ἴῃ. οτἱο οοπ[πηηρίπἴξηι, 
ἤπης ἴῃ οχιίοηια ἰεποίξαϊε Ῥοτοσ τ  Ππατ!ομῖδιις 

δ... ἀφάργριη 9 αυλπάο Η {ι πιαχιπηᾶ ΓΒ Αἰ δὶ 

καὶ τῇ γνώμη οδεεν εγοεὶν ᾽ ἐαὺ μήπς ὦ  μδὲ μοϑη» 

τῆς, οσἹ ἀκοφατὴ "7 οἱ, σὐεργότης γλ0η).κὴ πταῖγ.- 
ὥχοϑεν «οοσάγη) καὶ συνλεξη7),6) ὧν οἷόν τ᾿ ὅξιν 
ἀσμὴ στη τίω αὐτὰ δζανοιαν. ἐπήρϑην μδρ οὐ ὅ)1- 
ςέλλειν σοι δζῳ ταῦτα. Δέχάν ὃ μέλλων φαἰξδὶ φρα- 
γ Κάτων καὶ μιεγα λων. καὶ αὐδὰ ὧν εἐσιενὶ τὴ ὄντων 

ἀκοῦσοῃ μῶλον ἢ σοὶ Ὡρφσήπει » νομίζω «ἴοῖν μι 
φῳρφοϑύμως ἑτοῦσε ωἰοκαλένγνα “μη συϊγραια- 

μίᾳτος ἀκροατής. εἰ “ὃ ὅτ᾽ ἐγὼ τυϊχάνω φιλοτίμως 
ὀχα κει ἥυος, οὐτὰ σὺ λανθϑείνεις ἡμας “πλήρης ὧν 

φὰ τοιούτων , θοὸς δὲ τουτοῖς κἀκεῖνο γτασι φωνε- 

οὸν, ὅτι τοῖς μὰν δ )τοτίξεως δεομᾶμοις αἱ πανη,γὺ» 
ρεις ἀρ(ὁἤσυσιν. ὡπέσε γοὲρ αὐ τις ὧν πλείςοις τὴν 
αὐτῷ δωύαμιν ἢγὰ σα είρειε. τοῖς σὲ δζχωρᾳ ξαῶτη 

τί βαλομᾶμοις, «τοὺς τῶτον δζν λεκτέον, ὅςτις τχι" 
ςες μυέγλεί αὶ φροξεις δλιτελφν, ας αἰποὺ τῷ λόγε 
δυηλωϑείσας. εἰ μὸὲμ οὐὠὦ μιᾷτιν, εἶθ πόλεων εἰση[εέί- 
μείω, αρὸς τοις ὠκοίνης τοδοεςῶτας τοις λόχοις αὐ 
ἐηοιόμζου ἔπει δὲ οἱ ὑφ δ τὴ λα ἰυύων σωτηοίας 
παρεσκόασμιαι συμ βυλουγν,οὸς τίν αὐ οἰ χοό- 
Τέρον δζαλεχθείζω, ἡ φῳοφςὺ «-οφο] δύοντα 7 “ἥύες. 

0 μεγςην ἐχοὸ ν Τὰ διαύαμιν. καὶ μίω ἐσ) κᾳίρφος 

φανησόμαθω μυθριψη μόνοι αὖρα Ιότων ὅτο μὲν γὸ λᾳ- 
κεδ' αἰμόνιοι τίω αῤχίω εἴχον»ᾳ ῥάοδιον ἰοῦ ὅχιμ- 
ληϑίκυτα σοι τὴ αὐδὲ τὸν τόπον δ ἡ μιέτερον. ἐσὲ τώ» 

τοῖς ἐϊαντία φῳραήοιν φὩρᾳσσιν, ὡς τ᾽ ἐγωπαν ἰω 

τίω) χώραν τίω αὐγὴ} ἔχωσιν. καὶ οἱ, ἡμετέρα πόλις» 
ἡσέως αὐ αὐτίω σοι οὐἴδαοζοι σωμαγωνιζομδρίω 
ἡνΊ: ὡραήης ΨΩ ᾧ ἑλλαάσὸς ὠγαϑεν, πῶς οἷν αὐ 

ὡ οατέσοι καλλίων χωρὸς τῷ νιωῦ σοι παρφντος. 

κῷὴ μὴ ϑαυμκφζες εἰ μήτε δημηγορῶν μήτε ςρατη- 
γῶν, μήτ᾿ ἄλλως διωυαάςης ὡν, ὅτως ἐ μβριϑὺς αἱρᾶ . 

μαι φρᾷᾳ ἃ ουοὴν ὅλιλ τοῦ τοῖν ΠῚ ΞΟ ὩΡ τὸ 

Ὁ ἑλλαΐσος Ἀέγην κοὶ σοὶ ουμξελόύειν. ἐγὼ γαρ τὰ 

μὰ φὡοφῆςιν τὶ γι κοινῶν σῦϑυς «ἰΞέςην. σὲ αἕ σὲ 
τοροφα σής, πολὺ αὖ Εἰη ἔροον λέγφν. τῆς ὁ πα δσύ- 
σεως Ὡς γὴν μδὺ μικοφν καταφοςνέσης» δὴ δὲ μ446- 

γάλων ἐφιχνξῶς πειρο μϑῥης, ἐκ αὖ φανείζωυ ἄπο- 
ρος γοβυημᾶ Θ΄ .ὡςτ᾽ οὐσὲν ἄτοπον εἴτι γὴοῖ συμφε- 
εἰντων ἰσεὴν αὐ λον δυνηθρίην. ἦι] ὠκεὶ μδὺπο-- 

λιτόυομδμων μυεγοίλίω ὅ δόξαν ἐθζηκότων. δηλω- 
σομδρ δ᾽ εχ εἰς αὐ᾽ αξολαὶ, εἴηνος ἄξιοι τυϊχάγομδμ 
ὀντες, ἀλλ᾿ ὧκ τὴ ῥηϑυσεῶς μελλόντων. 

Ισοκράτης τοῖς Τασον Θ΄ παισὶ χαίρειν. 

Γήϊγειλε τίς μοι δὴ.) τρεσδούσειντων ὡς ὑ.. 
γεν μεῖς, ὅτι καλέσαντες αὐτὸν αὐ σὺ Δ ἀδλλων, 

ἠρφοτήσατα εὐστειἐϑφίζου ἀστοδὴ μῆστι τε χαὶ ὀχ οί- 
ψαι παρ᾿ ὑμῶν. ἐγὼ σὲ ἕνεκα, μδὺ τὴς Τάσον Θ΄ καὶ 

πολυάκοις ξενίας, ἡσέως αὐ ἀφικοίμίω ὡς ὑμαξ. 
οἷσα γὰρ αὐ τω ὁμιλίαν Ὁ γῇρομδμίω ἅπασιν ἡμῶν 
σιευένεγ»κεῖν,οἰχλὼ 5 ἐμπού (4 με πολλά. κάλιςτε 
μϑὲ τὸ κὴ δια σαι πλαν " ἅχαι. κἡ το μὴ τρέπειν 
ὄχιξενῶϑω (δὶς Τηλικά τοις. ἔπειτα δ᾽ ὅτισαντες οἱ 
πυϑομᾶμοι αὶ ὅσο δημήαν, δικαίως αἴ με Κατα 69.-. 

γήσφαν.εἰ φσδϑηρημδίος δ ἀνλον χρόνον ἡσυχίαν ἀ. 

γψν, Τὶ γήορος ὑποϑη μῶν δγιχήφρίην ὅτ᾽ εἰκὸς οἱ (ἃ «νεότερον ἀλλο σέποιδιξξνβξαρ,νῦν οἴκαδε αὐ φύδήν 
: 
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ἰσογώεμοι "ἧς τολόυτῆς ὅσης" ὥωρθς δ τάφοις Φφο. 
βϑμαι καὶ τὸν πόλιν. χρὴ γὼρ τ᾽ ἀληϑὴ λέγφν. δρῷ 
»αρταὴὶ συμμαχίας ταὶ πορὸς αὐτίω γνομδμας, 
ταχέως ὀχριλυομδῥαρ" εἰ δγήτι συμβαίη χαὶ ὥφϑς ὑ:. 
μας τοιοῦτο, πῶς αὐ 9) τας αὐτάς ἡ τοις κινοῦ.- 
νοῦς ὀζαφυγεῖν διωυηϑυίϊων. ὃ χαλεπόν ὅδιν. ἐλλ᾿ 
εἰς αὐδριωυϑοίζω αὐ εἴτε δζὶ τω πόλιν οοΐξαιμι Ἡι. 
σὶν μύες ξὶν ὑμῶν. εἴτε δ ὑμαξ τῆς πόλεως ὀλι- 
γωρεὶν. μὴ κοινῷ δ συμφέροντος ὄντος ἀκ, οἵ σ᾽ ὃ- 
πῶς ὦ μφοτέφοις ἀρέσκειν διωυυηϑείζω. αἱ μδὺ οιοῦ 

ὈΙΥΨΕΚΘΟΑΥΜ σΚΕΘΟΟΚΛΥΜ 
ν χη ἤθη ᾿τηροηάθηζα τὶ τηοτῖς ἀοιημῃι δζ 7η 
Ῥαττγιάη ἔοίζιηατα ἄστη εἴδει, 1ηΓ ΡΘΥ οἰ αἰταζοι 6σ 
τα τίτηθο. ἽΝ οςοίς οἢ δ τ νοτα ἔαϊουι.. ΝΩΠῚ 
γιάθο (οοἰδζαῖος οἴιμη ἱρία ἱπίταβ., ποῦ ἀϊατανηας 
οἷς (οἷογθ Ὁ οά «ἢ ποδιίοαζη [4 ζςοηε Ἰροχοῖρ 
αυ4 τατίοη!ς ταπθυῃ ἀὰς ταἰ τ. ἸΔ1Ὶ γαπς Ρογίσα- 
[ὰ ροδιη οβάρσογε : αιδά (απὸ στα] ηλιπὰ εἴ: γεὶ ον τς πὴ Ρυδοῖοῖ, ἢ νοὶ ἰχλεῖρυθι ιςα σαι 
(α. πὸς το  πἀτίούς 4, δυίάαμι νιάοτοσ, ααὶ γοίετί ὉααΠΪᾺ Ἰλέιηρὰ]. ἀφίξγοσο, Νίαιη οἴμπι ΠΟ. οἴρε 
ΒΔ ΠΟ ΠΠ6 σον ππ ΟΠ τ, αι] ταάθπη νυ [- ἐς ς.- τ ἰξις- 406 ΡΙαόότο 'βοίϑπν Ολι Ἰθιτα» οὐ αι145 [οὶ - [1 γῆι πὸ οἱξ, αυα: ποΐο  ῥγαξαγο,, ταῖς αο- ᾿οΙἀόεαπὲ, ΝΟ αἰϊξόην ἀο το ῖβ {γι θοηάιπη (0-- Ἰυτυτησάο ἃζ ἐς νοίεγ!κα ταοϑη τι δυθίτσοσ: (ρα αἰ {ι '“ριαο. ὀβοσῃ » ΠΟδΙ ΒΟΥ ἰοχιοσοῦ » ᾿ς ἰρία 
ΠᾺΠῸ » ΡΓῸ ν]γιδας ὀχρόμποτα ςφοπάδος. Νοὸς νϑχὸ 

αἰτίαι οἵ α ἐκ ἐξες! μοι ποιῶν ἃ {{λο ῥἐα! τοιαῦτα] 
συμβξεβρή ασιν.εἰ μεζω αἷδό γε ἐριαυτὸ μόνον ὅχι.. 
σείλας , οἵομεαι δεῖν ἀμοελῆσου 20 ὑμιετέρφον, ἀλλ᾽ 
ἅπερ αὐ Ὡοοφηυόμϑυνος πρὸς ὑμᾶς διελέ χθζω, 
“πειράσομαι Ἰὸ νιυῦ δὶ Ὁ αὐτὴ γώτων ὅπτος ὧὐ σύ. 

ἘΞ... --- ᾿ς 

ΠῚ ] ̓ 

ἢ; 

γωμαι σγεξελθοίν. μηδὲν δ᾽ ιΣπϑολάξητε τοιῶτον, ὡς 
αῤεγὼ ταύϊην ἔγραψα αὶ δ χιςολὴν, ἐγ ἑνέκᾳ πὶ ὑμ- 
τέρας ξενίας, ἐλλ᾿ ἐχίδήξιν ποιήσοοῶῶζ βαλόμενος. 
8 γὸ εἰς τῦϑ' ἥμω μανίας, ὡς τ᾽ ἀγνοξὶν ὅτι χροἤω 
μὰ ἡράψα, Ὁ πρότερον δχρσε δ  αϑλύον. εἰσι  ὐ συ.. 
γα ῥκὴν τοσὅτον ἡ ἀχμὴς ὑφερφν, γείροο δ᾽ Φίξεγε. 
κων, πολὺ φαυλοτέραν αὖἢ λαίξοιμι σδόξων τὴς νυῦ 
ἡμὴν ὑπαργέσης. ἔποιτ᾽ οἴπερ ὅιοείξᾳ «ρροσξίχον 
δ νοῦν, ἀλλὰ μὴ προς ὑμας ἐασ ὅσα ζον,ὐκ αὐ αὐ. 
τὴν οἷ ἀπασῶν τρφειλομΐω Ὁ αἰσύϑεσιν ἰδὲ ἧς αὶ 
“ολεπόν ὄφιν ἄχ κῶς εἰπεῖν. ἀλλὰ πολὺ καλλίοις 
τέρας αὖ δῦρον (δ φῦλον λοίγον ἐγόσας. δὰ ἃ γὃ 
ὅτετορότερον εἰσεπεύποτε ἐφιλοτιμήθην δλὶ τέτοις, 
᾿ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἑτέροις μᾷῆλον, ἃ τοιὲ πολλοις δζῳλέλη- 
δεν, ὄτε γιοῦ Ταύτίρ ἔχων Ὁ ϑχένοιαν ἐφῳραϊαατοῦ- 
σεέμΐωυ. ἐλλ᾽ ἡ μκαξ μὰρ ὁρῶν ἐν πολλοῖς κἡ) μυργεί- 
λοῖς φοοαγλίῶσιν ὄντάς. αὐτὸς 5 ὁποφηνα ὡς βελό- 
ῥδρος ἰὼ ἔγω γνώμην οὐδὲ αὐ γἤδ), πλοῦ και συμζε- 
᾿λόῦψν μδρ κι μὴν ἔχήν αἱ χὰ ἐμυπειθάαι παφδούεσι 

᾿ τοῖς τηλικούτοις, γὺ δοχξσι ῷ Νλον 2 ἄλλων σύ. 
ναδϑτη καθορᾷν τὸ βέλτιςον.εἰπεῖν σὲ αὐδε Ὡρο-- 
τεϑέντων δχιχαθίτως κοὶ μουσικῶς Κ) δζαπφηρονη- 
μϑᾶῥυς » ἐλ ἔπε ἡ ἡμιετέθας ἡλικίας ἔργον ὅζην. ἀλλ᾽ 
ἀγαπώην ὧὐ εἰ μεηὴ γον τάστασιν ὠκλελυμδῥως δζᾳ- 
λεχθείζωυ δὲ αὐνὴδἕἔ! “μή θαυκκάζοητε ἐἰὲ αὔτι φαϊνω-. 
μαι λέγων. ὧν “ῳρότερον ἀκηκόατε" μδρ γὸ ἴσως 
ἄκων αὐ τύχοιμι. τὸ δὲ 1), τροοιοδοὺς εἰ φρέπον ὅς. :, 
λέγῳν φρσλαξοιμι. πὴ χὸ αὐ αἴτοπος οἴω εἰ τοιτ' 
ἀλλοις ὀρῷν τοῖς ἐμοῖς λοωρδμους,αὐτὸς μόν. ἀ. 
πεχοί μμίω ὌΝ ὑπ ἐμοῦ Ὡρότερον εἰρημδραν ἐ- 
τῶν οἾ᾽ ἕγεχᾳ ταῦ φρρφέίπον, ὅτι γὸ πρῶτον ὕ.- 
φωνόμδρον ἕν ϑρυλλερᾶρυν ζὰν. εἴδεσι γὸ 
λέγῳν φρὸς τοις φἰδὲ τί φιλοσοφίαν φίω ἡχοατέ.. 
οαν δια τθάξοντας, ὅτι τῶτο ὥρῷτον δε σμεψαϑς, 
τῇ το λόγον κοὴὶ τοῖς μέρεσι τῷ λόγῃ δρῥατυρῳκτέιν 
ὄξίν. ἐπεισ δὲ τε σζ »ρουδμ τὴ δχχεϑιβωσὼ με. 
9, ζ 7 ΤΕΥ Εἰγαὶ φημί αὶ ἰδέας δ᾽ ὧν τάυτα ΦΕ. 
εργασϑήσοται Ε λήψεται τέλος ὅπφρ ὑπυϑέμεϑα, 
χα ταν τα φρο ζουδρ δ) ΥΩ λό γων. ἔςι δὲ τῶτο τὸ 

αΓΡΙ σαπαὶπὶ , Πτοτὰς ας ἃ πιὸ ποι τἅπὶ ποίρ υ)» ααδηι ᾿Οἰξοπτατίοη 5 ςαια [ςεῖρτας εἶδ. Νοῃ. ἐ- 11} ζΑτη. {ππὶ γατίσηο ἀοἐξίταζης »νῇ ΠοίοἸΔηγ., ΠΟῚ ΡοΙΪς τς παπς ατατο ἀθβςιθηζς (ρ!επάϊα ες αἰ - 46 (εἰδότε, ῃἰς, ας ρει ἃ τὴς ἔπης Ἄχμιδὶ- ἴα, ὅζ ἢ πα ἀδέθγίαης Ργοίογγοπη ἃ] ἰχυϊ, πνα]- ἴπ ἀθ ἔχηγἃ 41 Ἰαηγ αἢἴὸ ἢογυίγηις ἀοιγα- ἔζτυια ἢ: ΤΠ Αὔμας ἢ ἢ ΘΟ). ἀππζαχαῖ οάδισ νΟ] δ, ἤδο ἀθ {οεῖῖς ἘΝΑ δὰ πος ((γίθοιο, ποι ἅΠς νη} ΟΧ Ομηπίθιυς ἡπαϊου τη ἀοἸορ ον: ἐς {πὲ συδησύδηγ αθιμνάὰ ἀϊσούθ' ποῃ οἱΐ ἀ ἢϊ- Οἷς : ταπγθὴ ἀἰτας πλαῖτο ἐρ᾿οπαϊαϊότος ἃ οορίο- ἤοτες ἰπυοπ δι, Αὐ νοιὸ ΠΟΟῈΘ ῥτί ας ν Πα Π ἰνδο τη [ὉΠοϊτα δὴ ̓ αδαδσιμς : (δα 118 Ῥοτίις, 4 νυΐσιις Ἱσποταδάς., ΠΘΟῸΘ Ἰ8πὶ ἢδςο Δη πὸ ᾿ΟΡΟΕΙαπ. Ῥυαίδης ἀροτοιτεης ἔχιπι : 56 α οὐ) νὶ- ΤΑῚ 11. τορς βεΓΠΊΑρ 5 ὃς ἀγάμς Πὸ5 νετία- ΓΙ »νοΪςῆς ᾿πδαπὶ εἰ 1ἰς (δηταπείαση Ποδὶς Ρἰδῃαμα ἄζοΓΕ » Ῥατο ἤγὲ ΠΟΉΠΠ1Π}ς δ ΑΙ ΠΕΤῚ ἸπΠγιέξυμ εἴς : (Νίιῃ μδῆς πταϊδηγ ΕΧΡουϊθηξία (οἶδε θέν ἄϊτε »Ἱἀφητύγαιιθ το! εις Το  ]5. αι ἰἢ γπαᾶ- υλας τὰ Υἱξ ὁρειμγιμν., Δ πα πμοζσογο Ροῆϊς :) Ατὰάς Ῥεοροίττ᾽ 5 ἸοιπἤδΠ} (ΟΠ ΟΙΠ8 ΠῚ ἃς ο[10ὸ- τάτάπι ΟγδτΊ Ομ θιη ΠΕ Ἐ τιοτο, ΠΟ ἈΡΊΡΠ ΠΙ5 ἴα πο- {γα ῬατΙ τι’ 564 σοπδηζας δ ἢ, » ἢ] ΠΟΙ ρτοσῆις ἀπΠο]ατὸ ἄς ἰρῆς ἀιδγδίεῃ. Νὰ πηϊγοπηϊηὶ,, ἢ αι ἀϊέξανις ἤπα,, αιοά ῥυϊὰς θείαι πάππους ζ8. ΝΔΠῚ ῥτττίπη ἐονἤζαῃ ἸΠΙρτ πάθης οἤπιτ πο Γἰ ΠῚ» Ρατττη νογὸ 4ιοά σοπυρηίοζ 3 ἰ΄ φζίδη ΡΓμάθη 5 αὐ ἀἰἸςσοηάτιη Αἰϊτηρίδεί τι. ϑδγαΐτες θηΐῃι οΠςπ1; 1 ὉΠ νἹδλ) αἷϊος 1615 γιθηξδς. Ἰρίε ἔοϊας οᾶ; Ζια: Ῥυϊὰβ ἃ τὴς ἀϊέξα (ἀπὸν ν]τάγοιη ἃ αἱ 1ἰς 4Ρ- 'Ποτόση, Βας δυζογῃ Ἰϑοίέοο ἀϊέξα ἔπι. 4υοά ΡῬΓΙΒλατῃ {δ[8 νπιτὴ ἀδ νΈ] σαι οἴεσι. Ναπι αὐ τος ΠΟςΣ [η ῬΒΠοΙορία ποῖα Ργαςορεὶς ἱπίξίταο; αἸσοῖο ςοηῇιρι, ῬΌΠ ΠῚ ἕο αἰτοπά ἐπάν εἴς, 016 ὁγατίοῆς δὲ βατοίδης ογαιίοης οροσῖθαῖ εἰῆςε- τς, Ῥοβαυλτη μος ἸΠ ΘΗ τ πὶ ὃς Ἐχαπηϊπδτυσῃ ἢϊν ΦυστοΠάτη ΕΠῸ ἔοιγηας ἀἸοναΐδες Ἀφ ο οἰ δητα» δ 14 αυοά Ῥεοροΐτατῃ ἤτ, δα ἢ πεπῚ Ρογάπσατιγ. Ἐξ Πιᾶο Πὴ ὁγαξομθις ἀοςεπιις. ἘΠῚ δεῦοπὶ ας γεσιι- ἰὰ ολγ ἴῃ δ[Π|ς ΟΠΊΠ ἴδιις, τατη δείαπη ἐπ ν ϑἤσις γοῦιις τοΠοηάα. ΝΙΝ] Θηΐτη γιά φητεν τη Ποαγὶ ροτεῇ,ηἱ- 1 Ῥυπ ΠΠΠ4 ἐχαυῆτα ἀΠ Πσϑητία τϑραζατυτη “ΟΠ Πἀοτατήπηη, {τι Οὐοπιοάο πος ἰρίος ἰῃ ροϊϊοσᾶά 
»“ ὔρ τ΄ ΜΌΝ, Ὰ, ρ« ᾿ 3 ΒΥ ὸ Ὁ αλλωῶν ἀπαὰ γτζον κἡ δ γι πμμετεροον ὥραν οὐ τον. εἰδὴ οἷό χοντως͵, εαὺ μὴ τῶτο ὥΈΡτον μῷ πολλῆς πὐρονοίας λογηῦδε χα βελόζσηῶς. 

Ὁ ν τέ ὦ; φορῳ γβζο δε νου ἐς 

πῶς ηρῃ ἃ δχίλριπον χρόνον 
Θογοῖό 



θεγογο νο τὶς» Ζυαπι νἰτῶ σομαἰτοη θη [668] » οιι- 
τ Πποάὶ οἱοτγιαην αβεξζατε » δὲ χαΐδι5 Βοποσίδιις 
«ἀεἰοέξατί , ντγιπα 115 4] αἰ 1115 ἘΧρυΙπλμηζιγ» ἃ Π 
{αὶ ροητς ἃ οἰαιδιις παροηζαγ, (σι Παῖς ἀπογοτα 
ἔασι, τα (ἐραγατιιη 1). Ζυοτί ἀ]α1}15 δέξίοη ΠΟ 
ςοηῇ ἰογαπά πηι εἴτ. νε δα τατίοηθηι ἂὖ [Π]τῖο Π011-- 
{πε ταταηι φοποτύσης, Εξ δά δυποιποάμμ απο ηΠ60 
τραταπαόαιο φυδῇ (τοριπὶ ργοροίϊταπι [τ [6η-- 
τρητίαηλ αἴτηροι! 8 ὃζ ψΟ τατὶς Πηαχ πιὸ ΓΑτ ΟΠΘΙ ἢ 
δαροδιτι5. 51η σδιζασι οἰαποα! πα} ] πὶ {δηϊεπ- 
τίδιν σοιμξιταοεί δ; [84 Δα αιοάιῖ5 οσαΐιπι γὰρ οι ]- 
Ὠἰ» πος οἱὲ νὰ ὃζ οοσ!τἀξὶοπίριι5 ογγοτὶ 8. δζ τα Ϊ τὶ 5 
ἴῃ το Ορογαπυρογάατε!8. 

Οεταῖδιο δαζοιη ὁχ μ15» 411 ΓΘ θα Ἰάτη ν 64] 
γίατα ἐπ πἰταογάτ, εἰ απο α] τατίοηες αἰ 415 (αι-- 

Ροηάο ἰασοξαέξατε σοπδθ ει δ πο ἀς ργαα!έξ! 5 ἴτὰ 
γετποιαὶ οομἢἰπι ἀαύς ἱπδοδίε. Οπτατο ἀαηἋἃ εἰς 
ορογα, νεΠροτγὸ πθᾶπὶ ἀς Πίος [δητζειαιπι ργοηιη,- 
οἰθα. ΜΙ διΐτι [ἀϊοταγιπι ν τα (δουγῖοτ ὃζ πλθ] ἰοῦ 
ιλνν ΤΠ γγδηποτγαπι οἵδ νἱάδζας, Εκίαπ ἀθ Ποποτ!- 
δὺς ἀιςοῖς ἀσστδάϊατ, ΟΠ δυζοι Πὶς οἰὰτα οἱξ, 
αχαΐτος ἕοτο ταδὶ αἀποτίατιος ὃς ππαχιιὸ 605» αὶ 
νεῖται οοπίοτιιάϊπο νταπζαΐ. ΕἸ δηΐπι, ντ ἀγ  τγου, 
Διο ὴ ἰουίτοῦ αα σαρο ἤθη ἀλη Ὑγτγαιηι θη ΠΟῸ5 ἰῃ- 
Παιναὴς. [ἢ σαι οἵδ, ααοά τοὶ πδίυγαμη ποπΡο- 
αἰταϑ ἰητγοίριοἰοπάο Πδὶ Ἰρῆς ἱπηροόπαης, ΝΝΑμῚ ἴῃ 
Ροτοίζαϊο5; ἰώόπυα ἃζ νοϊαρταζοϑ οσιΐοςβ ἱπτοπάπιηζ, 
ἃς οχ Αἰ ἔγυθεἰσηδηι ἐχροέξδης, Οατογιην (φἀϊτῖο- 
πδ5»τἰ πλοῖο 5 ὃς οἰ απυιταῖθ5. ΖΕ 15 ργίης!ρς5 ὃζ ἃ- 

Πγἱς] ᾿ρί γαῖ ἰρΡ} σαπταῦ ποτ ΠΟ ΛΊΠ, φόα Ιἀδ πὶ 
»ἱαπὸ ξιοι αὐγτὲ 4 4 ἢ) 4 κά ταρ τα ἃς ποίη ἃ 
ἐποΐονα ασοοάιης, πα ΗΠ πα ἦι, χαοά [π γοδις 
ἴῃς ποπὶ ἱρπούδητιᾷς [ρεγδῆς “[δ ταπταπιπιοάο 
ααοά δομαι εἰς, οχοδγρταγοϑ: Ρεγίσαϊα νογὸ, Πγα]ά.- 
ἄπο αι ρογναΐκτα ἔαπε ἀφο! πάταγοϑ : ὃς ἢς [χὰ ρὰ- 
δουπαζαγοβ, ντ ργόςιὶ ἃ ροτί σις αοίϊπτ; δέ γε Π]τατὶ- 
ας ἡναχί μὰ ἀρρτορίπαιεης, Ἐς ἰσίτα» αὶ {ς Δη}- 
ταὶς αβθϑει Γαητ, ργορτον ἱπφασίαπι ας ὃς [δρατὶ- 
τατον Κποδς ᾿πἀοο. Ας πηεὶρίπιπι οτος ρυ46- 
τος, ἢ Οὐηἤιϊδης. δ}15.» ἱρίοτιιθη. οδιμἽα το! ἰέξα 
ταδαην τοπὶ ἃς ὀοτηπιοάππι ἀσθγοιη : [6 ροτίις 
νοι μαδῖτο ρεϊαατο οπλοίαιτεητο. το  υήαιο οἵα- 
ρα. Ορτίπλα Πιδάετοπ, Ῥιοϊηδδ᾽ θα πῆς [ἢ 
εληγ ὑαεῦθιτὶ ἀοοΙρῖτο. ντ Ὁ εἴα πού! απΐπὸ [(ξη- 
τοηυάύις Ῥέοίοέξα σορΊτετι5. 

τ Ἰβείαιοε Ρ νέρρο 8 αἰμεδννννῖ σι 
Υ ΟὙπις διρίτ, πιαίοτοπα δ ΟΠ ΠΊΡι15 σγαγίαμ, 

5οἱ 41 [αὐὐ!}4ητ ααλην αι Γααάθης ητς (ο- 
ἴδεο τρυ(δεστηε: ἢ ας πος Εὐζίαῦ ΤΠ] ΠΣ. Ἔσο 
νψοτὸ «ἡ ΠΗ ἐς δ 9 Γαπτίνὰ οὐπὴ Βοηιδαο  σητία ἔμ {-- 
(νὰ αὐ ποντατασνε ἐα, αὐ ππάχ πιὸ τὰ ἀδοοὸ νίάς- 
δαπταν ἔμςετός . ἴδιαι ξοττα ΤῈ ἀφ 115 ας αα (8 ρΕ τ - 
πϑος ἀμ δγογόθι, ᾽ ολὴτι οὐΐη 4ὲ ταῖς γος συ ΓὰΠῚ 
(πσερφεὶμι Ὁ, ὃς πλξα: οἰαἰταῖὶδ' (αὐ ὃς σατοτοτιπι 
(επσοζανηταζρὸ ἀπςετϑηι; ἢ ἀπ παϊηὴς προς α- 
τἰα απε: ἰὴ ἢϊ5 ΕἾδῚ σοπἢ] τι, ἀγφαπη ᾿ΠΊΡΟΥΕΙΓΘΠῚ.. 
Ἐὰ νετὸ ἅπα τπλρὶς ντσοηῖ, ΠΙδπτΙο ργαταγπχῖττο.- 
τοτη 406 ολπν πη 18 ΟἹ οὐἹα αἰ τερτέτ, 1ῃ Αἰ ν ΓΑ). 
αυδήν π!}}}}} ρξάοΐς νι ἀερατὶς ὀηΠιδ15» 7] (ΟΠ 14- 
τᾶς ἴῃ τὸ ἰδσσιοης ποπιϊηῇ Ὀἰα ΡΠ εμλίαβ διά τα {86τ, 

ΕΡΙ5ΤΟΙ Α. 4 
ὑμδδϑ αὐγὴν ποὺς ἰώαι οὶ τίνα βίον ἀϑοφελέδθτι Τὼ 
ποίας οόξης ὁρεχ ϑῆναι. κ) ποτέθας ἦν τ ρδι ἀγα- 

σηῆστα!. πότερον Τα πὼρ᾿ ἐκύντων γινο δίας »Τας πταρ 
αἰκόντοον Ὁ πολέ, ταῦτα ὃ σιορασαμᾶρες τότ [σ᾽ ὰ 

τὰς σρῴξεις τας κα ἑκάς ω τιὼ ἡ μυέραν σπε-- 
ἥζεον. ὅποος ὁτπιυπείνωσι χορὸς ταῖς ἰφυϑίέσης τες 

ὡξ αῤχῆς γινορδύας. κοὶ τϑτον μδ[Κ τὸν τόπο ζη: 
τοῦτες 2) φιλοσοφοιύτες, ὡασῈρ σμογτξ κειμϑροὺ 

φοχοίσεθε τῆς ψυχῆς. καὶ καδλον δχ τα ξεῶε τῷ 
συμφέρονῶς. ἰαὺ σὲ μευ σεμίαν γποιόσηεϑε (οιαύτίιω 
ιἰπύϑεσιν, ἀλλὰ τὸ ροσίήηον ἔπη χειρὴ τὸ σράτ- 
τάν,αὐωγ κα όν ἄξιν ὑμᾷς Ἰάὶς δῥῥνοίωες πλανα τα 

κὐ πολλὰ αἷν δν μδοτωνήν ραν ῥιάτων. ἴστος οὐ αἴ 
τις Ἡ εἰκῆ ζην ἡρημυένων,τοιὶ μὲν τοιετοῖς λογισ μεεὶς 
δ χσύρειν ὅχ, χειρήσψεν. αἰξιοίη οἱ ̓ αὐ ὅτων μεε συμι-: 
βελοίειν αἰ α τν! τοϑφειρηρδμαν Επιν οιωΐ οὐχ, ὀκνη.- 
σέον ὄστοφ ἰούα ἅλα) ὖδὲ αὐτῶ ἃ τυϊχάνγω γνώσκων. 
ἐμοὶ γαρ ἀσφαλέςερος βίθ᾽ δὴ) οοκεῖ ) βελτίων 

δ γἿ ἰσιωτοὶ ὄντων ἡ Τὴ τυραννιδων κοὴ τὰς πμαᾷ 

χροὶ αὐδι τούτων λέχην δ)ιχειρήσοω. χρτοι 2μ0Ε οὐ 
λέληϑεν ὅτι πολλοις ἔξω τοις ἐγάντιε ϑμοις Ὁ κά- 

λισα τοὺς αὐδὶ ὑμᾶς ὑντας. οἶμαι γαρ᾽᾿ οὐχ ἡκιςα 
φώτοις δὶ τω) τυραννίδα παροξυσΐ εν ὑκᾶςοσκο- 
ποῦσι γερ εἰ παν τα γῇ τὴν φύσιν τῷ πράγματ", 

ἀλλὰ οὐου λογίζονται σφας αὐτοιξ. τας μϑρ γαὶρ 
Φϊξουσῖας κοὶ τοὶ κέρεθι καὶ ταὶ ἡδοναὶ δρῶσι, κ᾿ Ὁ ὅ-: 
τῶν ὁπολαύσᾳαναι ζοοϑσ δοκῶσι. τας δὲ (ρα χὰς 
καὶ Φὺς φόβοις κοὶ τὰςΣἠΓ συμφοδὰς ταὶ τοὶς αβχϑ. 

σι συμιπιγπούσεις, χαὶ τοῖς φίλοις αὐγὴ οὐ ϑεω- 
οοῦσιν. λα πεπόνϑεσιν ὅπερ οἱ τοῖς αἰϑχίςοις κοὴ 
«ἰοσνομωτάζρις δ] ἔργων δχιχειδφιιῶτες. ἡ γαρ 
ὀκῶνοι ταὶ μδὲὶ πονηθίας ταὶ ἢ σσοαγ κότων εἰκ 
εἰ γνοοῦσιν. ἐληίζεσι ὃ ὅσον ἀγαϑόν ὅξιν ὧν αὐτοῖς, 

τοῦτο μδὲὺ Φκλή τοὶ δὲ δεινὰ πώνζᾳ τὰ οροσ- 

δὴν Ἐπ ωὐρρρλόδρ ἡϑ ΥΩ “ὩΣ ρα ξυθ 
ἡΦὴ «διοιοή σάν τὸ αἷδὲ αῷας κινδιυΐων ὄντας πόῤ- 
ῥω ΟἿ σ᾽ ὠφελειωῖν ἐξγύς. τες μδὺ οὐ ταύφζω ἕ. 
ἄοντας τίαὺ δζογοιάν, ζυνλῶ τῆς ῥαϑθυμίας. αὐτὸς φὲ 
αἰδγιιυ ϑείζῳ αὖ “οὶ δυμιξουλοίων ἐϑέροις, κείνων 

ἀϊωυελήσεις, τὸ ἐμμαυ τω συμφέρον ποιδίην. (ὁ παντα- 

πᾶσιν ἐξωδεὶς ἐχζαυτὸν τὸ Ὁ ὠφελειῶν καὶ ἡ ἀλ- 
λὼν ἑπαντων, τὰ ̓βέ)τιςτι Ὡς πδίϊω. ὡς ουμῦ ἐμ 

(αὐτίω ἔχοντος τὴν γνώ μίωυ, ὅτῶς ἐμοὶ προσέχετε 
Ἰδυνοῦ. Ἰσυχράτης Φιλ᾽ π  ὡξ αἰροιν. 

; 1σὰ μὲν ὅτι παύήες εἰώθασι πλιδίῳ χέριν ἔχῳν 

τοῖς ἐπαινῶσιν, ὃ τοῖς συμξελάῦεσιν. ἄλλως 
τὲ αὐ χα ιἡ κελσυ δ εἰς τις χιχειρὴ τῶτο ποιθῖν. ἐ[ωὶ 
δ᾽ εἰ μδιὸμη φρότορον ἐτυ Ἰχανόν σοι παρηνεκὼς μζ 
πολ συνοίαν “ΙΖ ὧν ἐδόχει μοι κάλιςα τοὶ ωρέπον" 
τὰ σαυτῷ «οραοιν, ἴσως γ᾽ αὐ γιῶ ἐπεχοί οι 
ὑποφαϊνεῶωι αἰδὰ ὙΠ) σοὶ συμιξεξηκότων. ἐπει- 
δὴ δὲ ποσφειλδμζω φρονζὲν Δ σῶν φῳοωγκίό- 
χων κοὶ Ὡς πόλεως ἕνεχα, τὴς ἐμαυτῷ . δ ἀδλων 

ἑρρχζυύων ; αἰονμωϑείζω αἢ εἰ δὲ δὲ Δ ἡτῖον αὐ καίων φωνοίμδιω σο! συμξεξϑυλοϊ κως » ὧῷ σὲ 
.ο ͵ πλ)δ' .᾿ “ Ἄ ν ὦ ε ᾿. 7» “Ν 

μᾶλλον κατεασοιγοντων, μηδένα λόγον “ποιδίμζω). πὴ ταυτίπωξ ὀκᾶνα μδρ ἐδὲβ δόξης ὄντα, ταῦτὸε 

σ᾽ ἰαϑῥ τῆς σωτηρίας" ἣς ὀλιδωρὲν ἀἴπασιν ἔδοξας τοὺς ἀκούσασι τὰς κὗδι σοῦ ῥιϑείσας βλαᾳσφημίαξ, 
᾿ Ἐ ., 



ὩΣ ΙΓ ΤΊ Ια 

Τῆς Ὑνει!ςοπια Τρυσὶ, ἰοπάοη 

δ 

ΠΝ γαρ ὅξιν ὅςτις οὐ Κοτέγνω «περποτέςερόν σε κινοϊυνούειν ἡ βασιλικώτερον. κὴ μαλλόν ζει μάλειν 
Τ οὐδὲ τὴν αὐ δρείαν ἐπαίνων, ἡ τ ὅλων φρα κάτων, 
ἔς, 7 ὁμοίως ἄγ λιθον αἰδιςτίντων ἡ τὰ πολεμίων 
μὴ ὀχαφέοονίᾳ δνέϑαι τ ἄρτι ̓ μησεμιας τὸ 
συμυτέζουσῃς αϑαγκης, αυτον ἐμ ἀδϑαν δ σας 
τοῖς ἀγώνας. ἐν οἷς καὶ Ὀρθώσοεις μδὺ ουσὲν ἡ α 
γα ὀχυπεωσαγρῶρθ’. τελσύτήσοις σὲ τον θΐον, ἁπασαιν τί ὑπάρχουσαν αὔδα! μονίαν σιευανέϊλει. 

λρὶ δὲ κηὴ καλεὶς ἑπάσας ὑπολαμδάνεν ταῦ ὃν 
τοῖς πολέμοις τελήπαξ, α)λὲὰ τας μὰ ἊὩΡ ὦ πα- 
τοίσος κρὶ Ὰ ονέων χιὴ γὴν παίσων » ἐπαίνων ἃ - 
ξίας. ταὶ ὃ ταὐτάτε πάντα βλαπίουσας κῷὼ ταὶ 
πράξεις ταὶ ζῦφότερον Ἰατωρϑοτομῆμας, χαταρυ- 
πα νέσεως, αὐἰδερᾳς νομίζειν κ) φαΐ γ4ν ὡς αἰτίοις ἀ- οἱοξίας γινουδῥαρ᾽ ἡγοῦμαι οἱε σοι συμφέρειν μιμεῖ- 
ὅτι τας πόλεις ὃν τιοόπον οδοικοῦσι τὰ ἕξι τες πο- 
λέμοις. ἅπασαι γαρ ὅταν ςρατόπεοον Οκητέιπτωσιν, 
εἰωϑεισι τὸ κοινὴν χἡ τὸ συμβουλού δ μδρμον εξ 0] 
ὠνγεςώτων εἰς αἰ σφ λφαν καϑυσείν αι.) σὲ] χἡ συμ... 
βαίνει μηδὲ μιας ἀτυχίας συμ δαπεσέσης, αὐῃ- ρἈδδζ κἡ τίω) διωύχμιν αὐγὴ! ἀλλὰ πολλας ψαοφέ- ρήν σδυνα ὡς συμφοράς. κ) πάλιν ἑαυταὶ ὧκ τϑτῶων αὐαλαμβαύειν ὃ ἡ σὲ σιεῖ σκοπεῖν. Κὺ μησὶν μεν ζον ἄγαϑον ἡ σωτηρίας υπολαμθανειν ἵνα γ) ταξνί-- 
χᾶς τας συμβαινέσοις ΚΠ τό πον αἰ)οι»οὴ ς.ἴσοις δ᾽ αὐ 
γ) λακεδια, μονίοις, αἷδι ἃ τὴ βασιλέων στοτηρίας, πολλίωι δ χιμέλειαν ποιουμῆμοις. χὰ χοιὶ ογδοξοτά. 
Τοις ] πολι φύλακας αὖτ Κα σείντας. οἷς αἹ. Κι. τὰ ΕἸ 4 ὔ 

ν Ἅ ᾿Ὶ Χιὸν ὄςιν κείνοις τελσύτισαντας ὐδειοδεῖν, ἢ τὸς 
ἀασίσας ὑποξαλέν. ἀλλὰ μίω 45 ὠκῶνα σε λέ. 
ληϑὲν ἃ ξέρξητε τοῦ χα ὃ ελώσαῶις Ἴὸς ἵλληνας 
βεληθέντι κΚὸ κύρῳ αὶ βασιλείας μφισβητήσειγτι 

45." 
σιλοί ψατε 

τῆι... 7 ς 

δ 

ὅχᾳ 

σνευχϑς πριδλαἴϊωμι βελρμϑροις ἡ μο φορῶς 
ἕνεκα μυθίζονος οἰκεῇ τοις κινδ' ύοις Ὡρφα ραν δμοις. 

κγΘ΄. αἢ σὺ 4». ϑεῸΣ 
νοι ν ΝῚ ἀὐτς Α Δ ἌΝ ΟΥ̓Ττων κτησα άγαι διουηϑείης . Ρ ,. 4 ΤΡ Α τας Εἰ άσσαε αρεπὸς ὧν καὶ τοῖς φαύλρις μέτηκυ δ τ ρος 

ς, ἧς Ξολλοὶ κοὶ δ ὅῦνα ἑλλδύων ΤῸ 

ὈΙΝΕΒΘΟΚΥΜ ΘΑ ΒΟΟΆΥΜ 
ΝΝδιηο οἵδ φῃϊῃ, 481 Π 01) ὨγΩΡ 5 απ ηέζου, συμ γ6 5 Θιὰ τΘ γι τα ΓΙ κ Ρεγισαίμ οἴοττο Ρυῖος , ὡς ΠΑ 5 Γ10] ἔστι. τ 4! ις ἰφυφη), τη ΘΟΙ ΠΛ ΠΙ5Ψ “- ΤΠ Πτάτι 5 τας πθηλ οὰ πὸ οαξιραι Θη χὰ οἰ τυχριτάο ὃς. οἰγουμ ας : ΠΟΙ ΠῚ (ΟΡΙ5» ΠΘῚ ΠΩΣ Ρύα ζατογιδ Θχςο]ογο, ὅς 812 ΡΟΙΝΐδιτο ποςοίπιατθ 11} οἰ απο αἱ τὸ σοι ταιθῃ λμλιζζο γον, [ἢ 4 ἢ οτ,απὶ γἱέζογιᾶι οδτίηρας, ἢ}}}}} ταιηθῃ ᾿λαρηοροῖο νεὶς- ἰς [15 σοίζυγις : ς, ἢ ἰλο στο Ὀρρδῖᾷ4) οχηήϊς ηζομὶ ΘτΙΔ 1 ἔοσζιιηδῃι ῇς ΡοΓά  τασις. ΝΟὴ ἀπζο) ΟὨη 13 1 θ.]]Ὸ ἤχου Βομποιία Πατιιη Ρυταηάα οὐδ. (ρ οα 488 Ργὸ ραξιια., Ῥαγρηχιθι5 ἃς ἰδοεὶς μα. ει}Γ),11. Δ} ἐς οἱὲ Ροποη λα, μια νοτὸ ἢας ογηῃ α Ρογαργτις, ὃζ τε 5 Δηζρι ἐογτίτου ϑοίζδς σοΠ] ἬΝ ΤΥ ΘΠ ΟΤΊ1--. ι]οίηι Ῥαζατο,  αλδίαιιο σαιμλιν ΓαΣΡ τι 115 ἔαρ ο- 3 ἀεἴδεμγυς, (ξζογιην ἢ ΤΕ. τι61}}. οτος ὩΣ τού, 1 οὐ ταζιτὰ ςοηῇ που 6} 11] φάῃ} ΠΠ ΠἸταηα)ς ὃς]- Ι)ς ἱπηηϊζοζο. Ναὴ ΟΠ.Π 65.» ΟἸμ) ΘΧΘΥς, ζι 1} ΘΙ1ζ- τα Π τ, ΔΟΪςητἸὰ ομηριιδ] ςαη) ὧζ θοὸς 4) 11} Γὸ 5 ριωίς- [65 ΠΟ! Πα ἄδης, σΘΟΙΓΊζατΟ ΠΊμη ΓΟ, γηάς ἢ νι 6- ὈΙΔΠΊΠ οἸ θυ) 4] αυαπήο ἀΟΟΡ᾽ Δ: ΑΘ ΠΟῺ {1}. αἴτιις ΠΠΠογα μη ζΟρ Ὡς ἀφ] οαηζιγ, φοὰ Π} τας σα δι)» ζαζος τοί ογανο Ῥοίπης, ὃζ οχ ἢὶς Ἰτοσιμ ἔδ(ο (ΟΠ Πρ 6- ΓΟ Ὁ οἀ [ἄομι ἃς ΟῚ νου ἀιη) ΔΉ 1ηΟ οὐ ἄζημ!- ἰιμ αἰ θοηιμα (Δ ]υτο ΡαΣδητίας ΟΧΙ γα) τ} νὲ Ραττᾶ ν)έξοσί ἅ,γῖτο ἀηροηίαις ΡΟΠ 9. 1τίηους 1 3οσ ἜΙΠΟ]Ο 5,711 ΓΕΘῺΠᾺ ν) ζῶ) ΠΩ Χ  Πγὰ ςΙΓΑ [ξυά :ό Η ταδηζαγ, ὃς Χο ο δ ηιὶ [Ππγποσιιη οἰ πῃ Ρια ἢ ϊο {- ΡΑηῖ, ααίδιις δηὶς Βαβοταγ ἀφάσοιις,, ΠΠ|ος τοΥτὶ ΘςΟμμηδοῦς ρατὶ »“υδπ (τατα ΑὈιίρογο. ΠΟΥ 65 ἸρΉΔΓι5, αι ΧροΥχὶ ΟἸΑΠα [δίροτς γοϊα ξε, ἃς γιὸ εὐτν ἀς τορηο ςοι- [άΣοῖ σοῃτιραυιης. 

ας νὶ- ἐξο!ς ἃς οἰαά δας κὶ » ΠΔηζὰ5 Υἱχ αἰ!ῃς ῃο- πεγαῦ ΟΠ Δη Ππμηγ ἈΠ ΠΏ ΠῚ Πομίριιαγαῖ ΓΟΘΉ ΠῚ οδτίημίς, ὃς Πρ σὶς [αἰς τα άϊς., ἀἴχιςο ἐς ἀἢα ΠῚΪΠ115 ΕΝ αιιὰτη φητὸ ξμχογαζ, το] Πιογεῖ, Ογζιις γογὸ ςιπη νο - {1} γΟρῚς οχοογρτωχη ἢ ἀρογαῆδς, ὃς γοΓ ΤῺ Ροτίγο- [ΠῚ ΡΤΟρος ΓΟΠΙΟ τ τΑζΘ» ΠΟη τηοέο (Ὁ Ἰρί τὴ τᾷ η- τὰ ροϊεηζίᾳ [βο]φυ τ: γδυημη Οτἰ ΠῚ ΓΟΠ το μος 1105 Π] ΘΧΓΓΘΙΏΠΠῚ ΡΟχις] (ΟΙΘΟΙ τ ΡΟ δι )η- Ἡῖος αἰϊος ΠΟΙ ΘΟ ΓΘ. Ζιὶ ολτ ΠΊΑρΡΉΟς ὃζ ΦΙΡΙΟς Θχοιοϊζης ἀμπςργοης., ΠΘΝ ἸΡΙ (οἰ Ρε- ΤΙΟΥΠη τ ἔς ἂν τημ]τας ΠΥ πᾶς [ἢ ΟΧΙΓΠΙΠ νὰ Ρετ- ΑΧΟΓΏζ, ΠΟΓΙῚ) γοσοσά αι ἀπέξιπη Οροσ- πιά; ῬΙοδΣ, ΠΌΣΙ ἃ τ6- οΥ ΡΟΙτΠη4, αιράλῃν ΔηΣδιτίοης Ριοῇ- ἀμα πραμὲ Οψμ). Ππε ἃ] απ πραϊτα ΠΊΟΠαΓ- τὰ ΡΕγΙοΙ]., πόμμμ αἱ μιά ᾿λάςοογ πη Τὴ ΠΡῚ απ τς 5 Πφιζο ςμπι ἐἰς Ρξάθηι ςοἠξείτς {ιν οῖ να ἐπξογτιποζαν: [ΑΔ Πδογθηζαγ, νοὶ ΔΠΊΡΙἸοσὶς ῬΓΕΟΙ {ρος τοπηθιὰ ηυοάις ρεγιςαί απ βα τς ΡΆγατὶ ἔχης, ΞΘ Ὲς δὰ οἱουϊᾷ δᾶμὴ ςοηϊοηέογε 

-- 

νὐ ὁς 

»ὰ ἀν. 

ἄγω“ πατῶ αάτν, ᾿ ᾿ ᾿οκρν ας ὡν ουὐἱ (ὴς κα Ποόνηρος χοινωνήσ ον, 
ΠΘΖῈ6 

» 



πδῆας ςοηβίξεας ἱπρίοτ!οϑ ὃς ἀΠβηο ες Παρῖτο» οὶπι 
ἰϊσφαὶ ο]οτιοβὸ ςοϊατηοάέᾳ; Ργα πὶ ἔλοοτθρηθ ας 

ἢς δε] αἀπυϊαηἠξεαγοννς αὐλις ς᾽ πγο5 ταὶ ἴπ ΠγθτῸ 
τὸς ἃς (Ο]ΠἸοϊτυά πος ςοπίϊοϊα5, ποίει νετγὸ Ρο-. 
πᾶπὶ πιασπάπηαιϑ ἔροπι οὔ! οἰα8 ντ πῆς ἔθος {Ἐπ|0 564 
δατθατος, υ θυ τᾶηι ΒΟ τὰ ἰπξοτϑιθατεπας ρτοῆι- 
ϑᾶτε ἀοθοτις», απιδίοηι5 τις ταρίοηὶ πυλίαιι ἀΔπ)- 
ἀστν ᾿πβογαζασ : οαπὶνοτὸ ἡποηα ποις Μαρηιμι 
ἀρρεϊ δι δά αἰ λ]υπὰ γεάϊρογο,, νῖ ὃζ τιιᾶτα Ἰρέτιις 
ῥ ογίδιηι ασοαϑ. ὃς Οτας!5 οἰϊοημά8. Οὐολζία 4005 
ΘΙ ΠΤαπὰ {ισιροτο οροττραῖ, Ρ] αγίπληι ἀαξθπη ἸΠτΕΓ 

οὔς ρυζαι » παῖς Δητς [αἰτορίᾶπι ἐχροάϊτίοηθπι δὰ 
τε (ογίβοίο,νο ἢ φαίάθην πιούθηη σ ΓΟ ΓΈ 550 ἰῃ τα} 
τι ροτγισαϊῇ φαάἀιιοοίοτὶς : 811 Τρ ἀγα δ ΕρῸ ΠΟἢ 
ἰάσπν 15 οομΠἰαπν ἀφ {Ὁ νἹάθγειν αιογατη οἰλάος 
ἴαυι οὐρα πόζα οι οά δαθητασὰ πὶ Ὀεης ὃς 
γα τοῦ ἴῃ πιοάϊασα σρηΐαϊταπι ἔα {πὶ ἀδοϊαγαζοῖ. 
Μαίτα (μας . αι τοὶ πατατα ἀἰς] ροϊευίατει: [δὰ Ε- 
ποῖα ἔαςιατα.ΟΥτοάο οηΐπι το τιόΐσχαε ἔπ] τος νὶ- 
ἐϊααει(ςϊπλος ν ἰγοβ» Πα }]ο ποροῦῖο; αι Ρἰ οί τιιην 

οκαῖα δὰ δὰ απ οοιπτθογαιὶ δὐϊαπέξυτοςβ. Αά 

ἔπεο ταϊαίσαα αυσασθ Του ϑέξατι ποΐίο. Ἐτθηϊπὶ 
Ρ΄οστοιίθας Ιᾶἅπι μὰ ἢὰπι 5 ἔετὸ ᾿πιργυάθης πο 11 

ερίϊζοῖα τποάυμι : (4 ἴῃ ἰαἴτα: οτατίου 8. ἰοηρσίτα- 
αἰ ϊηςιὴ δχοιά!. Αὐ νοτὸ σαριμι!5 μας τα Παθοαητ, 
ποὴ τασποη ἀς Κδραυδί. πορ! ροητίι5 ἀρρηάιιηη 
εἰξ, [δὰ διναἰττοπάπαισι νὰ τὰ δὰ 6ἴπ18. ΔΗ] ΟἸἰΔ ΠῚ 
[οσἰοτατουταας δά Ποττογ παρ τος θα ἶπὶ ̓ πθ Πὶ- 
τὶ οχι πιο » 4] εἰδὶ πο πιοάὸ ᾿ξ τίη) 
ἀπητζαχαῖ παηποίοης ὅς ἀσξογαπς δχ 15 Ζαα: ἀρ Πο5 
ναΐσο ἰαδξαίρυν : [84 οτίαπι ἃ [Οἰρί15 Δ!]!ααδα δά - 
ἀαητ,φαίδας ποὴ οἱξ σαι τὸ οι μαδοτς. πὶ 
Ὁ ἯΔΕ βιοοῖς5, ἢ ποίξγαιπι ρορα!αηι ἔχει! οαἰ αηγ- 

πἰατοτῦ (δτιπομιρυσαιίοαϊτατο χαρίξαδ» τὰ ἱρίς, πὰ- 
σἰπθηά 15 μαϊμπηοά! δι 5 Ἰππττο τ ῬΥΚΡογες. 
Αὐχαὶ νϊάες5 ργοββ τὸ, φαλητὸ βοχιθι Ἂογοια δά ο- 
τλη6 5. ραττο5 Οἱ αἰταςοτα ΠΟΙ Ἐγατι Ηὶ ποπλτθς 6ἤ- 
οἰαητοζαμζο ταὶ 5 τατιοηῖριις ν το] Οσθαι σομνπηοά]ο- 
τοηαας γε άογο. 5] Θπὴπι 4 α] Δ1}}} ν ΟΠ] Πτατ!8 δάροτ- 
ταητ,οτατίομα αυοά ποϊιηζ; δάϊριίοἱ ψπουπτν αυ4 
ταηάςιν τἰδὶ αι! τς ὃζ ορεζε Ὀοποβοιιπι ρει ϊατθ 
Ροτος ἑοποσατ! ἃ ποῦς ρατ εἴς. Η!ς νετὸ» 4αὶ πηα] ὸ 
ἀσουϊσέαιιο ΟΥΑΙ Ἰοχυιηςαγ, Θοβ ορροηθηάο5 οθη- 
(δον χα! οπυπία ἢ πιπι5 οἹα σοπτοπάμμε, δ ηὰϊ πράτ 
στασθην φὰς ἰοιιοηι ἐπί αγίαπι νη ιιδηη ἔς ἀἰ- 
σαμπι. Εσο νετὸ ΠΟῺ [απὸ ᾿ά ἀϊχούμυ, Οΐ Θη πὶ 
Ὧ16 ποη ρικίογοῖ νοι [16] 6 ἄθος5 Ζαιάσηη ἃ ογὶ- 
Ὠλης τ πλι1165 οΠς ρατοηῖ 9 αἰἴδγοτο απίϑτο » ἢ]Ἐι}] 
γηΖι λυ} ΠΟ 5 Π14}] ἀςΠρσηαῖῆϊς. 584 τατηθη πος ἐς ἰ- 
Ρία σοηῇειταγε ροιαμι,, πο αἰχπδην νοὶ Οτατο- 
τα γο] ταῖς τατος ντ] οτοην γεροσῖσὶ. Οὐοά 
πιαχ τὸ τἰδὶ ρογρεηάδιηάιιπι Δ] ΠΟ εἴ. Νοη δηϊπὶ 
(οἱ ἐὰν 1 μεῖο νψ τιδας ὃζ σορτὶς τὸ ἱππαιξ » νεγὰμα 
οτίαην ἢ ἴδυοτο ἀπηζαχας ν άοαταγν δάϊαπιεηζο ἰδὲ 
Ροζοτῖς δρ. Ν ἀπ ἤς ἃς Πρ άττοϑ ἰδ] ἔλα ας οοη- 
τἰποδὶς ἀτηις σοτηρείοοϑ » στὴ ροΓΠιρ}) ἰοσὰς Ποη 
ἄδτωνς, ἃς Βαιδαγούιμα αιιος νοἱθ5 οἰτη5 Πα πιραπι 

πχιζῖος, Ν' οτῇ χιιῖς φάτ ὈΘ θα ο θη ΠΟη (πὸ 
ΕἸ 1 Γιλάφας οχρεϊθ ἀλη γ ΟἸΠ118 δυχι ο ποη τποάὸ 
Ρισίθης ἱπηρεγιαπι ταυτὸ ἀοίδιιάετς : [δ δείδην {1- 

Ὡς ΡΘιίσαϊο πχαΐζισα ραγτίδας. ἀπρ  Πῆσατς ΡΟΙς, 

ΕΡΊ5ΤΟΙ ἃ. το " 
κκὴ ὃ ποις πολέμοις ἀδόξου; κὶ χαλεποιςὶ ἐὸν 
ὀντήχρυς Ὁ ἡ ους. μὴ δ δ ὧν τοὺς μὰ οἰκειοτάτοις 

εἰς λύᾳσας κοὴ φροντιδιας κατοιςήσής, τοιῤ δι᾿ ἐχ.- 
ϑιροις ἐν ἐλφήσι μεγώλαις, οἵας χρὴ νυιῦ αὐτοῖς πα- 
ρέοχὶς. αι ἶδ μδρ βὰρ ξ ἀρων «τὸς σεξ νυωῦ πο-. 
λεμῶς, Κχὶ σῶτον ἰδ ρμέσῳ χοατεῖν, ὅσον ἐν ἐσ.- 

φᾳλρίᾳ καταςῆσει δὶ σαυτᾷ χιώξαν. ἢ. ὃ νυωῦ μυῤγοιν 
φυοφσοιηὐροί ὀμδμοῦ, χαταλύειν ὅζιχειρήσής. ἵνα 
τήν τὸ σαυτῷ δόξαν μειζω ποιήσῃς χοὶ τοῖς Ἑλδλησιν 
δγισϊείξης πρὸς οιὲ χρὴ πολεμῶν. τοῦ πολλ δὲ 

αὐ ἑἐποιησείμίου ὅτις ξϊλαί σοι ταῦτα «»ο9 τῆς ςρα- 
τρίας. ἵν᾿ εἰ μϑρ ἐπεῖόδης «μὴ τηλικότω κυδιύῳ 
αἰδαπεσ έϊν. εἰ οἱ, ἡπείϑυσεις μὴ ἐγὼ συμβελούειν 
ἐσδόκοιωυ ταυτὰ (οἷς ἤδη δὶ τὸ πώϑος κποὸ πάντων 
ἐγνωσ μᾶυοις,ἐλλα τὸ συμβεδηκὸς, ἐμδοτύρει τοὺς 
λόγοις ὀρθῶς ἐχφν τοις ὑπ᾿ ἐμϑ δι αὐ οἰρη μένους. 

πολλὰ οἱ ἔχων εἰπεῖν δῷ τἰω τῷ φροάγαατος φύ- 

σιν, παύσομαι λέγων. οἶμιαι γεὶρ καὶ σὲ »ὺ 47. ἑταί- 
φῦ τοὺς ασουδα,οτάτοις, ῥᾳδίως ὁπὸσ᾽ αὖ μούλα- 
ὃ)ᾳ τοῖς εἰρη μδύοις τοεοϑήσην. ρὸς «΄ὲ τούτοις φο- 
βοῦμαι τἰμὸ ἀκθίβειαν. ταὶ γοὶρ νιωῦ καὶ μιχοὸῳ 
φορφΐων ἔλριϑον ἐμαυτὸν οὐκ εἰς ὅγιςολῆς συμεμ- 

φθίαν, ἀλλ εἰς λόγου μῆκος ςἰξοκείλας. οὐ μου" 
ἀἐγλὰ καίγτερ τότων ὅτως ἐχρντῶν,ε τἰοόσλάσηίον 

δεὶ τάγε αἷδὲὴ πόλεως ἀλλα πειρατέονωοαζα- 
λέσαί σε ωρὸς τίω οἰκειότητα ΚΑῚ χρῆσιν αὐτῆς" οἷ- 

μαε γαρ πολλοις ἔνα τουὶ ἐπτιγ γέλλοντας χρὴ λές 
χοντας, οὐ μένον τοὶ οἴυϑχερέφτοτο γι ὡὐθὶ σοῦ παρ᾽ 
ἡμῖν εἰρηυδ μων, λλὰ κρὼ περ αὐγὴ! προ φιϑένταῖ, 
οἷς οὐκ οἶκος σοροσέχείν σε τὸν γοιεῦ, χρὴ γαὶρ ὦτα- 

πον αὐ ποιοίης, εἰ τὸν μδρὶ δῆμον τὸν ἡμέτερον ψέ- 
γρις ὅτι ῥαδίως πείϑεται τοῖς ὀχ άλλέσιν αὐτὸς 
δὲ φαίνοιο πις δύων τοῖς τοὺ τεχγίω ταὐτίω ἔχου- 
σι. χρὶ μεὴν γινώσκεις ὡς ὅσωπερ αὖ τίω πόλιν σ᾽ ᾳ- 
“ποτέραν ὑφὴρ ἣν τυχόντων οὖσαν δποφαίνονται, 
τοσούτω μᾷ Νλόν σοι συμφεθόντως ἔχεσαν αὐτἰω 
δχισδεικνύουσιν. εἰ γεὶρ οἱ μηδὲν εἰγοιϑον οἷοί τε ἄγ-ι 
τες ποιΐστι,, δγχευραἤοντώ τοῖς λόγοις ἃ αὐ ξου- 
ληϑῶσιν, ἥπου σὲ γεοροσήκθι τὸν πλιξίς" αὐ ἔργω 
διωάμδνον συ εργετήστι ᾽ μηδενὸς τυχέιν παρ᾽ ἡ- 

αδδ. ἡγοῦμαι δὲ δεῖν ατοθς μδρ τους πικρῴς τῆς πότ 
λεὼς κατηγυροῦτας, ὠκείγους αὐτιτάήοι τοὺς 
πάγζᾳ "γε ταύτης εἶναι λέγοντας, κΚοὴ τοὺς μῆτε μιέϊο 

ζον μήτ᾽ ἑλαῆον αὐτίου ἠουκη κέναι φάσκοντας, ἐ-- 
γὼ σἰϑοὐσὲν αὐ εἴποιμι τοιῶτον. αἱ φιευθείζωω γὰρ αὖ, 
εἰ ΤΠ μδὸ ἄρλλων μησὲ τουὶ ϑεεὶς αὐα δ τήτους͵ εἶναι 
γοιμιζόντων, αὐτὸς τολμωζω λέγῳν, ὡς οὐδὲν πώ-- 
ποτε πεπλημμελήχαρδυ. οὐ μίω .ὠνχλ᾽ ὠκέϊνο ἔχω 

“ἰδὲ αὐτῆς εἰπεῖν. ὅτι χρησιμωτέθαν οὐκ αἱ δὔρης 

ταύτης οὔτε τοῖς Ἑλλυσιν οὔτε τοῖς σοῖς φρο γαζφ- 
-' ἢ φῦ» “») ἃ οἴ ΑἹ 

σιν ᾧ μιάλιςτε τρρφσεχτέον δ νοι ὄφιν, 6 μόνον )ὃ 

αὐ σιυναγωνιζο μδύη, γίγνοντ᾽ αἢ αἰτία σοι πολλοδν 
ἀγαθῶν, λα καὶ φιλικῶς ἔχᾷν μόνον δοχῶσει,τ ἐς 

τε γοὶρ ὑσὸσοῦ σωρόντας ῥᾶον αὐ κατέῦζον » ὡς εἰ μηδὲ μίαν ἔχοιεν ὁπυσροφίω, δ τα βαρβάρων οὗς βου- 

ληϑείης ϑῶῆον αὐ ζαταςρέψαιο. καΐτοι πῶς οὐ χρὴ τροϑύμως ὀρέγεάϑαι ᾿ς τοιαύτης δυνοίας δὲ ἧς 

οὐ μόνον τω ὑπάρχουσαν ἰχιῦ ἀσφαλῶς χαϑέξεις, ὠλλὰ καὶ πολλίω ἑτῆραν ἀχιγνδιυυύως το χτήσῃ. 

Εύὑ 



Εατγ Εὐτορϑαη Βοοκ 

αἀυςεα ἢ 

τῶ ποτ τὰ - ΞΕ ΞΞ μὲ Ξ5:-- τσντς τα σοι "ἀπ κας τας Ι τις. 
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 φ,Ξ τρς . 5 

Ἐργτία ἢ! Ὁ 2012 Ρβιοῶυδβ τς 

ουπαογ οἵ ΤῊ6 ννεϊςοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

1: ΙΕ ΚΒΟΣ μὲ ΠΟ ἂν μ Θαυμοξω «ἢ ὅσοι δβϊ σαὶ δ ιμυαάμιοις ἐγόγεων, ταὶ μϑρτὴ ξερτοῦο δόαν ξρατόπσα μιάλοιαύται. ΚαῚ 
λεήκατα πργλα ἰάπτῳ ὧν}, σιμυφεοδότες ὁτιπλείρες ἡἠσδίκκε τὴ" πις ἀγόντων αὐτοῖς ἡ σόσουερ, δ ὅ πο. 
λ». ὃ τηλικαύ τέων διμυαμων μεχτημδμίρυ μιὴ πει- εὐῆνται ϑεραπάζεορ ἢ χαὶ αία τὐςζω ἐο ξύμποι- 
οἢ ὅτι πολλοῖς καλός βεξελεῦϑαι σοχεῆς. ̓ ὅτι σι- 
χαίως κέ φισοι ϑυήαλοῖς, συμφέξφτως ὀιρά- νοις. αὐόρασιν “1 αὐμμτοιχειρίςοις, ἀλλα ἐγῴλο: ψύγοις χἡ ςαίσεως μεβφοῖς" χρὴ τοίγιων Ὁ αὐδὶ ἡμιαξ 
πρρίοϑαι γἰγρεάγα τοιῶτον. ὁ ηςοί μὖμον, ὅῃ δ μὸν χώθαν ϑεηαλοὶ, φίωυ 2 δ «σαμιν ἥξεις σμθξον σοι πρῴ τρελὰ ποτοῦ τα τί τον στί γεάγοι. πολυ "Ὁ καλλιόν ὅςι τὰς αὐνοίας ταρ τ πόλεων αἱρὲνν καὶ τὰ τρί " τα μδρ 2 οὐ μόνον, ἔν οι 
φϑονον 2 ἀλλα Κα] ΣΝ φοιότον τίω ΞΡ Οἷς “ρα- 
τοπεσδοις αὐ ατεϑύασιγ' ἰὼ 5 σας οἱ χειότητας ὦ τας δὐνοίας χτήσοιδδς διμυηϑῆς, ἴποιντες τίω σίω φα- γοίαν ἐπομνέσουσι. «ἢχᾳίως οἵ, αἴ μοι πις σὔρις οἷς εἴγηζᾳ «ἰδὲ αἰ πόλεως φαγήσοῤκωι )κ εὖτε κολοιχόϊήν αὐὲ ἐν τοῖς λόγοις εἰϑησμῆζος, «Ὅλὼ γλεῦκος γγών.-- 
τῶν δχιτετηκως, ἀπ᾿ αὦ Ὡήσρὺ τοὺς πολλοὶς κ), τοῖς εἰκῆ οοκιμᾳζουσι φεοόμδυ Θ΄. εἰλλ ἀγνοόκδυθ’ ὑπ᾿ αὐ κ᾿ φϑονεέμδῳ ος κασερ σύ.πλίωτῷτο ὁχα- φέρομᾶυ. ὅτι πρός σὲ μὸν δχᾳ «ἰὼ συ δαιμονίαν ΓΝ Ὑ δώύαμιν ὅτως ἔχεσι, χορὸς ἐμ δὲ οἱὐότι Φοφα- 
ποιδμαι τὸ (έλτιον αὖτ φοονεὶν. (ἢ φλεβίοις ὁρροσί Μοι δχρλέγεῦτι βελομϑῥοις Ἵ σφίσιν αὐτοὺς. ἐξ ελόμην οἵ αὐ ἡμὰν ὁ μογνω μόνως ῥάσον εἶ κα δόξαν ἰιὺ ἕ- χομδυ παρ᾽ αὐτοῖς ὀχεφαύγην. νῦ σὲ συ μὸν ε 
λεπῶς αὐ μεληϑὴς αὐὴ ὀχολυσφς. ἐμοὶ οἱ, αϑεώγηη ἐδ τὐλῆμαε αὶ δ᾿ ἀλλα πολ τύεγν» πῆνττι βϑσιν ὥστ᾽ ἐκ οἷο) ὅτι πλείω 4) λεγφν. πλέω τοσῷ. Ὅν ὅτι δ) ἃ βασιλείαν χα) Ὁ δ διωμμονία, ἃ ὑπαρ- σαν ὑμῶν, φῶσ κατατίϑεόα 7 τὶ ἑλλίωων οἷ. κι κονίᾳ κοὶ σὐγοίᾳ, : 

Ἰσοκράτης Φιλίστπτῳ χαίρφν. 
Γὼ Φιελέγϑζωυ μὴν καὶ ὥσθος αὐτί ποιτθου Ε ἜΑ Φ τῇ πόλει συμάφε ὅν των χαὶ σοὶ, ὁξαρκοιύτως ὡς ἐμαυτὸν ἔπειϑον. ἐδελήϑίω σὲ “ρώψαι κρὴ ζὥϑος σὲ αἰϑὲὼν Μοὶ οἷοι ζριτόον εἶναι μιετοὶ τίω εἰρζω τι ὐοφηλήσια τοὺς ὧν τρί 7 

μωτερᾳ. χατ' ὠκέῖνον μὲ γωρ ΤῸν χρόνον στωυεξ ο΄. λόύον, ὡς ᾿ ἡ δχυλλοίξιυτείσε τί τε πόλιν τί ἡμυρτέραν κα) τίω λακεδαι μονίων χαὶ τίω 9η- αἰὼν καὶ τίω αργείων » Εἰς διμόνοιν χαταςῆσαι τοι Ἑλλίωας. ἠσούμδυθ- ἐα τας τορφεχούσας πόλεις πείσῃς οὕπω φος νξν,τοιγέως γῇ ταξ ἄλλας ἐπακολουϑθήσῳν. τό τε μὴν οἰυὐ ἀγλθο ἢ ζολοός. χικῦ σὲ συμ βέξηνκε μιηγέτι σεν πείθειν, δα γρ τὸν εἰγῶνα τὸν 6)ενημδρον ἡνανγ κασι μϑύρ, πάντες δἰ σὶν δῦ φρονεῖν καὶ τότων ἔπιϑυμεὴν, ὧν ὄχινοε μείου σε βελεῶαι φρώτοιν χα] λέγν. ὡς σε παυσα μδύοις τῆς μονίας χα τῆς πλεονεξίας. ἐὸ ὶ εποιοιιῦ το ζωρος ἀλλήλρις, εἰς τω, 

Αἴᾷιιο δρὸ Πχλιύον θοὸς ΓΕρος κζ΄ ππιροτητό Γ655 πὶ ςο- Ῥιὰ ρθεδρυὶ φειμη Ῥιοτοράθρομὴ {γαπμῆς, ὕὴ αἰτά α; Ῥθομα ας ηξμης, Οἰξι ἐσ ίδς ίαρ: 5 αὖὉ δὶ 4 Ρδιμιν σἰρχ ὃς Στ αγη ἔπης (ΟΠ111)}5 αἰΐαζατι, οὔτ ἀυπη ν τα (αἸυτένιηιιε ῬΓοΡαρῃ δούλη, χει γοσὸ γάτα Ροϊοηζϑικ οοὶς τ Ὡρρ] Ὁ δα πέρα δὲ (ὐἹαἷὶς ὃί δηστίας Ῥάχτε 5 ὃς ψῊ δε ίανν. ἢ δοιτατοιν ίαρε ρυα ἐπε πο ἜΧιτιο Πἰδογαμ;ς ΠΝ ἃ νοῇὸ δυασῃ 1 πἸτυζιην ἃ ττιῖ-- τς ργοίασὶ φορίξα, Φιρά ἜΜΠΟΙΑ }ς αι τιτν τὸ ρεαός Ὀιμογίονϑς τ οι, ν τίς ΘΠ χη. ἢ} θυ, (6 Πιᾶρηας ᾿ηλγ}5 ὅς. δ 6} Πςο ἢ ας, Ωμαμλοῦσεως ἴρὰ ποκήμπο- αι (πιο ἀμ άη) ἐδοῦς ἐοπιιοηϊζ, οὐκὶ ν]ἀὰς, ΓΗ ρἤλΙος ἐροίθη πο 5 γογὸ Ῥοϊφηχςᾳ τι δὶ Ἀπϊτισοσ- εἰς, υαμν ομτμί δὺς ΒΘ εἰ ἐς τὶ ΟΟΙ ΠἸατὸ ἢ] πὰς Με. τὸ Θλ"ὴὴ ἰλι αθ}] ἰὰς οἢ ΕΔ ΘΙ αυιδττι πλςοη)α οὶ ζάταπ ςαροκο, Οὐ νίδηγ ἤος ΠΟῊ (οἰ λιν ἐπε άίαι ὃς Οὐ ιμ) Ραχιτον γα γδείδι {1 ΦΖυύκαη ἰαιά η) ̓αδοῖ. ἰὰς ΠἸΩΧ μα, ἔδτο ῬΦΩΝ ΦΟΡ᾿ 50 τ δύ; αὐογιδί εν, 510 δι} οἱςί αι ἃς ὈΘηΘΘΟΙ οἰ Δη} φΟΣ] Ἰράγαγο ροῇις, ΟΠ 1165 βρη] ]αά6 τη ΔΙΧΙ 11). [ξηϊρητίἀηραρρτος [οαφηζας, ΝΟ. ἰμλιαγία γα μι] ἀο οἰυζαῖο ἰοχιςητὶ ΔΙ ις τὶ ἐς δος, γΙάρᾶς γε ΟΥ̓ΑΓΙΟΠ 65 δα θ14- Γ1ΔΠ} νΟ] μ)ῖ2 τξι΄τιο ΡΟΡῺΠΙ, (δα “μαηξιπ) ἤει! ρο- τοῖς δὰ ΤΟργ δ Ποηο ἃς δ᾽ αὐσαςἸ ΟΏΘΩῚ ἀσρομγ- ΠΟ ΔΑς (ξἰμγὰ5 Παοτο ἰχ ΠΠΠ ὩΘΘῈΘ᾽ ἰδυτί τι ΟἸΏΠΠ1}.}. ἃς τοῃγοιὸ αιυπάιις ΡΓΟ ΠΣ ην (ςγητοηὶ διις ἰλυάαν!, [ρὰ ἸΡή5 γεὶ ἸθΠΟΓΙΙΠ) Ῥτοσίες νΩ] ςτ ἃ Ἰπα [μὴ οἵς, ΟΘΠ Δ Προς μτ ταὶ Ομαπσ θαι) ἰὸς Ἰητοτο , αυοά θα τε Ργόορτζοῦ ἔα] Ἰοἰζαζοιν δί ροϊοῃ- Γ[Δ1),[ς ΔῊ ἰμὶς ΑΒΕ ἔχ, Ετρο τὴς γοτὸ,αυοὰ οχ.- ΤΟ θη υϊοσφι ἰρίϊς (ἀρ τιαμν τ μὶ γϑηάίςο, ἃς σιοά αὐ τς Ρίατος αὐ θηαὶ οι, αι τη δά ΠΟΠΘΙ ΪσΟ ΤΗΝ Φοάθῃ) ηθόο ἔβο;ς ἤρου ῃάς ΟΡΙΠΙΟΠοιη, πᾷ ἄς Ποδὶς ἐπι ΒΊ δου ἔΕΧ ἢ πὴς 1 
᾿ Ὑ ΞΘ λας κα Ν ν : 

ΟΓΙΠῚ ὀχίτηρις, Νυης νοχὸ τ} 61 [δ᾽ ταχη οσὶτ 9 η}.- Ο Πδσοσο ἠοίογς Ροϊαεῖς. ΜΙΝ ΠΟΠΣΓᾺ μΥ αϊδη,Α} ἸΆΠΕΙ6 1.) Ϊτα,ρτα [οι ςοΙΐδ ο(ἐ Ριο ηἐο δ] τοἸυῦ οἠΪδ οζίδο συοαα!]ςᾷ, η1Π σιοὐ νοἔγμι ΓΟΘΉ 11» ἃς Ρυξίξηζοιν [αὐ] ]οίτα.. ἴδῃ, Ἰ ΟΟΣ ΠῚ ξα ]ςϊτατὶ Βοποιοϊοητίαας φοχ- Τλζίοσς ᾿ἰόρι, 

ΠΧ Ρῥέρρο αίμίεν. 

᾿ἐβὲις Απείραξτο (Ὡεὶς Ἀδὰ “ΕΔΗ ΠῚ τ] νὶ ἀδγιγ,ής ἢὶς ΟΟ ΠΗ ζο Ἀοείραυδ. τ] τατίο.. ἵν ϑγαζαὶ Δυζϑηη ΡΕΥ [πἰτοσας ὶ ΟΠ τ τΔ ἢ) Ράςρι ςΐίοῃ.- Δ “ΘΠ [ΟΤΕΙ;Π ἢ ἩΏΪ μη) αἰ ΠΠς ΖιῈ {μὴν ἴῃ ογδ- τος (οτίρτα, Αἰ οτοραηεία, αθγοις Ἰοηρὲ Πιςοϊ πὸ Γ8 ΓΘ] ογάσαῃρ, Νίατη βὸ θη ἸΡοῖδ Πιαάθβατη,νε ἴε- ζΟΠΟΙ] ἰατὶς ΠΟΙ Εγα, Γ ἀσς ἈΠη ΟΠΙΟ ἢ, ΤΙ ΠΟΡΑΓὶ οσῇ, ὃς ΓΟῚ ΠΟΓΊΙῚ ΟΠαϊτατίδιις, 4 ζΟΠΟΟΓάΐ41:) τατος χο- τοι ἢ ΡΓΙΠΟΙΡΟς ΟἸαἹζαῖος [ἢ ὈΧΗΪΟς,, {Ἐλεί τ (ξῖοζας δι ϊΖηΣ . Ἀϊφαοταμ Δ]12 ξαϊς τεπιρο-- : 6} ἐὸ χὸς οἵ᾽ αὐδιέϊαςνι ἤοη 
Υ]το ας [ιλῇοης ΓΘ 5 1η4] ἸΙθ4τ: 6} } ἢ δ} ΠῚ ἰρίαπι ἱπι- ΘΏΓΙΓΟ δῖ.» δζ δὰ ΠΟΠΟΙΡΙ ποτ » 48: τς ἄσεῖα ἄτας 
ἀϊςεγο γος ἸΠτΟ]]Προθα ἀφροῇτο νἰ δ]! τοὶ ἔωτο-. 
ἴΘ5. δ ζ(ΟΠτρἠτίοης “δογαπη άπ) πλαζαα,, ΒοΪ. 
ἰὰπλ ἴῃ Αἤαχτη [τη ςξογθηάυτ οὶ Ρτορτόγεα 

ἄσιαν τὸν πόλεμον ὀξενεγκεῖν. 
δος ἃ 

“-.»...--- -----.. 

απ -φᾳΦ-ππππ''τᾷϑ..-ςὦὦἔ ς΄  ΄“΄ὦἷἝὦἝὮὦὮὦ[ΘΠ 

ον -Ὸπ------- 



ΕΡΙ5ΤΟΙ ἃ 53 
Ρξτοτοα μος ἃ πιὸ πλθἰτὶ αυα Ππιθγιμης ντγιπὴ ἐσ τς 
44 δχροραϊτιοποιη οοητΓᾶ Βαιθατος βοϊθηάᾷ δάδοσ- 
τάζιις {1 4 ΟῚ ργιιι5 1 ΔΠΙ ΠΕ Πη ᾿πάπισθητὶ,»ν }5 
ὃς ογτατιοπς αὐϊδη οι, ΟὐΐΡιι5 Ἔσο τοροπάδηϑιης 
σούζαμι τα παπὰ 01 {Πιγθ. Πθς ΘΠ} Δηζρα το οῦπο- 
ἈΝ. Αττανπθη ἴῃ ἕας οἵϊο; το (Θητρηξία ρα Πὰς ἃ- 
αἰηιο νο απ νυ ν τὸ σαριάϊτατιϊ.ἢ15 Ἔχοιτα πα 5 δὰ 
τογοιῃ οχὶ τ [ἴς ας διιάιθηζθ8 πὴ6 τορι» δάμηο- 
ΠΟΙΟῚ 69: Αἰ ραγθηγαντ ἰὰ ἢΠἶτς ςομήξδηζοι Ροτίς 6- 

πθύαγο 5», σοι πμ 1} νοὶ Βομοίξιογοβ, ν οἷ νι 5 
Οὐχοία,ν οὶ τοι ροιξιαΐπι5 σουαπηοα ας 1 ροίξι ε- 
ΠΎΜ} γ6 5 ν 1185 τοῦ ρους ὀχ Εἰμμασθης Ὁ μαγὸ ἢ Θαη 
ἄδηι αἀίγις εἰΐαιιν νὰ ξαςυ]τατόπηαμς τοηθύθηη ἃ 
δυζοα πάις ργου ας οἰ δὴν ἀοξατίσαιι5» ΠὉ [αηὸ ροῪ 
᾿ϊτοτας τὸ αἰϊοαιοτγοῦ. 564 ργα [οι ᾿ρίς τς δὰ [μλ5 τὸϑ5 
ῃ αἰοἸρι θα 5 ὀχοιτατῷ ἃς φΔαποιτατοῦ Ναης δας ῶρτο 
γΣ]] Ῥαϊτο, τ6 ΠΟΠ6Ο» Π αι: οἰιτδηζι5 ἃ. 85. 

Ρυϊαχυαμι ἰν "5 ἤπιθτν ἱπιροίιοτῖ5. Α ἃ Παῖς τη τε (5 
τοῦς οἰ δυιϑοααχ απὶ {ξιι τ σαρί 4: ταις τὴν Ἰ-- 
το οἱ". απ πιο Οὐ ταῦθ ΟΠ 165 ἰαιιάφης ὃζ δά - 

πλίγαπταγ. ΟἸοτίαηι νοὶὸ ρει δηζοηι ὃς ἰπΠρ οι 
ςοησαρ σοτογηες ν ΠΠ ΠΑ}. ἜΧρί οὶ σοπηροῖιτ Π 55,610] 
ἴς οατουῖς ὀχ ! δητίας σετεύς ππάθης, Ὁ οα τ: ἀδιη 
δὰ Γἀὰπὰ οἰ οί αιαι ροιτηοῖ, Τ ἄς Δαῦθηι αὐταῖς τὸ 
ἰμΓαρογα θη! θη ὃς τι} τοθας ρο {Ὁ} ἀρ απ ςοπίδει - 
ταμ οἰἴδιοαην Βασραγος Οἱαοούαην γαἰταζὶ [αδ]6- 
ΠΟΥ οοργατοῦ οο5),4| εἰδι ΓὈς οταῖο έν} ἔαπι, ἃς οὔ 
τοσοηι αὶ πη ς Μασηις ΟΠ ΠΤ τἰδὶ ἀϊᾶο 
αὐ !οηζοιι ΟΠ Ὁ οοορ οι. ας αὐζοπι πλαϊτὸ [ΔΟ]]Πἰπι5 
εἰ ροτῇοθις πὶ Ῥτα  δοτὶ τοππροτο», απὰμπι ἰῃ ΡΟΙΟ ΠῚ 
Ὁ ΙΠἰτίο τοσπὶ ροτρηζία οἱοτία ἰο σίας ρτορτοα!, 
ΝΝερ δηΐμ τοίζαῦ τ αι!οα μάχῃ ΔΙΌΡ "5 » ἀπΔῃι νὰ ἴῃ 
Ῥφογιμη παπιοῖο Γοροπαγὶ5, Πλης ἀαζοιλ ὙΠ] ΠῚ 
[φιοζξατὶ στατίατη. ἤαῦοο , φυοά νἼζαι Πηφαη ἰὴ ΠῚ 
ΓΘΠΊΡΙΙ5 ριοσοσαγιὶξ γτναμα ἔμ 16 15 Οἰ τη [δ θαπ); 
ὃς (οτίθονο ἀσστοάιορα: ἴῃ οτατίοπθ ραπθρΥ τσ» 
φάτο Π}} 5025 Ἰαιτι ρατείιγν ΠΟΥ] οὗ οςαΐος ἰπτιιδατ, 
Ραιτα ἕατατα [ροταηάπην ραΐθηι. : 

]ρεγαῖες Α]εκαηπάνο [ἰμεόν), 

για δά ρεζγθηι ται 1ἰτοῖᾷϑ ταἰ τοι πάςφοδ 
οὐ μδσαζαμι ραταδαιῃ, ἢ τὸ ἢ ἐοάθιη ἰοθο νεῖ 

[χιτοιριθυς σοι ρε  αγθ»θ ας (αἱ υζαζοιῃ. πὸ 

δε ταῖς ηποάάαη} {Ὀαὶρταμ ὨΥΓΌΘΓΕΙΝ » αυοά ῃςοί- 
οἰφὶ 05 [ατὶ5 οα ἀσητι ἤἴσπο οὔτοι », πὴς ἰᾶπι ΠΟ 
οὔ (επορέξαζοηι ἐς ρθτο Π6α; ΟὨΉ1Π0 ἀοιτατγο : [οἀ 
το λον δάϊηας ὃζ Πιροτιτοηι αταῖθυη ΠΟῚ ᾿Ἰπά σπᾷ 
Εἰς οα ἐασαϊταζονη πα ὑπ 15 ῬΟΪΙο απ). Απάέϊο 48] 
ἄδην οχ οὐαί τη ἐσσι θαςτε ροτπιππαηῦ Αἢο- 
πἰσηἤθτν ποιλΐη!ς αἰπαητοπι ἃς ῬΒΠ]οΙορἢία ἀςα!- 
τα! οἴ. Οὐ ἰη τὸ ποὴ {ταϊτὸ [δὰ ροτίαριξιοτ [ας ἰ5. 
ΝΙΩ ὃζ δὸς οχ οἴπιθις ποίξγί5 τα (αἰςἴρετε μοὴ 48] [πὶ 
ἰρίογιτα τατίοηοιι ποι ἀασαης πα ας οοπατίθας 
Διλὶαχαϊη δ ΠἸοσιαης. (οἀ ποτασι σομπεγίδιοη!β τ 
Ποη ροπϊτραῖ, ὃζ σ1}} μὰς ςοηξογθηβ σου} Ὲ}- 

δ χανε 46 τοσας ποι ἰα ἀοτὶ5» θα τα γᾶ ρατία-- 
τὶς, Ζασιιαάτποάπηι (ρίοητος ντὶ ΕΠ αι ται ριράς 
Τοῦ, ἢ Ποίρ ας αιοσας [άϊα ποῖ ἱπηργοθαγθ»}}6 
{Ππ 4 αϊάς απο 4 τἢ φοητοπείοης ὃς ἱτπρας νεγίαζαυγ: 
[ξἀ ταφὴ ἰτα ἰζατιιοετε,, μος μὴ τ αλς 5. ἜΧθγοσαῖ!ο - 
αἰδις ἃς οοηρτοπηθι » πιάρηαπι 84 νἹξοτίαπι 
τηοιθηζαηχ δαρθεῖς » βοὴ δυΐθηλ ζομηροῖογθ 

“οὐἐς δὲ τώτοις κἀκεῖνο πολλοὶ παρ ἐμοῦ πιυϑα- 
᾽ ͵ ΓΝ 

γόνα αι. πότερον ἐγώ σοι παρηνέσοι ποιῆ σοι! τὴν φρα- 
᾿ ͵ Ἦ . οἍ«ἦε ! “ 

τείαν ὅχιτες βαρξ αροις,ἢ σε δζανοηϑιντος, σωωεί-- 
, πον. ἐγὼ δὲ εἰχ εἰσένα! δ φημι τὸ σειφές. οὐ »ἐρ 

συγ) υδά)α! σοι αροϑτερον, ε νἷωυ αλλ' οἴεϑωι, σὲ 
μὰ ἐγνωκέναι φἰξὲ τέτων, ἐμ ἢ στρ φι ἡκέναι ταὶς 

σῶς ὅτῃ. ϑυμιαις. ζυτα σΊ ἀχκόοντις ἐσδίοντο μου 

ὡοσαπελόὔεξσαι σοὶ, φοροξέπαν 62} εἰ τ ετων 

μᾶρε.ν ὡς ἐσύίποτε αὐ οπυομκένων ἐτεχο Δλιόνων ἕρ- 

γωὼν το ὠφελιμωτέρῳ ν τοῖς Ἑλ) ἡσιν. ἐπε ὧν Χα, ρῷ 

κῶλον σϑὰ χθῆσο μένα ν. οἱ μὰρ ουωῦ εἶχαν Ὁ αὐτὸν 
διαΐαμιν ἰωΐπερ ποφέίτερον , καὶ μὴ παντασασιν ἰώ 

ὠπσεειρηκωὼς νἐκ αὐ “ι" ὅχιςιλῆς διελερύμίω. ε)λὰ 

παρφν γῦν αὐτὲς πειρο ξυνον αὖ σὲ κὶ πορέχα λοι 

ὅλ αὶ Ὡράξε:ς ται τας νῦν δ᾽ ὡς δι να μαι ὠϑϑα- 

καλόίομαί σοι μιὴ κο ταμαλίσοη Τέτων, φρὴν αὖ τέ- 
λος ὅχιϑῆς αὐτοῖς. ἔτι δὲ χροὸς μδὺ ἀλλιότι τ ὄγτων 

ἀπλύςως ἔχφν εἰ κα λιν. αἱ γὸ μυέρι ὄτετες οὐοσ. τοῖς 

πολλοῖς συ δοχιμοῦσι. οδξης ὃ μογαλος καὶ καλῆς 
δχιϑυμᾶν τὴ μη πὸ ἐμπήπλα ὅτι πορ’σήκει τοῖς 
πολυ γδμ ὠλλων οδενε[εοῦ σιν ὅπερ στὶ συμβέβηκεν. 
ἡγὃ ἢ τοῦ ἐξεοιν αὐν αὐυπτόρξ λλτον γὺ 1 σοὶ π' σρασ 
γμδοων ὠξίαν, ὅταν τὲς μὰν βαρβαῤοις αὐ αἰκέσης 

εἱλωταΐειν τοῖς Ἑ ΝΑησι-πλιΐω; 2). σοὶ σωυαγωνιζο- 

μένα νι δὲ βασιλέα δ γαῦ μέγαν π-ορσεγρρόίό- 

αἶνον, ποιήσης τῦτο πσραί σιν, ὃ αὐ σι τροςοαήης. 

ζαῦτα δὲ κα τεργάσοιδϑω! πιλὺ ῥξόν ὄφιν ὧκ τ γικῦ 

πωρέντων 5 ἢ τροελϑεῖν 62) τὴν διυύαμιν "Ὁ ἢ σδό- 

ξαν ἰὼ ἔχεις ὅλι τῆς βασιλοίας τς ὡΐξ ἀρχῆς 

ὑμῶν ὑπαρξάσης. εἰδὶὲ γὸ ἔς᾽αι λοιπὸν ἔτι, πὸ ἰκὺ Θεὸν 

οδυέϑαι. χάραν ο᾽ ἔχο πτί γρᾷ ταὐύτίω μόνζωυ; ὅτι 

φοθοή γα εἰς τῦτό με ἃ βίον, σϑ᾽ ἃ γέος ὧν δε ́- 

νοαμΐω χἡ γράφειν ἐπεχείρουν ἔντε τῳ πανηἱνρακοῖ 
λόγῳ κἡ τῷ Φοθς σε πειφ ϑίντι,υτων ἢ δὴ το μὲν 
γωῦ γιγνέμδμα δύω τὴν σῶν ἐφορῷ «-οαξέων. τὰ οἡ᾽ 
ἐληπζω ολυήσεῶιαι. 

Ισοχράτης Αλεξαΐσρῳ χαίρειν. 

Ρὸς τὸν πατέρᾳ σου γραίφων δψιςολίω ,ἄτο-- 

ἧς ̓Φ ὦ μην πορίσην, Εἰ φἴρα τὸν αὐτὸν ὀντά σᾳ τό- 

ον ὠμείγῳ., μήτε φοξοσερφ) μέντε ἀαπσάσομαι, μή- 
το γεώνψω "πὶ τοιοῦτον ὁ ποιήσῃ τοις ὠγνοοιώτας μὴ 

νομίζειν ἡ ΦῊ μέ φλοφφρονεν δὲ τόγίφας μηδὲ 

παντάπασι ληρθῖν. αλλ ἔτι τὸ καταιλελειμε ῥδῥον 
μοι μέρθΘ’ κοὴ λοιπὸν ἐν, οὐχ αὐαξιον εἰναι τῆς εἶδι.. 

γάμεως ἰωὺ ἔσγον γέεώτεοος ὧν. ἀκούω ἐξ γε πάντων 

λεγόντων ὡς φιλαν δ ρφοαν Θ΄ εἰ κὶ φιλαϑίωαιθ’ 

καὶ φιλόσοφθ᾽. οὐχ φρόνως ποιῶν. εἰ λα νοῦν! ἐ- 

χόντως, τ τε γὼ πολιὰ “δποσδέχεϑα) σε δ ἡμιετέρφνν 

οὐ τοὺς ἐμεληκότας αὐτὴ κὴ πονυφῶν φρϑφίμιο τῶν 

δχιϑυμουώτας, αλλ οἷς σιωδχῳ Είβων, ἐκ αὖ λυ- 

πηϑείης. συμβάλλων τε χοὴ κοινων ων ποαΐμκοίτων, 

οὐενὲν αἱ βιλο βείης. οὐοῆ᾽ ἀσιονϑείης ὥσπερ χοὶ 

πλησιαΐ εἰν τοὺς 4) φοονοιιῦτας. “ἦι, τε φιλοσο- 

φιῶν οὐκ δὀποδοκιμοζειν μδὺ οὐδὲ τίω φἰοδὶ ταὶ 

ἔρ,δας. ἀλλὰ νομίζειν εἶναί! πλεονεντικίω) ὧν τως ἰδέαις δχατειβαςς. οὐ μίω αῤμόῆοω 
1} 
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(ζοργηίαῃ! Θ 2012 βγοῶυδϑι τς 

ςουταογ οἵ Τῆς ννείϊςοπια Ττυβὶ, ἰοπάοη 

ἼΝ ὈΙΥΕΚΘΟΚΥΜ ΠΑ ΟΟΆΛΥΜ 
ὅτε ΟἿς τὸ πλήϑοις πυροεςῶσιν, οὔτε τοῖς ταὶ μο- 
γαρχίας ἔχουσιν Ὁ )χγὺ συμ έ ρΘιΨ οὐσὶὲ τρέπειν τοῖς 
μειζον Τ᾿ ἄλλων φϑονξίσιν, οὔτ᾽ αὐτοῖς ἐφίζον ὥρος 
τοις συμιπολησυομδῥοις, οὔτε τοῖς ἄλλοις ὄχιτρέ- 
πεῖν φοϑὸς αὐτοις αὐτιλέγφν.τοαυύτην μδβ[οιωῦ ἐχ ἐ- 
γαπαῦ σε τίεὐ ὀζχτριξίωῦ. τρϑαιρεϊάϑαι δὲ κα παι- 
δείαν 1 ὐἰδὲτοις λόϊοις. οἷς οωμά)α τὐδα ]ας ρει. 
ξεις ταὶ τροασιηπούσας κα 9. ἑκότην τίω ἡμό- 
φαν. τὰ μυεϑ᾽ ὧν βελυόμεϑα αἷδὶ τὴν κοινῶν. ον ἣν 
γιυῦ τε σογκεῖς οἷδ) γὴν μελλιόντων ἐλιφκῶς τοῖς αΡ- 
χουδύοις φοϑϑςοήει. ΟῚ ἐκ, ἀνοήτως εἱ “'ε] ποι εξὶν 
ἑχαάςοις ὐδέ τε τὴ καλῶν Ἰδὴ σεχα! ὧν ποὺ τὴ] τού. 
τοῖς ἐναντίων ὀρϑῶς κρίνειν. οϑὸς δὲ χότοις κολᾷ- 
ζειν ὡς τοροσῆκόν ὅξιν ἐκῳτέρφις. Σωφρογέὶς οἰ 
ταῦ μελεῖ ἐλπίδα γωρ τῶ τε πα) γὴ τοῖς ἀλ. 
λοις παρέχεις,ὡς αὐ τορεσ ζύτερ Ὁ’ “ρόμλμθ΄ ἐμ- 
μιεΐγης τέτοις, ἵσδον φδφέξεις Τὴ φρονήση ταλ.- 
λῶν ὅσον πὲρ ὁ πατήρ σε σδιῆνηχο μδρ αἱ γγώντων, 

1δοχϑώτης Φιλίσγσσῳ χαλρήν. 
Γὼ χρήπερ ὅχικιδιευοὺ πῶρ᾿ ἡμὶν ἔν: Θ’ εἰς 
ἘΝ πέλπειν δχισολίω) » οὐ μόνον νὺν 
ὅτε πολεμούμϑυ τος ὑζῶς, ἐνλὰ χιὼ τὴς εἰρή-- 
γῆς οὔσης, ὅμμως 20 “ψα) ωϑϑς σὲ εἱλό κίων «δὰ 
Διοοδδτου. σέχαιον εἶναι νομίζων, πάντας μὰ “8.-. 
Οἱ πολλοῦ ποιξιδγα! τοιῚὶ εμχάυ τοι ππεπλησιαγόταζ' 
κϑὴ γεγλυημόροις ἀξίοις ἡ μδδ, οὐχ ἥκιστα δὲ τῶτον, 
καὶ δζᾳ τίω οσὔνοιων τίω οἷς ἡμας καὶ τίω ἀγλίω 
δηγιείκκειαν. μοέλιςο μδὺ οωδ ξουλόμωωυ αὖ αὐ-- 
τὸν συσταθῆναι σ᾽ ἡ μδ. ἐπ δὲ) οἱὲ οἱὴ ἑτέρου ὀντετύ - 
“κέ σοι, λοιπὸν ἔςι μϑι αἴοτυρήσεῃ αἰδὲ αὐτῷ. κοὶ 
ξεξαιώστη «ἰὼ γ)9))υηδμίω αὐτῷ ρος σὲ γνῶ- 
σιν Ἑ μοὶ γῶρ πολλῶν καὶ πιοιγτοιβοιπον συγηλυομό- 

μδυρλων ὠπάντον, οἷ μδότηνες αἰϑὲ τὸν λόηον, οἱ 
εἰὰ ὡδὶ τὸ ϑχανοηϑῆναι χα] φορᾷξωι δεινοὶ γέχονα- 
σι. οἱ οἱ ὅχὶ μδὰρ τὸ βία σώφρονες χρὴ χώράενχες. 
ζοοὸς ὃ ταὶ ἄλλας γρήσῴς “α) δχριγωγαξ, ὠφυεῖς 
παντούπτυσιν. (δ, δὲ ἑΐπως δ αρίμοςον ὃ φύσιν ἔσγεν, 
ὥστε ὧν εἰπασι τοῖς εἰρήμδῥοις τελε: ὅτωι; Ὁ’ εἴνα). 
γἡ ταῦτ᾽ οὐκ αὐ ἐτόλμων λέγην.εἰ μὴ «ζω ἀκδιξς.. 
«ἄτην πεῖθαν οἱ τὸς Ἴε εἶχον αὐτῷ, χρὴ σέ Ἀήν εϑϑτα 
φορϑοσεδοὶρων. τὰ μδὰ αὐτὸν χδώ μενον αὐτούς δ 
«δα ἣν] ἄλλων 7) ἐμπείρων αὐτῷ πιιυϑανόμ.. 
γὸν. ὧν ἀδεὶς ὅςτις οὐχ αὐ διμολογήσηεν εἰ μη λίαν εἴῃ 
φϑυνεςθς, γα εἰπεῖν "ὦ βουλούσωϑα) ουσδεγὸς ἧῆον 
ἁῦτον δὼ αὐ, Θ σδιχοότα τον ῷ στωφρονέςουτον εἢ 
2) χε κώτων εξ ατέξωτον ἢ Ὥ ᾿ "ἡ σύμβιον εἰ πείν. 
Τῶν ἡοδδον αὶ λιφυρφόταγον. χορὸς σὲ τρίμο ἐς πλιεί- 
φὴν δ χεῆν πὰ ῤῥησίαν "δ ἰιῶ οὐ τυρφοή πεν, ἀλλα τὴν 
εἰκότως αὐ μμέγιςον γγ9 μένην σῃ μιεῖον, ἃ οἰ γοίας ἃ 
φοϑϑξ τοὶς φίλους. ἣν Ὁ δον οἱ μὲν ἀξιόχρεων ὶ 
ὄεον ̓  ΤᾺ Ψυδης ἔχοντοο, τρριῶσιν ὡς χρησίμην ἄσων. 
οἱ ἢ αἰ ϑενέςε 29, τας φυσάς ὄνγις ἡ ταὶ ὑπαργέ. 
σας φἴξωμοίως οἷυ ὀφεραίνουσιν ὅσον καὶ τορφωιρδύνται τὶ 
πο, εἶν βια ζορυένζωυ αὐτοι. οὐκ εἰδότες ὡς οἱ χιόλι: 
6 τοδὶ τῷ συμμφέφο τος αὐτιλέγην τολμώντες, 

νῶν αγδρῶν κὶ δόξαν ἐνίων μιεγώλας ἐχόντων, ΟἿ 

ΠΟσ6 τλαΪ Ἰμἀ1 15 Ριαξεᾷ ς, ΠΟΟῚΕ γρσιηῦν τγῶσ 
ἐξαηεθι5. ΝΟΣ δη πὶ νας ησαιο ἀφοοζυνη οὔο ἢ 5» 
αα] τοὶ το 58 ἀητοσιητίἀρίθοζια, νεῖ ντ ἸΡίι οσιμγι [5 1 σογθπαδύδρῃβι  ] ατογιθιις σορτοπς Δ, γο] ντ ἃ» 
Ιϊὸς τορασηαγο ΠΡῚ ρατιαηζας Ηος Ἰστον “ἐπάπιογ τὸ 
ΠΟΠ Δατηρα μὐδνωμοὴ Θαῃν ᾿Δ τς Οὔρηι (8. 
αι Ζ 1. οὐὕηδτα ργαάθηζί {0 ογάτιοηρ σοη [ιηγὶ- ἴα» απ σπου! ἄς ὁ Σβάεο 1} ποσοῖς ΟΡ ας ὃς ἰχη- Ρεπαοητίθιις νεῖ, ἃς θαι δά σοη  αἰταπμάτιγ ἐὸ ᾿κ6ς- Ρυ ΑΔ ροηχας.» ουΐας ἐπι πόία νἹάοτὶς ἰάοποα ἐς γοθις ἀσοηάὶς τπαηάαζα ταῖς (αδα τὶς ΠΏΡΟΏΘΓΟ,, ὃς ΠΟῚ [ταϊτὸ, αια: αὐ Οἰ ΠΟ τη {ππρπ οὐ ΠῚ ΡοΙτΠφ δ, τι) ποποίξοτι δζ 1 ἘοσιιΠ} τιμγ ΘΟΥΙΙΠῚ σις {πης ἢὶς σοπτγάτια ᾿μάποατο. Α ἀθτς ντιτοίαιις Ρῖὸ αἰραίτα 
ἴ6 τιαέζαγο, δ 4ΡῚ15 'Πτηγ» 4] 1ἢ ἢ ]ς ΟρΡΟτΠῚ ρο 18. Νά ἃς αἷτὶς ἃς ῬαΓεὶ τὰο ἤροιὴ ἔαςὶς ἢ ΡοΥ το υση φταΐθηι ΟἸΠΠοΙῚ ἰμ ἢ] [06 Ρογμπδηςοτὶς οτος νττδητῆ Ρυπάθητία οατογος γἹΠΟ 8) Πα πη. βάτου τὰς οχςοὶ ἰϊ γηϊποτίος, 

ἤΐθεγαῖον Βρήΐρρο χαϊ μέθη. 

Ν᾽ αηαιάπη ἈΡυ]4 ΠΟ 5 τα  πἰ πὸ τὐζυτη ἢ ΠΠτογας ἢ Μαςοάοη!δι αὐϊττόγθ, Πθ1 τα τυ) οὐῃ} δὶ ἴσια ιοτίας γος ΟΧΊ τον ογίλιην δῖ  ιγ οἰ ΠῚ Ῥᾶχ 1η- τ γοΘα τιτατηοη ἐς Ἰγιοάοῖο αά τὸ ἴογιθοσο τη αηϊ- [}11Π} ΗΔ ΙΧ] Δ ςιλη α Μ11}} Οἱ οςηΐοο, νῖ ῃγα.- ΘῺ] αἷν ὁπλή διις αι, αιΠσιΠτα το τα ἔχη] σ᾿ τα- τὸ {πητ ν ἢ ἀἸρηία» μα. τ;,τ ργα διττὰ ππης Ὠγᾶς ηἰ πο θη πηι τά ἰοο,Ποη τάμη ΡΙΟρίοΥ ΟΠ θμοΪ οησι ἅ, Ζι ΠοδῚς ἔτ σΟΩΙ ππέξι5,λιὰϊη ΟΡ το]! πα τη Ἰρίας ΡΓΟΡ τατο ιλτο ΟἸΡΟΥΟΠῚ ἐπρΎ ΠΥ} 5, ΕΠ] ΡΕΙ Πποβ ΤΡ] σοιηϊηδηκαζιαι δῇδ: ν ΘΓ Ἢ ΟΠ 4 Π} οΧ δἰ 5 ΠοΟΠ που χεϊοη δας ἰδ ΠΟΘ Ιτι5 οἰ γοῖῖλι, νεζοϊή μα ΟἹ το Εἰπδιυ τη τγιβιυιάμη ἃς ΡΕΠΕηδηι ἀρυ τὸ ποιί- τἀπὶ ΠΠΠ ὁο Πα. Νάχη ΟΥΠῚῚ Ρ] γίπλοκ ας] ΟΠ ΠῚ ΟΠΊΠ 111} γίγος [α ΠγΟΔ ἀ [ΟΡ 1ηὰ Παδαογίπυ,  τάμ. 486 ΠΟΠΠΜΠ}| πηαρηαιη ἰδυάοιν ςομίδοιει (τητ,ςατο-- ΓΙ Γογὸ ουηῆος ΡαΓΓΙΠῚ αγῖὸ ἀἸς 4); ατεί πηι 1 ςαρίϑθῃ.-. 4Ἰ5 Πρ! Π] Ὡς βϑεγεηάιίσαε γθριις οιιαίσιιης ρια ἴαδὶ- ἰδς:ραγειηι 1} ν τα [Ὡρ!δπζος ἃς σΤ ΓΟ: ςἀ τοι) δά το]! πος νΠῈ5 δζ γα]. »ηαζα 8 ΡΓΟτίϊις ΙΠΘρε]. ΗΟ νοτὸ ἴα!) Πα ] τὴ ΙΔοηφάσιης 1ΠΔο᾽ δι ᾿πατήγα ἀ6- τ, ντ Ἰῃ Ὀτππιδες τοσοηῇεις οἴἴετ ρου ιλις: Ἐεβας αἤτηγάτο αι! ἀθη ΠΟ ἢ ἀππάθγομη, πῇ ἃς ἰρίς ῬΟΣΙ Πα τη δ ες ἔδο Ποτη, ὃ. τὸ [χη Ρτύτητη σοηΠάρχξ ΡΆΓΕΙΠῚ ΟΧ οἸτς ΘΟ οα 5 δὲ σον πε χτίο πο ΡαΥΓΙΏ. ΟΧ Δ] ΓΙΟΥ ἀπιθας 1 Ῥέη) ἜΧρΟσισητία ποῖαπὶ Πιοεῖς, ἀρρτγοβαζίοηδ, Ἰοσιῖτη Πρηῖο οἰ, σαὶ ΠΠΠ ρου ας 1141 (ἄρτι 5 τ: ξητόατην ΘΉ Πη ἃς [Ώ ἀϊςόηάο ἃς 1η “ΟΠ [Πα ταπ 40 οὗ {υϊηλὶς νττὶς ΠΟΙ Ραγαη πη» αἴ- Ζὰς πη ἘΠΠΊἴαπν, [Ἀρ θη ΠΙπγάτχ ἃς ΡΕΟΙΠΙ ἈΓΏ1τι ΟΠ ΘΠ βΠΙηιτηῚ Εἰς, Ἰτοπιις ἔξλγα] ατοηη ἰποιῃ- ΑἸ ΠΠΠγίμη) [πλα ΠΠπνιιηαις, ὅζ 1ἢ ἰοσαοηάο πηασηᾷ Ἰθοσζαζοῃ) ἈΠ Βοσθ, ἤθη ἹΠΠποϊτατη τάπιθη δαΐεοη.-: {ἀπηαςςπ., [4 ςά ὅτ Πρηηπὴ εἰξ δι πιΠπηαΐη "ἘΠΟ ΠΟΙ ηϊία; ἸΠΓΟΙ ΔΠΊ]Οος » ΠΠ1ΔΠῚ ῬΓΙΠΟΙρος» αι ΠΑΡ ΠΠῚ ἸΠροΥ ὃ ΔΗ ΠῚ Ροίδιάοης., ἃζ νεϊεχη ΑΙΠΡΙ οέξιηζαν, “πού νοσὸ πγρηϊος ΡΓΌρτεσ 1π|- ΘΟ τατδιη [οτταηὶς Ῥοτοητία 6 “ποη τείροι- ἴθις ΠῚ οαΐη Δπδυηζηνς δζοάοτγαης, Ζαδῇ δά α- χα ζ(ΟἾ γα ψΟΪΠταϊο ΠῚ γ ἔλοϊοπ τη) γἱὶ ὁοπη: ΡΕΙΙοπτοιη. Ἐτρηϊην ΔΟη γι άφηζθος., 4] πιαχί- τὸ ας νο]ταις, 44 αμάςμς ςοπιιέίςοο »Ῥίο- 

αΠῃ- 



πἰοίτιανα βιουΐτατουα ἰρῆς δά δα αι νοϊαμξ» μοι - 

οἰοηάα, Πιρροάϊτατο : ρουΐρίσασπν οπὶπι οἱ μοὶ ΘΟ 8» 

σαὶ δα νοϊαρταῦοιι δέ ογατιαῃ) Ιοψφαμοζαγ» ΠΟ 100 

τέρμα πα’ αλθῖτα γσοοίίατία ρευσαία τγλῃαητιοὐ ηὸ 

τε ρ] 45 σα αύα Πγαγαῦο ἰδοιΓιζηζις ρι μά ϊο 

Γαπτ οογσσασδ ταμη τα") ςοπίδιζα! τοξξὰ ροιὶς, Ἐρ5' 

γον αἷἱ ἀοτοδας νεϊλς πὶ 1 θοτὸ (δηζθητδη ἀ1- 

σῦς, ποςοῆς εἰς, [χροπυιήοτο [αἰπζοιῃ αὐἀξοτζο, 

ὃς ἴῃ εἰατιίβινΐς ἀρρ 5] 6 πασοῦ 5. ΠΟ] 
ΟΟΥγαΡΙ ἀὰζ ΡευΕΤΕΙ. Οατα ταΐξιιαι οἱὲ. ντ ἃ- 

Ῥυᾷ οὐημες Μομδισῇας ὌΠ Ροΐκιηῦ 1, Ζυὶ νς- 

Κιταῖουι ἱπσεπαὸ ὑγοπίομζαν » αὐὰμλ απ Οπγη:ἃ 
αιυίάοιαι αὐ στατίλῃι, ; παι νοτὸ ἀθοά οροῖο 
ΡΓσοίστα τ ἀϊσαῃξ, 5:4 ν᾽ ουμ5 ἀρυά ΠοηΠ}]0 5 
Ἰρίοσιιαν ἐπ πϑϊποῦὶ ρύθοῖο μας. (οα, οτίαμι 
Ἰϑιοάοζο παῖδ οος ἀϊτ ἀρ αἰιχαος Απας ρύμηςι- 
ὕφ5.» Παογιμην ΓαΓΟ 65. Οὐ Ρἰ απ. ἐπι 76, 
ποῖ (οἷσιν το πο » νογατλ τι τὸ δό γίτα ροτ!]- 
οαΐος φαοπίδην Ποιὸ» πῶ σοι 78 2}}15 ριοῆι- 
ἴατα [παίσας οτίαν ἀοπλοεὶςὶς ποπογιδιις ὃς ΟὨηὶ 
ἔειο τευ ρα ἂν ἱρίι5 οἱ [ρο ίδτιις. Ἐπ χατιῖς ροι- 
ἄυς Βασπογαηςν ἰδηλούινι πομχπαση αδηζαῖ,ο- 

ἢδ9 Παὰτη απ Ὀεὴς πλοῦ τα τα Γ6 ΟΠ} δ νος ἃ- 

ἦτ νοϊΐον, ρογίδρο ποτα 1: Ῥγο δ τι5; πο οί 

ὈΏλη6ς ΟΧ ΤΠ ιπλαῦ δῖ ἤνα 165, 1} 1:1 [ἄρα αἸσιζαει - 
δὰ» οἴρης σοπηξίτατ ο ργορῦοῦ σαἰαπχταῖοηι δὺ ι]- 

1:5 οοοδοιαπνηοι ἔαϊς δά δοπὸ ἐς νοῦ!5 [ρεγαηάη) 

ἀάἀηχοάινη αἰαοτὶς ὃς ργοιρταδ, Αταιθ πχθὰ ααϊάδηι 

{επτοητῖα γ ρἰαπὸ ἔχοις (ΔΘ τ» 404 Αἰ 4α} οχ παυρᾶ- 
ΕἸ 5,4] ἢ ρείπιατη ἱπιρθτιεὶ ἤμτ ργοςοί ἐς δέ ταὶ 

πϊ δας, σὴ ἕο πάσπα Βάαςοία πλατε τασίας ἱπρτος- 
ἀϊαπτητ, ταμποτί (οίαης βαϊίσοεπι ἔπρο ἰαταμηηιο 
πα σατίοηου ἱποίάοις ροῦο. Ὑογὰπ. συμ} 
ἘΣ ἰΠ]τα ἃς ἃ 1π| {ΔἸ ς Γαι Ο"6 ΠῚ Δρρυϊπιὲ [ο- 

ἰξαὸ μαθούο, ογοάο ρυϊςῃγὸ σαπὶ δὸ τρὶ σοπιθη" 
πὶ τε : ῬΟΓΕΠΣ οασπὶ ἰπτιοοῦ τᾶ Παπιαηϊτα- 

ἴδηι πὶ οχτοιῖς παιίοηιθιι5 σοἰοδγοιι ρεγααραζάπιν- 
ιν ραστίπι σαπὶ ποῦς πη αἱπγὸ σὈίσασιιη ἀπς 1’ 
σηοίσῃ οἰο αὐ τοῦ » ΖΔ Π. {τ ᾿Ἰὰσαμάππὶ » Π01- 

αἰτύμηατιο Πἀ 6] τι.) Ππιαὶ ἃς γε απ ποιιιηπῖμα {1 
Δηγίοἰτίας ὕθπ πιούρηάο οοποι ατο ὅς [ἢ 605. ΡΟΚΙ- 
ἤπχαπι οι βοία ςου ογγονααογαπι ΠΟΙΠΔ116; ἐαἶτὶ 

οὐἴατν ἃΠ}} σταῦατι νοδ15 πῃ μα τατ!. ἸΝΔη} ΟΠγηὸς 
Βοῃὶ. απο 5 Βομ που αν νἸΓΟΥ ΠῚ. οοπέοττιο γοέτὸ 

ἔται Ἰλυο Πσυλτ,οοϑ τάπταπι Ἰαιιά, θ.ι5 νοθθτο, ἃς οοἱδ 

το (οἴθας “παιιτσπὴ ἢ ΤΡ. οαπα ξαμ}} Αγ τα Ια πυξᾶ 
Ρότοίροτειι. Αἵ ς τι ρίαμι Ὠτοάοτημ Ῥετίρέζι- 
ταην οἵ πομ ἀυδῖτο ντ [αἱ συγ ἀπποτζένμα [0] 
[μὰ οροτὰ οοἰπυοάθς, Αἀδπούτατας οζίαπι [ΠῚ 
εἰνας αἰ ατανντ δ νἰξεῖς τατίομ θιις φἀιαπροτζοῖ, ας 
ν δ! 5 ταπι]αᾶ ἀνίοϊραίαμπι χα βλοιοη 405 Ἰοηπσίογος 
Ργοστοίθιις τεάογοξ, ΠῚς νοτὸ, σαπα Παῖς ἀἸσε ΕΠ)» 
σαροτο [δ ααϊ ἄστη ν οἴξγαπη ἀπηϊοἰτίαπι οἰξομά τ γε- 
τὰ. οὐ ἔστη Ἔὐσα Τάτ (ο [6 αηίνεστη σε γθυς, ΠΟΙ 
ὄτρᾳ ζοτοπατῖοϑ ἰὸς, ΕΟ 5 ΘΠ πὶ (ἀρετόσο ἡ! ἀο πὴ 
ἰηνοῖὶς οἷς, [δ δὰ σοιζαπιθη ἰρίππν ἀδίοομάο- 

6 πεηυδαιιαηη φαάογα., αυοά ἀισπθπὶ σογΟ ΠΝ 

τοδυγ πη (ὁ ποῦ ἰπαθηῖϊτθς : ἴταπὶ ἤοηογος ἃς αἱ- 

δηιζατας ἀρὰ νός σουίδααὶ ορζατθ απ! ἀοῃ) . δὲ 
δάἀορτατγασι [δ πη ἤρογατο. ἸΝατη ὃς [88 ἱπεττία» δ 
γεγο Γρίοπάοτε ἀοζοτγοτί : ργατοῦσα [α] σοτροσὶς 
Θχ  ἰταϊοιν ποὴ ἰάοποαμι : [δἀ 1π σαιη οἵα αυα- 
πποθσοτὰ. (δ ἃ πιαϊτὶς. ἡθσοτὶ!ς ἱπηρρά τ] Ραζαγοι. 
πουγεῖν αὐτὸν φγρὸς τὰ πολλὰ 5] φρῳγμάτων. 

ΕΡΙΒΘΤΟΊῚ, Α. ς 
Φ , Ὁ» { δ ὦ, εἷὖν ! Ω 

οὐυτοι πλεις ἶοω οζὸδυσίων αὐτοῖς Τὸ ρα ἤσιν ὦ βε- 
1  ! .» 2 λ ἣν δὰ, ἱ :  Φ ἃ 

λον) δα σκοὺ ἰ ζδοιν, εἰκὸς μδρ γὰρ ὄχι τοις αεὶ 
ΦΈΣΙ ,ὕ 3 ς 

ὥθϑος σὸν, ἡ λε)γᾷν φυροα ρεβάμοις » 8 Χ δητσες μἴο- 

ναργίως δυυαὼς ποιεὶν ουγοίμεις αἱ πολλοις Οις 

ἀγωγκαίους ἐφέλικονται κι δώύοις, αὐλλ'᾿ οὐδὲ τεὶς 
΄, ε Ὰ , ' 4 ᾽ 

πολιτείας. αὐ μετοὶ πλείονος ασφωλείως εἰσι. δὲ) ἢ 
λ.,.σ“΄ Ὕ ᾿ ᾿ 48 ω ὙΕ. 

Τοῖς 7.) χτέ ξελτσῳ παῤῥυσιπζορδρ οἷς πολλὰ ὀτὸ- 

ἕειν διωύα ἄγωὶ ) τὴν δ᾽ ισοξον ὑχο φϑυρήσε τι 
] ἣν οἱ ͵ Β, Ἁ ,“Ὁ“" 

ον μ(φτῶν. ὧν ἐνεχα Φοοοσήκει μὰ κὐλοοῦ σοι σὶ 
7. ψ ͵ ͵ 

Οἷς μοναῤγχοις “πλέον φέρεάγεωι τοις τίοῦ αλήϑτιαν 
ν᾿, » ᾿ ΦΡρ ε᾿ ᾿ ἣ ἐν ͵ ᾿ λ 

Στος αννο μδροις ἢ] ἀπεντα μὸμ Ὡρὺς χοίριν, μηδὲν 
λ 4) , Ἵ "4 2 

δὲ ἀξιον χάθετ λερόντοων, σιωέβη δὲ ἔλᾳ ον 
ΕΣ ᾿ ι ». ῳ ἡ ΟΦ ΄ ͵ 

γεν αὐτοὺς στρ «" ίοις ΡΥ ὃ κοὶ ἐδγοοδο τευ γτοι-: 
ΟΝ Ἵ κ᾿ Ὁ“ φι 

δεν σιωέπεσε αὐλοί Ἡσι τὴ} τίω) ἀσίαν διιυα- 
7 δ ὃν μ ) 

ς σὐόντων. οἷς πολλὰ μὲὴρ λοησιμθ’ οἠυόμόνΘη, 
Ε ͵ ΠῚ 7 Ἢ Ὰ Ν 5 

οὐ μόνον τοῦ συψεξουλοΐειν, αἶδλα, κοὴ τῶ ὥρα Ἣν 
Ν Ὰ γ' " ἌΝ »-ς { ᾿ ᾿ Υ͂ δ 

Ὁ κϑὸ ἱευόψειν ὅχᾳ τὸ παῤῥησιαῖ, εἄγωι ζορος αὐτοῦ, 

ἄσθα ὧν κείνοις σωμεφέρεγ ἈΘῚ ὴ οἴκοι τ δ! ἀπε: 
ἢ Ν ων Ὥ{ψῳ: 3 Το, ἃ εν ὦ 

ςερήϑη, καὶ πολλῶν ὠΐλων ἐἌγησδων, χα Μάϊζον 
νι 4 20 ΄ ᾽ ͵ ᾿ : 

ἴψυσειν αἱ τὴν τυχόντων ὧν.) Θφόποον ΚΟ λαλοεῖα),' 
,“ »“"»ο ΑΡῬΏΩ, 9 Ν ἣ "᾿ ς ὮΝ "» 

δυεργεσιων τούτου. οἱ ἃ δὴ παν τὩοθξ υμίας αἐὶ 
7 ΕῚ νΝ μῚ » εἴ ᾿ 

φοϑοσιένας δηανούωδυος, ὀκνηρφος εἰ γα") 5 τς ἀρῶν... 
ζ ε ͵ 32 ͵ ον, 4 Δ , 2 ορῆ  Ο 3 . 
τίς Ομοιοῖς ἐἢ) γομίζων τους κῷ αὐτ[δ ἐνίας. ἀλλὰ 

᾿ Ψ “ἐῈ0 ͵ὕ ͵ Ν 

δύᾳ τὸς παρ ὠκείνων γογγυημδιας συϑζερείας 5 Καὶ 
Α κὔϑλ 4 4 Ὧδὃνυ ͵ ᾽ ς 7 “' 

φΦΘδος ζὸς παρὶ με φΑγηοὶ ας ὃ φοςσυμοτέοςς ζωὺ, 
οἵ ͵ ᾽) ἊΝ - . 

Ὡοοφστλησιον εμ9] )6 «[ογιεὶ πεπονθὼς Ἁ ἰφγ λοόύ 
...ἡ ͵ ἃ “Ν ο ’ ' “"Ὕ Ε 

κύτων τισίν οἵ σρῶτον ὅταν χρήσων) χεοιμίωσιν,4-- 
͵ ε “ 5 ΄ νῳ Φιι δ δα 

κότι ϑαῤῥροίυυτες εἰς βωνεσιν εἰς Σ ϑόλαασων, κα.3 
9 Δ’ οἵ “ἷι ἕν ρον. 

“πῷρ εἰδότες ὅτι Κα λοῦ πλοὺ πολλάκις ὅζχιτυχ εἰ 
3, ᾿ πξόφι 3 ΕΝ Ὰ ͵ “ἢ ῳ 

ὄξην. ἐ μὴν αὐ ἐπ ειδὺ συμ έςηοἐ σοὶ Χρλῶς ποιεῖν) 
ἁ ! ᾿ ᾽ 7 ’ ν ἤν" λογίζομαι γειρ αὐτοῦ συμοΐσᾳν, μια λέςω ῥἴεν τῇ {!5 

͵ “ ΄ὉὮΝ «7 εἰ ς ! 

λανϑ ρῳπίᾳ τῇ σὴ λογιζόμϑμον, ἰὼ ἔχειν ὑπεῖλη: 
. ν᾿, ν"ἱῶν ΝΜ ! ᾽) ͵ 

ψαεν πος τοῖς ἐξωϑεν αὐθρῳποις. ἔπειτα γομίζα ᾽ 
“ Ε “Ὡ ς » ε’ ͵ 5 Ν ε; Ἂ 

εχ αγϑοῦῖν υμκαρ 701! παν ἴων ὅς, ἡςδιςον "ἢ λυσιτε" 
᾿ Ν ν. ε Ν ᾿ ω “Ὕ 

λὲς τὸ πιφοῖς ἀῶ 5) χρισιοὺς φί λοίς κταάγα! ταῖς 
5" ὔ; 7 3 "“ὖ᾿΄ ε ῷ» 

ἀὐεργεσία)ς.α ποιζ]οιότας οὔ ποινὴ ὧν πολλοὶ 
Ν ΩΡ 40 ͵ «ον «να ε λ - ε 

70 γὴν αὐλῶν χοθαν ὑμὴν ἐξεσιν. ἀγτοντες γ6 οἱ χα- 

Θάεντες Τοὺς τοὺς ασουδαιοις “ἢ ϑϑροπων καλωξ 
διμιλουκ ας, ὁμοίως ἐπαμνοῦσι ΚΟῚ τιμῶσι : ὡατῈρ 

αὐτοὶ τυ ὠφελειῶν δοτὸ λαύοντες. ἀλλὰ γὼ οδόεσοτου 
αἱ οἶμα! σε ώλιςα χορορένα ἅγωι φῳρὸς τόφρον- 

ἭζΖΟΙ ἑαυτῶ. συυέπφιϑον σὲ κὶ Ὁ υἱὸν αἱὐ τῷ τὴ ὑμοες 
τέρφν αὐτόν ἅγαὶ φῳράϊαατων. τὴ -«ἰοὰ εἶν᾽ ὁρῶν 

ἑωυΐ, ὥασερ μαϑητὴν εἰς τυ μετοφοϑϑὲν πεηρρϑην αὴ 
“ορϑελθεῖν.ὃ ἢ ταῦτεί μου λέϊοντος, ὄδχιϑυ μοεῖν μὲν 
ἔφασκε τ ὑμυβτέρας φιλίας. εἰ μεὴν ἀγλαὰ Οὐἰοᾳσελής 
σιόν τι πωπονϑῖναι φρὸς αὐτίω χοὴ Ὡρὸς τοὺς ςε- 
φανίσς ἀγῶνας. ὠκείτοις “εἷρ γιζὰν μὲν αὖ βού: 

λεῶν;. χαᾳείῶωω οἵ εἰς αὐτοὺς εἰχ, αὐ (Ολ κῆσει! 

87 τὸ μηὴ μοταο είν ῥώμης ἀξίας “δ ςεφαύων. 
δ τε παρ᾿ ὑυδι τι, οὐ ξαῦσαι μδρ αὖ τὸ χεῖν.οὐκ 

ἐρίξεδι σ᾽ αὐτὸν πὐεοςεἰοχᾷν. τήντο γοὲρ ὠπειθίαν 
τίωὐ αὐτῷ καταπεπλῆχθαι, χαὶ τἰωὺ λωμαρότ. 
τοὶ σαὶ ὑμετέφαν. ἔπι δὲ χα τὸ στο μ(φ ΤΟΥ οὐχ, οὔ. 

κρινὲς ὃν ἀλλ᾿ ἔχον ὡρόφασιν. ἰωὼ νομίζειν ἐμ- 



εν ττ- ΡΞ ΞΘ ΞΨΥυ. Ξ 8:35: Ξ τ - τ τς 

16 ὈΙΝΕΆΒΘΟΚΥΜ ΘΚ ΘΟΟΚΥΜ 
ἧσος μδὺ ουωῦ ὅτι «δοκῇ αὐτῷ συμφέρφν,τοῦτο χυράί. 
ζει. σὺ σὲ ἐαΐ τεῦ αὐδὲ ἡμας » ἔαντε ἥσυ χίαν ἔχων 
ὁζεφίξη «ἰδ τούζεις τοις τόποις, ὅσιμάλου χρὴ 5] 
ἄϑνων μδρ ἁπάντων ὧν τυγχάνει δεό μᾶνθ΄. κά- 
λιςοι δὲ τὴς ἀσφαλείας χαὴ τῆς τούτου πὶ τῆς τῷ 
πατρὸς αὐτῷ. νομίσας ὡστρ φὐοφχῳτοιϑηῃ κίω 
ἔχην τῶτον, σῷ τε Ἵ γήρος ἡμδβ, ὃ φορφσήηκόντως 
αὔ' πολλῆς τυγ χονη τοφϑνοΐας, κὶ ὦ δόξης εἰ ἰφῖρε- 
χόσης εἴτιν ’ αβὰ ἀσουδὲὺς ὅςιν ἀξία χῷ οὐγοίας 
τῆς δὶ ὑμᾶς ἰω ἔχων ἅπαντα τὸν λρόνον δζψτετό- 
λεῖφ. καὶ μὴ ϑαυμάσης μήπ᾽ εἰ μακροτέραν γέ- 
ραφα τίω δηιςολίωα), μήτ᾽ εἴτι αἰδιερχότερον ἢ 
φρεσβυτικωώτερον εἰρήκα μδυ ἐν αὐτῇ. πάντων γὸ 

ἄλλων ὠμελήσαξ, ἑνὸς μόν ἐφ οόντισω τῷ φα- 

νίῶχι αρϑοδαέζων ὑῶ αὐοθρων φίλων ΧΩῚ Φϑφοσφι-- 

λεςάτων Μοὶ γελυηνᾶμων. 

Ισοκρφτης Τιμοϑέῳ Χαιρφν. 
Ερὶ μδρτῆς οἰκειότητος τῆς ὑπορχήσης ἡμῖν 

ΕΓ ἀλλύλων,οἶμαι σέ πολλῶν ἀκηκοέναι. 
συγ χαίρφ σέ σοι πυωϑανόμδμνθ’ ὅτι ὥρῷτον μὰὼ 

τῇ δωυαςεία τῇ παρέσῃ καλλιον γρ5 τῷ πατρὸς 
Ν ᾿ "4 2 (ἡ ΤΥ ᾿ κ) φρονιμώτερον, ἐστᾷ Ὁ δὴ) σοφφαιρη οἱδέξξαν χω λίω 
χ]σαῶι μᾶλλον ἤ πλϑτον μέγαν σιωνα γα )γεἶν. ση-- 
(ὐξιον γὸ 9, μικθὸν ὀκφέρης αρετῆς. ἀλλ ὡς οἱυνωτὸν, 

μμέγιςον Ἰαστην ἔχων Ὁ γγώυυν, στ ἰω ἐμιμυείνης (ὴς 
φἶδὶ σϑ νυ ἡρο μᾶῥοις, ἐκ ἀπορήσης τὴ. ἐγκογμια- 
σου δραν, τίωυ τε φρόνησιν τίω) σ ζω) κοὴ ὃ ποοφώρε-- 
σιν ταὐτίωυ. ἡγ8 μια! ἢ τὸ τὼ δι Γίμανα αἰδὲτῷ σοῦ 
πατοῤς,συμξ αλλεῶζ μυεγίςην πήςιν τοὸς τὸ δὸ κεὶν 
αὖ φρονεῖν σεκὰ δι χφέρεῳ τὶ ἀλλων. εἰώθασι γῶρ οἱ 
“λῶςοι Ὁ αὐθρφῳό πων ἐχ ὅτως ἐπα νέιν κ) τιμῶν τες 
ὧν Ὁ πατέρφν Τὶ δ᾽ δοκιμουΐτων γεγονότας ὡς τὲς 
ὡκ Ὁ συσκόλων κι χαλεπῶν ἱώπερ φαίνωϊω μιη- 
οἱὲν ὅμοιοι τοῖς “ονοῦ σιν ὄντες. Κᾷλλον γὸ δι πον- 
Ἴων κεχωρισ μένον αὐοῖς ὅδ: τοὶ «ἴδ λόϊον συμξαν 
ὠγωϑὸν, εἰκότως κὴ φορφσηκώντως γιγνομένων. ὧν 
ὀγθυμεμᾶνον 24 ζατὲιν ἃ φιλοσοφενν οἷ ὅ ζόπαε 
κἡ μλήνων, τισι συμβόλοις χοφόμδμος ταί τε τῆς 
“πόλεως ἀτυχίας ἐπανορϑωσά; (ἢ τοις πολίξα, Χ.1 
τετας ὀθεριγεσιας καὶ δ᾽ σωφεοσιωμζωυ περορένεις. 
κἡ ποιήσᾷς αὐτοὺς ἥδιον ζίω νὸ ϑαΐ ῥαλεώτερον ἢ Σ 
παρελϑύνία χεόνον (αῦτα γαρὄξιν ἔργα Ἑορβῶς κα 
φρονίμως ουνας συ όντων, ὧν ἔνιοι κα(αφρονήσανϊες, 
ἐδὲν ἄλλο σκοπᾶσι, πιλίωυ ὅπως αὐτοίπε ὡς μετὰ 
πλείςης ἀσελγείας δζχξωσι, τε πολι ες (ελ. 
τίρους χα) Φοονιμωτατοις αἀμκιαυοεῦται γἡ δωσ᾽μο- 
λογήσουσι. χα πῶς εἰσίότες. ὅτι φοοφούήκεί ἐς σὗφο9- 

γοιυτας Ὁ, τες Σ᾽ τιλΐω ταύτην ἔχον]ας, μιὰ τοὶς φῆ 

ὄχλων χακοῖς ἑαυτοῖς ἡοδον ὡοοφσκοόυαξζάν,αλ- 
λὰ ταςς αὐγὴ δι μαλθιως τούς πολίίας σὺ δαιμ- 
γεςέσους ποιθν" μηδὲ πικρὸς μὰν ῷ χαλεπῶς δζᾳ- 

κατα τοθς ὡπου ας, ἀμοελεὴν 5 ἡ αὖτ σωτηρίας. 
ἀλλ᾽ ὅτω φράως κοὶ γομάμως Κηςατέιν Ὡμ  ωραᾳ.- 

Ηἰς ἰσίτατ,, υοά 1ἰδίτιμν ἔπεγὶς, ἃς ἃ τὸ μα ξο- 
τὸ εχιπἰιηδιθσιὶς , Ἰα ἔαςιει, Τὰ ἤμς ποι 
ογὶτ », πὰς σαίδτθν ὃς οτιαπι ἴῃ ᾿ὶς ᾿ότὶς αυ- 
ΤΟῦ ». Ορθαπλ ἀαθὶς , γὲ σὰπῃ αἱΐα αν ι15 1η6]-- 
θεῖ »ζα ΘΧ ΟΠλδ 15 πηαχίση [δουιχίζαζομι ἃς ππῆς 
ὃ ἤσιι5 ραγθητὶ Ριαίζος. 8. δηΐμι ἰδ] Ρευ φως 
γε, ἤπης ΕἸ] 4ααί ρίσηις τὰπι ποῆτα: (οποόξοτις 
ΘΟΠΜΙΪ τς] »ΟἸλὰΣ ΠΊΔσΙ Ῥοηάοτχ!5» [ππηπλασις ἐχ ]-- 
ΠΛΔΤΙΟΙΔ15 Φριιά τς ΠΟῚ 1Π: 71 οἶδ ἀςδοῖ: ἢ πηϑυα 
{πάτα θοποποϊοητάπιηιιο οτρα ΠΟ5 ροτροζιᾷ ςοη- 
{άογατο νοΐθς.Νος 5] ΠΤ ν ἀδαζαγναις ἢ ἰοῃ- 
δι οΥο5 δα τς ἰἰτοτας πιῇ. δὐτ ἢ αὐ Πιρευπιτίοίιις 
ἀξ {6 1111 10 115 Ἔβασια πλιις. ΝΆΠῚ ΓΟ] ΙΖα]5 τε θιις 
ν ΠΟΤ ῇς ΡΟΪΕ ΠΑΡ τ]5, 10 μος νυ τοϊδῃὰ ΟΡογαῃ 
σδταλ»νε τί) ρίφημιι ἔβοογθη, Παρ δ: ΤΏ] σαῖς νἱ- 
ΤῸ ΔΙΏ]ΟΟΚ5 πλ] ίαις βαυ 1 ΠαυΠΠ πος οἵδ, 

ἐρογαιεν Τινποιξδο Καἰμενη. 
Τ᾽ Ὠχαζιια ΠΟΤ ΠΟ 5 ΘΠ ΠΟ Θητία ογοάο τατος 

ὙἘΠ}} (ΘΥΠΟ ἢ Ὅς ςογτίογοιι Ποτὶ. Οὐοά «ὐάϊο 
τῷ γοίξλμας ἃς ΡΓΙΦΟ τίς ραῖτς ΠΡΟ  } τγαξξαιο, 4 νοτὸ 0] οίαζα!ογ. [τὴ αποά τηαρὶ5 δά ραταμάδπι 
ΤΠ ΠΡΉΘΙη Θ]ΟΥ ΠῚ; Ζιιαῃ) δά ΟΡΘ5 ΠΟΙ Ραγαη 5 ἢ - 
ΠΙζογ5, ΝΟΙ θη πὶ ἴσιο νιγζατὶς [Ρεοπίϑη ρα ἴα ἔοτς, [δ τμἶτο ΠΑΧΎ} 111} » 4] {15 ος φηΐπιο αβο- 
ἔϊις, Ομοά ἢ ΡΟτΓΙ Πα οΙτοι»ἐ ἢ ἢ] 5,αιῖς Ιᾷ ἀϊοὔτιν ἀοῖς ΡΥ του βοηοη ἀοογῆς ογοάο τ]: 6 ὃς ρχιἀοπιὶά 
τὰπ ὃς ἢος σοη ἢ] τη. ἰατιάο ΡΓοΙαπδητας, Αὐϑὶ- ἴγοῦ διιΐοῃγ, ἢ ΟΠ ΡαγΘἢτὶς {π| σοἢ ἢ] 1 νοὶ] μα ΡΓΟΡΟΙΔηζαγ,οΧ Θοτιμ) ΠΟ] ]ατίοπο, αἰ ες 4 ὃς Ρετ- ΡΙΟΙΜ 1. Ομ Βιις [ογο,]αάταιη ἃς (ἀριοητία γαϊφὰς. ἃς τοΙταιος δηζοςς ]ας. Ῥ]ργιο» ΘΠ Ϊπὰ τ ν πῷὸ ἐᾷ σοι θη άαῖς ἃς Ποηοζαῖε (οἱοηξ 605,61] Οἷαγ ρα4- ΓΘΉτΙ θα Πατὶ (χητρυὰπι 4: ἃ οὐ 6 1 τις ἃς μα. ηἰδιις ρατοησιθιις οὐ» 110 Παρ!τίο ῬΑΓΘΙ ΙΗ {1)γ]-- ἰο5 ἐεχηΐαησ.ϑὶς 6Π]Π} ΠδζιΓα ζοΙηραγαζιμ οἷϊ, να ἴῃ ΟΠΠίδὰς ϑγατίογα πη ποθ 5 θα Βοπα, αὐ ςοηΐγα [ρεπὴ ἃς ΘΧροέξαι ΟΠ ΠῚ ςΟΠΕηραηζ, αιὰμη τα ὁΧ- Ρεξξατα { Ρεγαζάσις, οά τ 41}}1}10 ἀραῖς οροσεῖορξ δ΄ 1]. ΘΓ ας Ρεγιοιξίρατς, το Ῥαέϊο;, οι) συΐδις ὃς Ζυοτῇ οΠ]|1Ὸ ἰλειρυβ] ας σαἰαπηϊταζοστο Πίζιας ἴῃ ᾿ΠξΕξ σιμὴ ἄτα 6 οὐ 5 δά ῬοποίοΙΘη ἄτη) πιοάοῆέ- 4ις νΠΠΘΠ 110) Δάπογζου!ς. ας οἷς [πδιϊογθαι ἔδει. ΓΙΟΣΟΠΊΘΕΘ νΊτάΠ 6 ἢΠς ας Ἁυὰμη ργωτοεῖτο τα πΠροτο ἔτ. Ηας ροιτίπρης δά ΠΟ αη. θθης γιάἀφητογῆϊα 
ἸΠΠΡΟΓΑΓΟ γΟἰθη τ απ» ΠΟΥ ΠῚ πκακαοῪ το] 5 Π6- ΘΙ! οζξεἰς μος (Ο] η) [ρεξζδητ νὰ ἱρῇ ουμπ ἤποπο {δεῖ τ νἸτᾶΠη οχίσαηξ, ὃς ἐπὰν βάρν σάμῳ ΟἸτλλ1Π} αἴας (ἀρίδηι! Πῆηιος Ῥάγτπη ἱπτογῇς αητ,ραττίπι οχαζθιοπθ {ΓΙ υτογιη νΈΧρης ΝΟΣ 6 η]πὶ νἀ δητ,άοςοζο [ς αρὶξ- ἴδ 5 δζ ἴῃ μος ἀἰρηϊτατὶς ϑίδάι ροίζος . ΠΟμ ΔΙ ἸΟΥΙΠῚ ἸΠΟΟΓ ΠΟ 5; γοΪαρτατοιη ΠΡῚ σοηἤξίτιετο, [δά [πἰς ΟαΓΙ5. ἔα ΠἸς αῖθ ΟἸΠ] ΠΤ ΡΓΟΙΊΟΙΙΟΓΟ » πδηὰς ἃ- σοῖο ἀαγόσαε 1Π ΟΠΊΠ65 Δ τη εἰς, ἢ πρτη αι (ἃ- Ιατο πη ΠΟρΡΙρογο, (δ φἀοὸ τηδη Ποιὰ τππξτέφια τοδας 
ΡταοΠς, τ Ποπηο Ἰρῆϑ διιάφαδι ἰῃ ἢ 4 Ἰὰς πιο τὶ : τληΐᾷ νεγὸ ἀΠΠρδηζία Ππατὴ (ΟΥΡ 5 ργα Πἀ10 πη ἶσο 7Ζι4η- [ {1 ΟῃἼΠ65 [πῃ ̓ ρδιδεϊομοτιεύρι σςοηπίριταἴξηι, Νλην 
4} ἢς ΔΏΙΓΉΟ {᾿ς πταίει ὃς ἸρΡήι {π|ᾶπῃ γίζαμη οχ- ἴγᾷ ΡΘΥΙσαΪ Ππ ΤΟΙ] οςατο Ροῆτπης, ἃς ἀρυά το-- ἰἰαθος Οταρος ΠΟΠΊΘη ἢδὶ ἔλππάτηηιε Ῥαγα- ἴ6 7, 4ιθὰς τηδίοστα θομᾳ νὶχ ἰπαθηἶτο ἥιθᾶς, 

ε! 9. ἢ ὃ ὡς, τῷ ο“ γμώτων,, ὥςτε εἰοίφα αὐτοῖς τολμᾷν Ἀχιβουλόὔειν. 
ς ς )ὔ 5 ᾿ . "ον ὅϑγω! φυλαχίω,ωὼς ὠπταντῶων αὐζοιὶ αὐελῶν βουλημϑῥων. ταύτζωυ γἀρ τὴν ὄχανοιαν ἔχοντες, αὐτοί τ᾽ αὐ 

Φ ἢ , ΑΑΡΕ ΚΣς ῳ ᾿ ὯὉΣΪ[| 
"δ ῳ 

ρῖεν ἐξω δ χινδιωύων, ΚΙ φϑδ οὶ τοῖς λοις Ἑλλησιν αδσυκιμροῖνον. ὧν ἐγαϑεὶ μέζω χαλεπόν ὅν δὐρέν. 

Ιῃζϊοσς 

Μὰ τοιαύτης “γ᾽ ὠκοιξείας «ἰ,ὐ τῷ στόμ Θ΄ ποιζὶ- 

Ἱ 
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ἀγκο σ δὰ ἡ ὍΛΟ ἢ 
Ἰησοῦ {οὐ οι ατα τ ]Εἰ νοπἰτἼ Ὑ]εΠξθη,, ααὰπιο - 

“τηη!ᾷ ργοίροεὸ ξοετιπατέδις εἰδ  σδμυρ  Π πτ Ναῖι 
ὍΡαπι πιῶ βοδηξίαιῃ; ὦ ππὸ Ὑ γίαηϊοα νὶ δἕ- 
μι παϊἰο τοάο ροτεί; γάρ ν]οΙ δεἰά πναϊ!ι1Ὲ 
Ὀβοιγθοηπίϊυς ἐο τα τατὴ εἰδι. ΡάΓδη 5 Ῥετ τ; Ηις 
"νογὸ γοόξὰ δ! Πρ ξ δ!τέδι ψεἸ»Εὐὐατὴ ΘΠ δα}}15 ἹΠΡΥΙΠῚ 
τ] μαίσεηάα ουὐτὰ εἰς. Μθανα υϊάοίη Γδητοπείαπιρα- 
Ῥέγιδηλνς αυᾶ (τσ ἀοςρο.51 τὸ πιούδη 41 τα, ἀς]Ὲ 
“ξζαι χάση ὃς ΔΥΠρ ἃ ρουθητία, απᾶπε ρον ον δ. 
ομην οσιπραγατεο σο ; τἰτ, 1105 ΕἸ 11 ΘΟ εὐ 

Δα εηάος σεηΐοό. δι η πο ἰδὲ αραπδὸ ἢ ἀρροτιηϊ, 
ντευζοπι νογὸςο]ογίατη ποποίζᾷ ὃς πλυ  εἰτια ιη15 ὰ- 
αιότοιη ὀχροτί8, Π16 5 ὉΠ Γδτιποπίδ: μας ]τα πα εἰ, 
δ συμ ἢ 15 41] {πὰ Οὐ τατος σθ τὲ ΘῈ ΘΓ ΠΔΊτ; Ὁ Πὐὶ- 
Ἰλίου εἰν σορῃυδη ἐπάν, σοηαπαύπγ ον Ἰρίος 
βοι τουσον μα] πα]ιαδ, ϑοά αμάϊο ΟἸδο γοπι; 4] 
ἹΜστΉ για το ηδῦ πηρόγιαπη ταμπὴ τ ἢ} ἀξειο δεῖς 
δου ποιοίη υς ὃς Ργυάφητῷ [εἴς ρει ξατο, τῷ 
ἐδησαι ἀρ 6 ΗΠ ν ὸΐ νὰ ἀΠ Πιιος τγαοι ἀξ ν δὶ γὲ ἰη ὀχὶ: 
ἐπαπτασατ,νοὶ νυ ισα!ταῦος δου τὰ Ρορι]ο ἀϊιρίοη- 
ἀλς τγλάστ, νοὶ γε αι ἀφ ΑἸ 1 15 τ18}} ἱπξογατινὶ ὁὲ 
τἴαῃχ {18 1 σουσπάᾶ ᾿λορ. δά ατογδιι5᾽ (δσαγίτατομπη 
Ὠλχα ΧΙ γᾷ Ραφαιν δζ δα} 5 τὸ {πἰτιῦν ὃς ἐδ ἐ ες ΡυΙ- 

ἔξιρας ροΠΠ]οιχος» ὁ αανρ.οἰς δξὶ Εαογαηττδα δῖ, 15 
νοὶ 41 δυπουα να] τι {πὰ} τοπμποζαπε, Αἀμπαςο: 

τᾶς [τὺ Οἱ. 5 ἀὐτη γα, Ῥογπάς ἂς πδιπδ᾽ ποιός 
τοῦτα ΟΠ ος Ἔχοϊζατατ δ μυἍ] 16} αὐάδογδέν ΠΡῚ ἄμπες 
ἜΣΤΕ) ταν] ορΡΡοτοτάαπη Ρυναγθ, δὲ ν Ἰτς 6 11} οἰ ποάὶ 

οἰυδιις οὐ ἀφιηδαμι, ἄδην [ΟΠ ΡΊ 5 5 ὉΠ1}} ΠΡΟ 

οἰ ψιτατι5 ᾿πσοηγηοα ἰη νταπιαποηάαμπι. ρ] τὰ ἐς 
εἰς ἰδὲ ἀἠότοτο ἡ τπσαηά 5 οἴἶδον αὐ ἢ τὴς σο] δείτου 
{τόσας ὁρουτιἴσοι ςομῆοσεντο. Οὐαμποῦγθιη ροίξδα, 
Πἰ τ (δενλατη ἰπἸρ αἰ πιδηῦο, ἔπογὶτ , ἀς ἢΪς οσρίσῇι. 
Τὰ ρείφητκία . ἀδρτγίαατὶα. ποσοῦ θ΄ τδ᾽ δουτίου ὁΠῚ 
[χοιοητες. Α ἀτοογαζοῦ δ ΠῚ 4] ᾿Ἰτδσας ἔξεστι Ὁ ]ς οἱ 
ποροίπτιά νη σομπϊαιΐξας, Ναὶ ἃς πῃ 11{ἀθην {{ι{||5 
δὲ πῃ Θαάθηι οὐμ 60 ἅττ ἔμ νϑγίατας 7 ατο Ροίετε- 
τη0 Περοηππιοτὸ ροτοἑξιου ς δά τα [υοἰρ᾽οηάα [π4- 
(ον οχτὶτὶ, Οατο νοἰ τα δαπη ἡπὰμπη Ποποσγι Πος με - 
Πητὸ υγαξξε 5. φαλπίαπι γεγο πο τῶ ν τ τας ρο- 
[ζαϊαδίτινι 1Π|6}} σας, πλθαῃι Ργση Πομέ ἐδ ταῦ Πα - 
τπδπτιζο ποὴ ἰπαποῖη ἔα ῆἶδ. ἸΝδημο τί γεγὶς ἢ ἰδὲ 
τά. ἔλα ]ο (οσ! οι ΟἸδαγοίγαηνν ἐγὸ Ὠ1}}}} ν πα δπη ΤῸ 
41: Εδην οητηο9 ργόρθνποα. αι! ἃ νο δ 5 παυιίραητ, 
ἘΘΊΩΤΣΟΥ ΟΡτι05 ὅζ ργα ϊαητΉ γος τα ΠῚ ΔἸ 4 η- 

ἀο ἀπε! Ραϊοτιπι παπάς, ΓἸξαγομ χα τς ἰὰ αυ!- 
ἄδιη τοι] ρΟΓ 5, 4 ΠῚ ἀριά 105 ας; ΟΠγΠ10ς “αὶ οἵ ΠΟ 

ἀσέαπτ,τπσοηαίταῖο ὃς πιαη ποτά 116 ἡπαχιπλὸ Γογᾶς 

Χορ  Πτ{{π ἰπ σου ποτά της οτρα (Οἀα]θς παπηαπ "- 
ἤπια Θχυ εἢ δ: ρο 4 ιιομα γοιὸ ᾿ΠΠΡογ απ ἀτγῖραα- 

τἰτρία τ τὸ ταπταῖ ἔσοηἶο σοπηπιιτατιοηδ,νὲ ὉΠ 0 5. 
Ζαρα αὐττοα πότας Γαι δῖ, αἀπτιγατίσποιη αἀάα- 
οδτος, ΑΒ ΠΠσ τρίταν οὐ μας σφας ἔπι ἀρ Π Πδηατις. 
Ακτο τοοιρΙο ΠΟ ΠΟ ΡυτϊαγΘ ΠῚ; ( Ρεπειοΐα οτρα 

πος ται νοΐ αηζας οἴἶοι, Οατς τὰ ΄ασαϊ6 δέδαὶ 
Ρίαπαηι ἔχοι ς,αι εοάσῃι ἢς ἰῃ πος Δηϊπιο. ΝΑ Πὴ ὅς 
Αἰὐτοοτγδγοτῦ τὶ οὐγὰ οτιῖς, ζ ἴτογας δά πος Ὠγΐττος σά 
ΔΠγἸοΙτΙἃ ἃς ργΗ παισὶ ΠοίΡ ΓΙ} 165 τε ποπαιϊγάι. ἡ ἃ-- 
Ιε, ὃς αὶ “αι! οἰξ αἰ μιὰ ; αιοά πῸ5 ριπίϊατο νε]]ς » ἢς 

Ὠλ6 μου ἤτογᾶς ΠΟΥ ΟΥ̓ Θ 11. τς 

ας ταύτας ἀπηλλωτριώϑίῳ. σὲ εἴν ἐποοδέχο βίωι 

ἀκεο το ας ψδον ἘΣ 
ἐνεθυμήθην ὃ κυὐδτὰξὃ γράφων, ὡς σὐτυχῶς ἀδαν! 
τῷ δο, συμιβέξη;οε.δ μὸν γὸ σπορὰν; νιον αἴκαωξ 
χτήστι οι τυραννικῶς ν μετὰ βίας "πλλὴς γἡ ὠπέ- 

ἀδείας ὃ πὰ τὴρ σοι καιιαλέλοιπῃ, τὸ ῶ χρλάϑοη τῶ 
- οἐς, κῳλῶς τε ΧΦ) φιλᾳναρφόπᾷ ς᾽ ὅδ, φοὶ )έρονενι 

οὐ εγὼ γινώσκω τὰντ δὲ,» ἐχοὶ αὲ οὕτως εἰ 

ἐρας χρημκοίφων “καὶ πυλλῴς ὁ μοραςεῖᾳς, κοὺ ανού: 
ΨΩ ,,ὄωὦ) ων ὧἡ χτῆσῃς τουτῶν δὰ σιν. ἐψέροις; σοὶ συϊεὶ 

ἐβιύλοις τ σοι ρλητέονι εἰ δὲ φαϊτα μδῳ ἰκᾳνὼς ἐ- 

χεῖς. ἀρετὶς ἐδ οὶ δδξης κα λὴς κῃ Ὥϊς λοσ οθ' 
πολλῶν οὔνρίας δὴ, δὼ μεὶς ἰοῖς τε λιροις [ρἹφ ἐμοῖς 

πορραεχτέον πον. νοι. ὅς» καὶ τοῖς κωλαῖξ τας πὸ- 
λεις τας αὐ! εἰἸομκοῦσ,Ψ εἰμι Ῥυτέον." κῳλπτίρᾳ.- 

ἄφον μα “ιρενεγκεῖν. ακεέω σὲ "2 κλιέο ελαῖν πεν 

μινϑύμψῃ ταύτην ἔχοντα ἃ δωνας οἰαν οὐγὐδώ τεταὶ 

ἀλλας ᾿ῳράξεις καλῶ τεχαγαϑεν εὖ) χα φουιες 
ῥῶν.χ) τοσᾶτον ὠπίχοιν πϑττιναξ δοτοχτείνειν. ἢ φυ- 
φασί ὕειν ἡ δημούειν ταὶ οὐσιὰς ἢ ποιέν, ἀφλό ἢ 
κακὰν, ὥστε πολλίω «σφαλοιᾶν παρέχειν τοῖς 
συμεπολιτοϊομύμοις. κοτε ν δὲ τοις φούσονταρ, 

στοσδιοϊδγ αἱ εἶδ τοῖς ΓΝ χατιϑῆσι Ἀ ταὶ κτήσης ὡξ ὧν 

οἰξεπεσον᾽ τοῖς σὲ ωρρια χεένοις ν» πα ἐκάςοις γι) φνο- 
μένας. φροὺς δὲτότοις χαϑοπλίζν ἅπαντας τοῖς 
πολίτας ας ἀσδινὸς μὲμ ἔεχειρήσοι Θ᾽ “ἕὐδιὶ αὐτὸν 

γεωπερλζοιν" ἴω οἱ ὥρᾳ Ὥνες τολμήσωσιν,ἡούμες 
ν΄ λυσιτελεῖν αὐτοῦ τεϑναΐα) μϑῖδλον τοιαύτίρω 
ἀρετίω ενσδειίξαρμδμῳ τοῖς πολίταις, ᾿ ζω πλειῳ 
ξόνον αἱ ἄλλων τὴ πέλει τὴ μεγίξων κακῶν αἷς 
τω ἡπυομδύῳ. Ἐπὶ οἱ αἦ πλείω σοὶ αὐδὲ τότοων σε: 
λέχθζω, ἴσως αὐ καὶ χωρ ἔφερον δὶ μὴ πανταῖταση, 

ἐδίησέ με δζν χέων γρώψαι τιω δχιςολίω, γυῦ 
ὃ σοὶ ῥδρ αὖϑις συμβεγασε μδν., αὖ μὴ κωλύη ἐμ 
τὸ γῆρας. ὃν οἱὲ τρί παούν αἰθὴρ ἰδίων δηλώσο- 
ῥδμ: Αὐτοκράτωρ γα ὃ τὰ γράμιμοῶτα φέροον οἶβ 

κείως ἡμῶν ἔχει. ἰδέτε γερ ταὶ αὐτας δζατριβαξ 
γέρρνα καὶ τὴ τέχνη τῇ αὐτῷ κέχρημαι Κ Καὶ τὸ τε: 

Ἀούσαιον ποδιάκις αἷθα Ἠς ὀσοδη μίας τῆς αἷς σὲ 
σύμβελθ᾽΄ ἐνϑβυόμζω αὐτῳ. δῷ δὴ ταιίᾳ παντὰὼ 
βαλοίμείω οἵ σε καλαΐς αὐ τε )ο ἡ στα Χαὶ συμιφεὸ 

οὐήτως ἀἰμμφοτίροις ἡ μὲν. ΟῚ “ἠυέάγωι! φατερὲς; ὅτί 
μέρ’ τὴ γίνεται 270) δεόντων αὐτῶ κὶ μιὰ ϑαυριά5 
σῆς εἰ σοὶ μδ ἕτως δχιςέλλω ὡροϑυΐκως. Κλεαῤ- 

χὺ δὲ μησδὰ πώποτε ἐεϊενϑΐωυ. δγεσὲν γεὲρ ἑπταῦ- 
τες οἱ παρ ὑκδβ κα πλέοντες,σὲ μδὸ φασιν ὅμοιοῦ 
ἐξ) τοῖς κρατίςοις τυ ἐμοὶ πεήλησιακότων. Κλέαρ- 
λον ἢ κατο μὸμ ὠκξινον. τὸν χρόνον ὅτ᾽ ἰοῦ πειρ᾽ ἡμὸὲν 
ὡμολόλοιυ ὅσοι ποτε οὐ ἐυχοῦ ἐλουϑεριώτατον δ) 

ν «ρα τοαΐον 1 φίλανόζατοῦ Ὑ μετεχόντων ᾧ δ: 

Ῥιξης. ἐπειδῃ ὃ δυνώμιν ἔλαβε, τοσᾶτον ἔδοξε μμε- 

ταπεσ εἰν, ὥστε πάγη ας ϑ αυκιοἱ ζειν τοις φσοότεθοῦ 
αὐτὶ γϑωσκοντακ. ρὸς μυὲν οὐοῦ ὥκεινον δ Ἰας α]-- 

καὶ “09 πογλλόυ ποιησοι μίεω γ᾽ αὐ οἰκείως ὄζῳτεῶν.-: 
γα! Ὡρὸς ἡμιαξ, δηλωσῴς δὲ καὶ σὺ δέᾳ ταχέων, οἱ ἢ αὐξὶ Ἐχεις γγώμίω ἡμῶν. αὐζκρατορός τε χὸ ὅλ ({6: 

͵ Ἂς ͵ ἄμ ᾽» 2 ἘΠ Κα Ἃ ὧν ἀρνὶ ν 7 4... ὁ “δ΄ ΣᾺ ἷ "ς ν 

λήσῃ.κ) πέμσψοις δγπςολίω εἰς ἡμας,γανανεέροενος Τὶ φιλίαν κα ξενίων ὃ φοοῤτὸρον ὑπάρχεσοιν. Ἐῤῥωσο" 
εἴτα ἀλλὰ δι παρ᾽ ἡρδ}, ίςολλε. 
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ΔΤ 9) 

τῷ ὈΙΝΕΆΘΟΛΥΜ ΟἈΕΟΟΚΥΝ 
Τοῖς μετυλίιυαίων. αρίχουσι, | 

ΤΙ παῖσες οἱ ἀφαρέως «ιεεῖς δ᾽ ἐμοὶ, παιδιοῦ. 
Ο γτῆς πὸ ἀγήνορος τοὶ οὐδὲ αὶ μασωοὴν, ἐσὲ. 
ἡϑησείνι μου γράμματα πόρυψαι πορὺς ὑμᾶς, δ. 
στῷς αὐ ἔπει!δὲὺ) χὰ ᾽ ἄλλων τιναὶ κα τηγώγετα φυ- 
ων, κοὴ τούτων καϊᾳσέξηϑε χρὴ τὸν πατέρᾳ γ 
τους ἀσελφουζ λέλονα Θ΄ σὺ μἰφυ πορῦς αὐτοις, ὅτι 
“ἔυγνιχα μι λίαν ἀἄτοπ Θ’ δδξω καὶ φἰξίέρηος,, ζη- 
τὴ δὐοἰοκεῶς τηλικαῦτα τὸ μιόγεϑος περ αὐδρῶν 
οἷς οὐδὲ πώποτε τρότεθον οὐτε ἐδελέχϑίω οὔτε 
σμυήϑης ἐσλυόμζου, κου σοντες Ἰαῦτα πολυ μῶλ. 
λον ἐλιπάρρωυ. ὡς ὃ οὐδὲν αὐτοῖς ἀπέξωγνεν ὧν ηλι- 
πιζον, ἅπασιν ἦσαιν κατωφανέις ἀνσῶς ὀχ μϑμοι 
καὶ χαλεπῶς φέροντες. δρῴν “ἢ αὐτοιὰ λυπδυμ(έ-- 
ψϑις ἄλλ τν τῷ ροσήκοντ Θ᾽, τελοί γ7 ὑπουγό μεγὴ 
“ράψον τίω δχιςολζω χοὴ πέμψειν ὑμῖ γι θὰ μοὲν 
οιεὦ τῷ μιὴ διχφίως αὐ σδονοεῖν μω οὸς εἶναι τὸ ὀχλη: 
οὃς, ταῦτ᾽ ἔχω λέγην.Ηλοῦμαι σὲ καλῶς ωὐ ὑμᾷς 
ς ἐξουλεῦϑαι καὶ δραλλιαπῆο μᾶοοις τοῖς πολίτως 
τοῖς υμιοτέφφις, χΘῚ πειρφομδιίους τοις μδρὶ φυζοοντας 
ὀλίηρῖς ποιξὶν,τους δὲ συμπολιτόῦο μϑροις πολλους 
Ὁ μμμηρϑῥες τὸ «ἰδὲ ὃ ςυΐσιν δ᾽ πόλιν τἰωυ μᾶτέ. 
ων. κάλιςα οἿ αὖ τις ὑκᾷς ἐπαινέ σάεν, ὅτι τοῖς κα. 
τιοῦσιν διχοσγοοτε ταὶ οὐσίαν, δχιδείκνυτο γεὶρ χῷὼ 
ποιξίτε πᾶσι φανγερθνοως εἰ Δλξηκφτων ἔζιϑυ μκή- 
σαντες Τ ἀλλοῤίων, ὠλλ᾽ ὑπὸ τῆς πόλεως δείσειν. 
τος, ἐποιησοις τίω ὀκβολίω αὐτῶ. αὶ κίω, ἐρλ᾽ 
φἰ χαὴ μηδὲν ὑμῶν ἔδοξε τότων, μὴ σὲ φποροσεσέχε-- 
ὅι ἀησένα Τ φυγάδων, τέτους γενομί ζω συμφέρν 
ὑμὴν καίάγφ. αἱ νὸν γὃ Σ μδὺ πόλιν ὑμδῥιαο πῶν- 
τῶν ὀμφλο [δι ς μεσικοτοτίευ ἐΩ),ὼ τοὺς ὀνομκάτην 
ςσοτατοις ἐν Ταύτῃ, τυγ χοίνειν παρ μὲν γεέλογότοις, 
τὸν οἱὲ φοδϑέχονίῳ ")) νυῦ ὄντων “αἷδι τίω ἱσοείαν 
τς παιδείας ταύτης φοὔνγ εν ὧκ τῆς ιαύτης “το- 
λεως χρὴ τοὺς “ἰὼ ἀἄδλοις Ἑλλίωας, τοι δχχφέρον- 
ᾷς πεθέγε "ἢ τα λῶν ὄζιτηδ κάτων χρὴ Μησὲν 
“ορφσήκο: (ας » ποιέει τη πολίτας. ὑκᾷς δὲ τους 
οὔ δαι μονοιαῦτάς τε «ὐοᾳ τοὺς ἀλοις κϑὴ μετα- 
«όνίᾳς τῆς αὐτῆς φύσεως͵ αἰδεορᾷν παρ ἑτέροις ((ε- 
Οικουῦτας. Θᾳαυμῴζω οἢ ὅσωι ) πόλεων μρι- 
ζόνων δωρεῶν ἀξιοῦσι, τουὶ ἐγ τοῖς γυμνικοὴς ἀγῶ- 
σι Χατορϑοιῦτας μκῷλλον, ἢ τὲς τῇ φρονήσα "Ὁ τῇ 
φιλοπονίᾳ Ὁ λφήσημων δ οἰσκοντάς τινὶ μὴ σωρο.-. 
Θῷωσιν ὅτε πεφύκασιν αἱ μδρ αἰδὲ τίου ῥωμίω καὶ τὸ 
τά, Θ΄ δ οὐά μές, συ αποϑυη σίοιν τοῖς στῴμφσιν. ἢ 
αἱ σ᾽ ὅψιςημαι τορι μθένειν γταγίᾳ τὸν χρόνον ω- 
φελοῦ στα τοὺς χρωρϑμοις αὐταῖς. Ὧν ὠγθυμου- 
μους χρὴ τους νουωῦ ἐχονΐας, οὐδὲ πλείεου μὰδρ ποι-. 
οἰϑαι τὲς χαλῶς χρὴ σὴγαίως ηἷ αὐγὴ πόλέως ἔζχι- 
ςατοιῦτοας. δ υτέροις δὲ Οιιὶ τιμίῳ καὶ σδοξαν αὐ-- 

σήχρι τουὶ σὐρέϑοι τί ξωλορϑύοις μὴ τὸ ὡράγρζα μό 
χαΐειν, οἷθὰ ὧν αὐ «σοιῶνται τοὺς λόγοις" ἔχει σ᾽ 

ΠΩ μεδηψαδνν, 
Ἐ: ἈΡΒαχ βομαροῦοϑ μλ6)»}} Ρ ἹΠοΙορἰα ριῶφορ 

τἰ5 Δ Αβδηοτο ἐπ εζατιρρτες δας ἃ ὨλῈ αϑίτα- 
ταητρ νς Δ ιἴογας δα νος ἀαγοι» 4ιυὸ »Παυάφηι αἰ ἰος αυοίάαῃ δχυϊὸς τοῖξ τος δείβην ἰρίοχυι ῬΡαζγξηι ἃς ἔταῖγος το ποεγοεὶς: Οὐτηαὰς αἰχ εν νοχοτὶ τὴςξ Ὡς φὐπιηοάπαι ἰπ{α τις ὃς ναπις ΘΧ) ἐπ πλατοῖ » αι τὸς ΤΏ ΔΘ Ὴ ἰτιἀ 6 ζάτη ἀτάμιας αὐ εἰιμηοα! νἰκίς, οἴ 4}- δι πο αι ἰοςαζιις εἰ δη)»νεὶ αὶ ΠΘΟῚΘ ΟΠ Ἰοσο διαθυϊῇοφι, ἱπηρθῖζασο παν, Αἰ αΙςἰδοιημαφιΣ οδίξ οΓΑΓΟ πὴς ὃζ ΟΡ τοίξαι! ςορογαης, Οὗ γοιὸ ἔρεϑ ]15 οἀ Ἰστίταπι μ᾽ αηὰ φρο ἴδε πηασπο ἀοίοτς αἤξέεὶ πως δί πρτὸ τα]ςγιης, Θά πάν ογας τη ἤη (ὐγ Δυζοῃ) ᾿Ογ Θά θ}]} αιυμράληη πη πἰτὶᾷ δὸς ςοημῆςῖν]- ἀογοδη)τα 6}. ΓΘΟΘΡῚ 5 Πς τος ἀρραγωζυιῦ., ἃς δὰ γΟβ ΠΤ γιιπ οἴς, ας πὸ 4115 Π}18 {16 Ἰαἶξ ςαϊη ἃ ἰῃερτίχογαας ἐποϊοξυηι ΘΠ ατῶγος ΠΟΙ ΟΥαΥ ὃ νοίϊα σο νεγὸ ςοη μὴ ̓  ὦ νείἔαπ γο ποσηδη- τε γργοθο;ιο ἃ ἃς οὐμι οἰ δεις νοἴεεις ἴῃ θταζίδῃ τὸ αἰ τις, ὃς ΧΆ ΠΕ, ΘΙ ἹΠῚ Π]ΠῈ ΟῚ ΟΠ) , νοτὸ Δἢγ"- ΠῚ ζΟΠΒΠῚ 1] ὃς ἢ) ςὅροῃοηάα [δαϊτίοηο πὸ- {ἔγαμὴ οἰα ταις ἰδ ταμ}:η], 56 οι οὗ σαι ξ τ ἢν - ΧΙΠγὸ λα ις νος ἀΐρηο5 45 ἐμάϊςος αιοα γε τοὶ 15 ΓΘ. ξατηλ  μαγθην ὃς ΟΥΏ]Α Ὀομα ΓΘΡΟΠΙ 5, Νᾷ ἰὴ 60 «ἀφοἸλγαιὶς ὃς οπγηΐδιις Ρἰδηιη ἔαοιτ 5 νο 5 ΠΟ α- Πρηδτιμι Θρπη ςαρ!άϊζαῖς, ἰοἀ φυρα ἘεΙροδ. πνοῖὰ ΟΥοτι8 Θος [ἢ ΘΧῚΪ 11 ερηςθ,Αε νοτὸ ἢ φειᾷ π! 1} μος ὕαμ ἄδογο ΠΤ οχυ ΓΘΟΙΡ ἀεί, τα της ἢος γράμιςὶ δά γοϊτᾷ νοι ταϊέ ΡΙ αὐ! ηνᾶ Ἰητογοῖδ ςφηοο, Τπτρο Θρη μην οὐϊγᾷ οἰιυταῖτ Ομ ηἰυ) ςῦ - [δι ἀοέιη)ά ᾿ἀ Ἰςφατὶ» ἃς ταχίστη ςοίοδγος ἰπ ἃς νοῦ "οζ νεχίᾷεὶ. Ἐπη) νογὸ 4111 ΟΠλΠ6 5 Πα τς α- [Δ] 5 Πομλ πο γιά Ἰτίοπο ἀοδεϊηάᾳ; [ἀρεταῖς » αὖ δι ᾿ ΠΏ αὶ κὰ ερυδ.οχτοιγό νι πόσο: ἃς Δ[]}ς αυϊὰξ Οτα- (15 ΤΠ Τηοἵς εἱς Ηογεηζος ποπείις [πυμά !ς οόίαιο Ῥεγθρτιηος. οἰαζατο ἀοπαιθ. Ὗὸος αὐτξ, ἔκ] ἰοῖτοχ οὔ Δ] !γῖς ἀδοηζοδ, δζ φαη θη) Παταγᾶ αἰζιηρθηζος αριιά Δ] τὸς ὀχαΐατο ΡΆΓΙ ας ἔθετο. Αἴχιε ΠΊΪΟΥ φᾶς ΟἸΠζῶ-- ΓΟ 5,118 ΠγΔΙΟΥ διι5 ργφιη ες ξ05,4 1 ν ἰξζογιᾶ ἴῃ οἶγπι πρῶ Ἰιά!ς άορτὶ Γ ἀψοκῦ ρα 41] ρυάφητία ἃς (δα ζάτο ΔΙ χαϊά νχιὶς ἐπ πθῆθιο » Βοῃογδηζ Π6Ήι6 δηἱ-- Πχαάμογτιμς γοδογί ἃς γε]οοιτατίς ν πὶ παῖαγα ῆς 6[ς. ς ζοῃξἐΠτατά. νι νηὰ ςἅ ζΟΥΡοτδιις ἱπτογοδηζι ὶ- Ῥ᾽ ας αὐτῷ ἃς {εἰοηκίας Ρεσρεζιὸ σοηήξετο, (αἡΐχις Οαἰτοσιδιις ΟΠΠ] ΤοΙΏροΟΓς ΡΓοάοίς, Ωα πος ἰη το- ΘΟΠΕΙ ΠΙΘΠΊοτα σοημθΠ ς ἤάθοτο, ἃς Ρἰατίπιὶ ἕβοοσα 505» 41 τεξξὲ ᾿ιηξέσιιο οἰνταςίθιις Ριαίπης εὶπάδ 401 Β!οσἴαπὴ ὃζ Ποπούφῃη ΙΡί! ςοποΐατο Ροίϊπης.Ο- ΠΕΣ ΘΠΙΠῚ ἰῃ πος τἀ πὴ) ἰμά!ςία αυαάληη οςι} 5 ζΟμΙΕξξἰς ᾿ρ(ογιπι ἤπη δος ἐτίατη το]! 1105 οἰμος διδὶ τβληζαγ οὐδ, Ουοί {1 μῃ]ῃι 4) ἀἰςας, Ἐος5 ηι ροτὶ- ΓΙΟΠΪ5 σοιηροῖος ει ΟὨΡΙ απτρπεςοῆς εξ, πο (ΟἹ πν Γρη ἰλπάιθις ἐχτοίϊοσς, νου οιὶᾷ [ε] 

ΒΟ τείρου ο 4υιπέειῃ ἃ δι βογπάοα!!ς  οἰρι δι ἰοα ὃς δὐπιβιοιι πηὲ ἀϊςεηάι ΠῚΘ ΓΟΙΠΟΣΙ , ςτη ὨΘΟῚΘ νοςὶς σοδις ΠΑΒοσθπὶ ΠΕ]αΘ Ργο σοποίοπε γοεθα ἔρος ἈΠάΘΓΘ ΠῚ. Π6Ὸ ἴδιη6  ΡΓῸΓ [101] Ι Ἵ᾿ ΙΣῚ: 
Ῥτονγίις. ἐππιο]ς δὺς ἸΘΠΟΌ]Ἰς εχειτὶ: 

“Ὁ ΕἸ δ ἡ “ » ᾿ ΄ 
ἠέ ἐπαινεῖν, αλα .ῳ σῴας αὐτἕς ογχᾳίοις αὐ τῦγ»" ᾿οὕτως Ἐγὼ τῷ μδὺ πολιπούειϑα! γὼ Σ οὖ αἀπέο᾿ 

ἄγον, ὅτε "ὃ φωγίω εἶχον ἱχανίῳ, οὔτε τόλμαν. οὗ μίω σὲ γε ἐμὴ Ῥ ΕΘῸΙ μα ῥντορσύον μοί 



ΕΡΙΦΤΟΙ - ̓ : ΓΕ 9 
(εὰ χα ρίο νοῦ 8 νοὶ γθ ἰχυὶς (οςὶὶς ἀΐσετο νο!]θης 
605 ἃ πὶ ὃζ ςομ ἢ το ἃζ φαχι!ο δάϊαζτος εἴ οοηέϊαι, 
πιξαιϑ τισι αὐ νοίζγαμα [ρογζαζθιν τὰ θ 4410» ταμπὶ 
Δ σςοιηβηο οπλἶαπι Οταοογαηι ᾿5 ἀφο πάθησί 
Ρίαιτος ογαζίοηθς μα ας. ὁμαη δας Ζαὶ Πιρσοίξις 
ὃζ εεϊδυπα  ία σοπτείπογαης:; ΡΓῸ αϊδις δοηςῆς!15, 
αι ςἰἴνντ ἱπχηηοτζα θα πλ ἢ] σγαξιας Παροατίβ. Νᾶ 
ἀπης γογίαπα {πλτιμὴ ρου ΠΠπὰπν σο παρ Π{Ἐὶς, δὶς 6- 
πιπηροι(πδίμπι μαρθο » ἢ Ἴ Ἰπποτῆθι ὃς σοπὸη ἰῃ 
νΙ 15 εἤφης ἸἸορμαητέίιο οχ Αἢὰ αἀεςηζατγοι, 
ῃγτγχα ἀΠΠΠροητια ἢχο το Πταϊος δά 64» ρας - 
Ρὰ5 παδογοης οοπβοϊεπάα. Τ)ς σαΐθιις ΠΙΠῚ] ο(ἢ πὸ- 
(ΟΠ ,ρ εἴτα ἄϊισοο. ΝΝοιθο δπΐμὰ νο σά ται δάο.- 
ἰοίσθης εἴξνλαζ την ΟὈΠ οι 5», πο ΠΠΠοσιμτ θο- 
ἢς ποῦ τα γθοογάοτζαγιδις δαΐθοι ορτϊηγὸ αλ 1] ν] ὅς: 
11:1}. ἐφ τοῖα γὸ ἐπ σατανὶ, ἢ σου Πάἀογαδίείς. ἅιι.5 

ἢ 15» 4] ρετὶτ, ἃς ργὸ χαϊθις πουαϊπιθιι5. Πλιθηνο - 
5 Θηΐηλ τὴς να! ἀὸ ξαπυ τατῖτον νίαμι ἢ Ἶ5» 4] τυ 
νοίἔγας τισι αἰοσαμιν τατίομθα πταΐταστα πα]θγαης, 
Ργο ὄσσε νετὸ οἰαπποά! αὶ πϑαιιο [δηϊους5» 116- 
4ὰς ἰλοιρυῦ. ρνα ἀος σάαμς, ὃ ἰπλ,οσίδιις οο]]ὸ- 
“αι ποι 4, ντίϊ τα ὃς πα το ατατὶ ππαχὶ πιὸ σοπ- 
ωάρρα ἱπηρογείδηζιγ, ΝΝος νογὸ τ γα γὸ5 [.8-: 
Θατ,σατ ται ἔς Ἰ]ὸ ν οὐδ. 5 (οὐ! θαπὶ ὃζ ργαὰ σατοιὶς ο. 

πη] ι15 οτίαιτι ἀπχῖς: {ΠΠπυνῖ5 τόσας λιτταγ. [00 ὁ- 
᾿ΐηχ πλ 1] ἔπς ῥγοροῖτα ταν νον δἰ τις ἢδους στα. 
ἴπη} Κιοίαα, τα νὰ οἰϊοπάαπι ἢ οτίατν Πποη ἴῃ ἔοτο 

ἰβώρον, ςοποιοηίθις νογίοπτας : [δα τησαηνίο- 
ἀσπμοο Ργορο Πτιμη [φαιιάπτιις . ζαθη {π᾿ γοἷ- 
4α"ς ρος πη ροίξγοπιος εἰϊο. Δ ηστα μος τοίτατγε ἢ 
γος νίπιην πς μας ἄροῖο 5» Πρη!ῇοοτὶς Ασθηοτὶ ὃς 
ἔγαυγίθιις οἰμιϑρτο ιοάτο αἰ πα οχ ρατῖς ρύ  » 
ἔς,νι σομίδαιογοηζιτναια 1 Ορτατὶδ ογαηῦ, -, 

ι - 

ΕΠηὶς Π(Οογάξὶς ορὶ (οϊατγιμτι, ἢ 

ΦΑΛᾺΑ ΡΙΔ 
ἼΣ ΞΕ ἰ ; Στ ἢ 

ΟἿΣ 

ἀλλὰ τοῖς τρϑαρεμδμοις λέγφν αλαθόγτι αἰδὲυ- 
μἷ τ ἀΐλὼν συμβειχῶν, φανείίωυ αν "ἢ σύμ 6: 

λος κἡ αἰγωνιςὴς γεγενηρδμοξ. αὐτός τε πλείδὶς λό- 

οις πεποιηρᾶρος ἐφὲξ ἡ ἐλουϑερίας κ) ἃ αὐτονο3 
μίας τερλίωώων, ἢ σύμπαντες οἱ τὼ βηλίατα χα τὰ- 

τετριφότες, ὑφ ὧν ὑμῶς αὖ μοὶ διχαίος πλιέϊςην 
ἔχοιτε γόώσαν, (λιςτε γὸ δ: ϑυ μοιῦτος σ:ετελεὺτο 
τῆς τοιαὺ τὴς χῷ ζςώσεως.οἵριας οη᾽ εἰ Τιόϑτοξ 5... 
Κόνων ἐτύγ χεῖνον ζῶντες, Διός ἀψτος δ᾽ ἥπεν ὧκ Τῇ 

ἄσιας, 70 λ)νὴν αἷ' αὐτοῖς ποιήσοιάγαι ασϑδμι σῦρε: 
ὅγα! μεε βελομδῥοις, ὧν ἐτύγχανον χρείαν ἔχοντες: 
«ἷδὰ ὧν ἐκ οἶδ᾽ ὅτι “εὶ πλείω λέχφν. εἰ δοὶς γὸ ὑωδθ᾽ 
ὅτως ὅς ίγεος ἐο} δαιλήσμων, ὅρτις εἰχ οἷσι τας ἐ- 

κείγων σθεργεσιες: Οὕτω δ᾽ αὖ μοι οδοκοίητε ΧΟΔΝ 5 
τα βεβελο ὅαι δὰ τούτων. εἰ σκεψ εῶς τίς ὅαν ὃ 

“)εόμδμος. τὸ οὖ ποίαν τινῶν αὐλθρούστων. δύρήσε να 
γὺ ἐμὲ μι οἰκειόταίᾳ κβηρηρδύος τοῖς μυβγίςων ὠ- 

οεϑῶν ἀγτίοις γεγονν δόσις ὑμῖν τὰ Ἀ τοῖς ἀΐλοιξι 

ὑῶν ὃ ὧν “ξομαι τοιώτοις ὄντος οἵοις Ἰες μϑρφρε-. 

σθυτέροις δ Τεὶς φὐξὰ κὶ πολήοίαν ὀντας μὴ λυπεῖν, 

τοῖς ἣ γνεωτεροις δχαριξ θαι ἐχῴν ἡσδεῖαν κὶ χσσι- 

μὴν κὺ ὡρέστεσειν τοῖς τηλικούτοις: Μὴ ̓ αυ κα ζατε 
ἢ οἱ βασέίως ὅτω ἡραφωὃ ᾳὐδὲ διὸ ἀδλλων αἵγγαν- 

τῶν πὶ Ὁ φιλίάτων δ δ)λιςολὴν πέπομφα (ἀλομαὶ 
ὃ αμφότερῳ τοῖς τε παισὶν ὑμδι χαθίσο ϑεῖ,, χϑὶὴ 
“ποιὴ στὴ φανερὸνοδ ἢ κἀν μὴ δημηϊορύρσιν αἀλιοὶ μός 
γον μιμῶν) δὶ όπον δ ἐμϑν ἐκ ἡμαληρδῥως ἕξεσιν 
ἐν Οἷς ἀλλοις ἐν ἔτι λοιπίν. ἰοῦ αβαὰ δδξη τὶ τάτων 
ὑμῶν ὡρα ον. δηλουῦ ὐγήνορι τε χρὴ τοῖς ἀσελι- 
φοὶς ̓  ὅτι μὔξϑος Τ χοὴ σε ἐμὲ Τυχανασιν ὧν αὐῷ - 

λίαν ὄλιϑυμοῦσι τυ Γγανε,Ψ. ᾿ 

Ἐέλος τἦδ τσοκρᾷτοις ὅδ χιςολῶν. 

ἘΞΣΟΣ 
ΑἹ΄ 

[) κπ νι ἫΝ ἡ ΧΝ 

ἘΠΊ ΞΤῸΟ Ἃ 
( μ 

ΤΎΡΑΝΝΟΥ. ΑΚΡΑΓΑΝΤΙΝΩΝ, 

ΡΉῊΑΓΑ ΙΝ ἈΟΒΙΘΩΘΈΝΤΈΕΝ Ο: 
ΚΥΜ ΤΥΆΑΝΝΙ ΕΡΙΞΤΟΙΆ. 

ΡΡαϊαγὲ «Αἱ ἰεἰφδο. ) Ὁ 2 
Οιἰύοκμιτνς Μοιΐδηλις, πο ηὶ ἔμ. 
Δρια οὐ 9 ργοά τ! ΟἹ 5 ῬῬΗ͂ τ »ρῦ, 

ἢ ἢ ἸΏ στα πρχασα πποσραπι παῖς. ΝῸ ἢ 
ἴς ἤγὰ ααζοῖη ἔχηι πδίςί 5 πος ππποῖο. Ὁ 
ΦΑΨΑ δ. ἀοίογεηι ἃ. [Δοἢγγ ητὰβ οἰθτι Τ᾽ νογὸ; 

ἧς ἰρίς. φυνάομι Αἰ ΕἸορίας Βυπμ5 ἀγτίς ργα 68 συ 
Ογηἴθι5 [115 τατατο ροίπε.. Οογρουῖβ ἐπὶ πὶ Ἱπῆ 5, 
Γηϊταϊζοιη,αΐο σαζαῖ, Δ πὶ] γέντο τηοτΡο,ίο]α τές 
ἴὰσ προ γϑ, αδπι ᾿0Ἐ}ΠΠπτ πα ργο τα] ΘΙ ΘΥ ριι5) πῦ 
ϑηΐπηο ἰπατο ἀοῇρσηατιδ  οα απ α μαι οὗἐϊοῖοτ: 
ο( ἃ νο!ιπτατα ῥργοβεξξιβ.» οὐ πο αὶ τα ρερρεῖγα- 
{πἸ,εχρεέϊα. ΓΗ ἢ 2 19 

)έορανεηβδια ἐχρυοθνάιογία. ΠΠΠς 

Ἂν ΤΟ Ἰπρτατἰτιἀίπθηι ν οἰ ἔγαὶ γἀροιίοἁ αὶ πγυὶτ, 
ΝΟ δευφᾷςιῖς αἴδέξι,, οοπτία πὶς, σα μα Αἢγρὶς Ε 

ἴοη δι ἀς Πηΐδις 4 {περταπτοπι» ΕἸ [απ τοίξιταρ.... 
ΐα αἰ ΧοΥ τς. 864 μχςὶρίαπι ᾿πρυτία ςοπάσπηπο, 

Φάλαοις Αλκιίξδόω. δ 

Ἷ Ολύκλέῶς ὁ μεοσήνιος χοιδηδορέξιξ 

ὗ ΤΥ Οἷς πι λίγαις φᾳρορεοσίαν.ἷα στ" 

͵ ὸὰς ἢ; τό μου νόσον αὐήκεςον. οὐκ ἀγνοῶ φὲ, 

δ τὶς: Σ λύπας σα) γελιζόψδιμός σοι καὶ δας 
κρυα. σε 8Κ αὖ εἰσ, αὐτὸς ὃ Ὥϊς τέχνης ἡ γε δὴν! οὖν 
σκληπιὸς, ῥιετὰ ποντων ἰα σατο τ) ϑεαίν. σώ μῷ- 

γόσον,ἰατοὸς ἰῶται ϑείναζος. ὃν αὐέπαλθέφτιτον αὐτὶ 
πολλῶν κὺ μεγάλων αἰδικλμίατων, ἐκ ἀχεσίων, ὧν 

ἐμοὶ φιραρέσεις ἰδ ἑκεσίωνς ὧν, αὐτὸς εἴργασαι 
οὔ ἰγε.. ἢ. ἀστοὶ Με: »εὔσι! ὀγριεἴηςική, 2. τ ΦρΟοῦ Ἐ᾿ εὦ ὑσιν ὀγριο 2. 

ΠΥ μέμφρμιαι «ἰω εἰ χοιραςίαν ὑμδβ ποῆλα-- 
() 460} οὐϑῥου φἷδὲ τις ἀὐεργετη λύων. ὅτι μρυκθιν ῤ 
Τδρον «ϑὸς τοὺς ἀ τυγεἰπενας, κατεν φυδομ(ἄρ- 
τυρήκατε. χρτηγύρψῳ δὲ ἐμαυτῇ της αγαλγησηαξ) 



Εατγ Εὐτορδαπ Βοοί 

υςφα γ ςουγίϑϑγ οἵ Τῇ 8 ννεςοπιβ Τγυβί, ἰοπάοη 

ΚΞ, (οργτηίᾳ ἢ! Ὁ 2012 βγοῶυεδϑβι τς 

Με ὈΙΝΕΚΒΟΚΥΜ σἈ ΞΕ ΟΟΚΥΜ 
ὅτι τἰροπηλαᾳκιζόμϑρος ιἱπὸ ἦν αὐτὴ πολλάχις, 
ὦ σωφρονίζομαι. ὑμεῖς μδρ γὼ. ἐδέπονε χώρατης 
ἐμοὶ μνημονόύετε. ἐγὼ ἥγως μησέποτα ἔχιλελη.- 
σῳδμοις χωράζομα!. 

β Τυρσδυῷ. 3 
ἘΓ1Ξ εῦϑέρος ἐωρέξείεο οἱ μὺ »ό- ὑμῶν, χούλεπας Ἐχήν ἐἴεὶ αὐδα τῷ μάλλογε Θ’ 
βίε μέσην  ἐπύρθήφες ὑπέφαινες αἰγες αἱοις, εἰς ἡ 
δω μονίᾳ φορόνοιαν αἰαφέροφν το αδὰ ἐμοῦ, τίγας 
ἐχοέλπισας ἔχειν σὲ θὲ σεαυτῷ ἢ μὴ μα αὐα!. 
κης, μηδὲν ὧν φλοσνενόμηκᾳς, μὐλ γγώμης ὃ ἅπαν 
ἡσεξηκό(ᾳ. 

Λυχῳ. 46: 
Ὑκ ὀρθῶς ἠρφότησας ἐν λεοντίνοις, ὡς πα:- 

Οὐ χρὴ δ' μυαμδυον δποκρνεάγαί σοι, 
τς εἰμὶ, καὶ τίνων, οὶ πόϑεν, ἐγὼ γωώρ ὡς ἐμαυὴ οἶδα 
Φαλαριν λεωσώμᾳντος ἰὸν αὶ ςυπαλακέα τὸ οὗδος, 
παδίσος ἀπεσερη μένον, τύραννον ἀκοαῖς αντίνων,ἔμ- 
στῴφον πολλαΐν, ἀήῶτα μέλοι τῷ παρόντος, ὅτως 
οἶδα κὶ Λυκῖνον πόρνον μδρ ἐν παισὶ» Λργνον ὃ ὦ 
νέοις μοιχὸν δ᾽ ὧν γυναιξίν, ἀκόλαςον δ᾽ ἐν νόμοις, ἐλαὴν ὧν ἡσδοναὶς" αῤ[ὴν δ᾿ ἐγ εἰρήνῃ, λφχοτάκγην ὃ ἐν πολέμοις. δώσοντά μοι κὶ 21) δημηγοριῶν κ) 
εἰράρν ὧν κα λέ[χω σεσκην. ἐὺ μι Θ΄ Ποναλῶς ὠλλ᾽ 
ουμῦ ὅταν ἔχοδοτόν σε ωὐοφοϊῶσι λεογτῖνοι, ξελόμι- 

οἱ τῷ ωϑὸς ἡμᾶς ἀπωνλαγζωωι πολέμε, 
ι Λεοντήγοις. ΦΦι 
Ι καταλύσα μυε τὸν ωρθς ὑκᾷς ὀρεγεϑεηό- 

ἘΠ μησδὲν αἰσεόϑίντες, ἔχδοτε μίφι λυκῖνον», 
ἵἽα οργἑὼ ἅπασειν εἰς τῶτον ἀφεὶς, πώυσωμιαι τῷ οὺς τὶ πόλιν ϑυμῶ. λξήσομα ἢ ἐδὲν αὐτώ χωλε.-. 
πώτερον, ἡ πείντας ὑκᾷς ὄχιςα μαι (ελομϑώοις. 

Ζουξίππῳ. δ᾽ 
ἜΡΙ ἠφ σὺ δζκ Ἐγεότητα συϊγινώσιζω. σοὶ ἢ, δζὲ τὸ γηϑας καίπερ ἀσύϊγνωςοι πεποιηκόσιν. αὐ μϑύτοι μιὴ παύσης «ἃ αὐϑεισείας, ἐἴτε ὥκέεινον ἡ νεότης, ἔτε σὲ τὸ γῆρας ὀξαιρήσξίαι ον αὐτοὶ ταῦ. 
τοι πὶ κῶλον κολαϑήσειϑαε » οἱ ἃ γαῦ συϊγγω μὴς αξιξ ες. 

Ευήῳ. «Ὁ 
Νώμης οἡνόμϑμος τὸ ὥρῷτον οἰ λόντω αἰγμαί. ἤρου μον», τὸν υἱὸν, αὐτο’ ὧν ἠσγκηκέ μϑὺ Ἰξὰ ναυαῤ᾽οὶς ἐμεζεγνων ὕΐξεσον ̓ καὴ σέσωχᾳ. 

ἄλλον γἐρ Θελόιζαι δ; τῆς κείν: φῆς σὲ λὺυ- πεϊν,ἢ δὶ τ αὐαϊράσϑὼς Ὑπτοθοίνον τα, Ἐῤῥωσο, ᾿ ὍΔ Σαῤῥέᾳ. ἘΠὰςνΐ 

“ Ν .ε) τὰ γ- 7 γΑ Δ 4, ἄν ““Φυη ὥφος αἰγγαινίῷς φιλανθρω παν, ἢ δη) τὸς ἡλησίον ἀὐτυχγίας. ἡβκέροος χφὶ δὺμιχαϑῶς ᾿ς σίος ἀλγηδδνας; χα συμεφόῤῥᾳς ἡ: γῇ; γξ)ραφα σοὶ στιυτοῤξῶς,, δ "ΟἹ τίωρ γὴν χῷ τίωναυρᾳ. 
χἕαῶν καὶ ὃ ὡὐϑάταξν Χο) τὸ τελοζλ ον τὸν ἵστη. 
κὸν αἰγῶνα γενμοηϊζο ἐδ Ἶνὰ ὥχρούσας ὡς ζυρφσήχς; 
καλαΐ καγωθ αν ἈΤῚ ΣΣ αδζαλείχγως." λαμξαϑων 

ἘΝ σου πὴν λρηςότητει τῷ τοόσχῶ χα) ὃ ὡὡ»- 

Ὡὐδοὶ δ σφαυ τῷ φύυσέως ταὶ ἀξίας χα τρεσύσας τοσαύτη χα κδηϑεία Θανάσοις. 5. κι το 
{} - ᾿ 

4] Τρίι5 αὖ !ἀθμ κῇ ἢ8.γ0 {χρίαπι, Ψοδ 5 δ πὶ 
πυπαυδηι θΘΠ ΠΟΙ το} [ἢ πἸΘ ΉΤΟ νεμτῖ. Ερο νεχὸ 4014} πιυμαιιάπα Οὔ] ἑτος. σα χΕῖς ΔΙ Ρ] ῆρο. 

ΟΤ γηο, 

Ἐ4:}} πεςοἤπτατο ςολές!]ς 65 ὑγζογθιηξζ, ες ἀς Γαζαγα νττα ἰροπα τπβίδη παῖ ττοῖ, ιϊθη)- αι ΠΠὴ τ ΤΥ δά [οἱ ρτουϊάοηκίατ ομ- Δ τῆθὰ ΓΘ ε θη 5, ἀοοα {Ε] 4ι μα εἰδὶ ἐς τοιρίο τλη- ἄεπ ἐχρεόζαηάιηι οὔ » 4] που ἠρςοἤῆζαζο δὰ [τ6- [πις. ᾿ΠΊ ΡΟ] ουῚς » ἰρ ν]ττο τηξα!ταζόηις δἰ ΟἸ δηλ ΠπρΙθἴλζρῃ) ΡΙΌΓΙΩ!ς, 

71, γείρο. 

Νὰ τεζξὸ ἀρυϊά 1 φοηείπος πιὸ “υαί ρτα οης ἤδη ὃς τοί ροπάεις Ροίΐδην ἰζτα Ἰῃτουγοσαίε 418 οἴἴδῃ ἃς ἃ φυιδὺὶς ΟΥΙ ἀτ15 ἃς 145, Εσο ΘηΪπὶ (ιρατὶ πλο [οἷο ῬἢδΙαγιιη, εἵς ΓΙΟοήαπηλ τὶς Η] ΕΓ» ΑΠγραϊαεηίξιη ΒΈΠΟΓΘ» μαῖγιὰ ξισαζιμ, Ἱγίαη- Ὠ1} Αρτισοηε πογαιη » ΤῊΪ ΑΓ ΓΟΙ ΠῚ Ρεγὶ-: [1}} 9 ΠΟ  ΔηζΘηῚ νίχας ἴῃ ποάίεγηιμα. ἀἸ δι 2 ἔς ἴξ ΠΟΙ (ρογζαζογθῃη Ῥυογουι, Δ Ὁ απ}, ἰπζον ἢπι- - ΠΘΠ 68, Δα το τίμτι [αλλ πάτα, ἰοριιπι νἸοΪατουθηι, ἴῃ γο]μρταειδιις ἸΠΓΟΠΊρΡΟΓΔη το ΠῚ » 1 ρᾶςο ἢ ΘΡΉΘΙΠ» ἴῃ [6] ]ὸ Πρ ἰεϊσαμη,, χα ΤῊ] ἢ] ὃς σοποϊοηιην . ὃζ αιοζγῦ τς ἤμης τράδυραοιρασηας ἀορέάε5, 1} οἰτιὶὶς ζΟΠ ΘΠ ΠΟ 5 ἢ τὰ ης (αἰέθῃν., συμ Γθοπείηὶ ἴδ [ἢ ΤΑΘΔΠ Ροζοίξλζομ, ἰταάφης δ} ΠπΠ}} ΠΟὈΙ͂Οὰ ςοΐῃ- Ῥοηοῖ γοϊθηϊρο. 

7Τιεομιέπρ». 

ς' νοὶ ρίασει, νὰ βο Πλὴν (υσορειιπι ἀσροπδηι, 1 νοφαπλμὶ Το γοίηυιπι ΠΕ] τγλάοσο, νὰ οπιηξ 1ρᾶτῃ 1ῃ ἢπης Θομπιθης,ἀς ἤπαμ Οἐα ταῦ! ἰγαζῃς οἱ, ΝΝόψιο νογὸ ςγιας  Πὶς οι ἐγαξξαθο, αὶ) ομχηος γῸ5 "το ]]Πρὸ νο]]ς. 

Ζ ἐμ χίρρο. 

ΤῊ Πίοτυο ἔέορτεν Διο] εἰ ςοητίην Ἰρποίζο, δὶ γο- τὸ ΡιΟρΡτοῦ ἰφησέξαζοιη, ταπυθτς ΠΟΙ ΠΊΘΙΘθΔη- 

Δ ΕἸ ο τα, ἤδ ις τό (δ πδέξῃς ὈΓΙΓΗΪπ6 ΠΡογαθῖς. μας ἸΡίᾳ πιδίτις Πιρρ] οί τα (1 εὶς, ηπο- ΓΆΡῊ Πρ Δ γρηΐδην ἀηζδα ἔα Ἐ]ς σοπίδοιεὶ. 
δολεν τν Ἐπρηο. 

{- ΡΓπιο ΟΑΡΟΠΜΙΠῚ [ΕΠ] ΠῚ ΠΤ ΤῊ Γηοστδ ῃγὰ]- 
ἐϑραο 

᾿ 
(ὰς ΠΠ δε: Δ ΠΏ Ροίξοα ἐπυζααὶ 

ΩΝ ἡ δάγηρ, δ, ΠΡ ΡΆ, 
κὸν ἐν ΘΧρΙογατατη τ ΗΕ] ἢτ ἀς τὰ ΤΟΤΕ [Δ Π- ᾿ Ξε πη Ἰπουθά 5}}} ἡ ἐγρὰ οτηπος Ποπηΐη 68» ὑδιηϑαίξητο ὃζ φυοά ρτοίρογαπι ΔΠΥΪ ΠΟΥ τη ἐοτειηᾶ γα Π δεὸ, ἀο  οἤτέμαο ταληη τη Εἰκίατν ϑζοα!απυί- ΓΑΌΟΠᾺ Ριλτςς, Κογὶρ ἢ ἘΠῚ (αςοϊηεξὰ, υοα δι αξεόπς᾿ Τα !ς!} ὃ, πδιι] ΠῚ) Ραβηδμη ὃς ἀοῖεπι ὃς ροῇγεπιο 
Θαιοίξις 4ιοαας (οεζατηρη ἢ ἀρογαποτίνη,γε ἢςς δι.- εἴωθα Βοπαηι ΡτοΡύπησιις ν τατη ἄδςος, [πο 
ζοδυξηΐςῃερύμξ τ᾽ τες ἜΝ ατατα, ἀρ ηἰς β 
ἰροεε τον 1{ς τλῆτά; πραπίτίς τοπῃέμεις ἅξ. 

Οἰδο γ 410. 



νὰ ἈΚ 
ὰ εν 

ΒΤ ΘΕ ἄς πρρν ός 

Οἰεοβν41ο. -: 
βογίμας αὐἰ αἰ οαμι εἰΐα ν τάφοις δἀπιϊγαηἀ ατην ἃ- 
ἴ4ιο8 τυ ἀοέξγι πα [ἀρϊεπτίοσγος ἤδσὶ. Νά 41] 

ΠΟ ΔΓΙΓ [105 ΟὈἱαγράγογθιηι ΟΠ 110 σαγοῦο η6- 

τορος εἴς. Τὰ νετὸ ουπα ὃς εοτῇ αιοςἐοοοοίδοῦστο- 
«τῖϑ οστη θὰ σοηθγαπι βαρ εἰὶς το θαῦὶς ταιηθῺ αυ- 
"αι ἰποιίραζας. δά Ὀπιηθιῖν πηλ}Πτίδην; ἴτα Βοτζαῦ!5 δὲ 
ΠΟΙ16 8, 

1,“εγ:0. 

“ΦΧ οὐ Η}}} πιούτοῖι» ἀργὸ ΔΠΙΠΊΟ ΡΑΌΘΓΙ5 ΓΟΓΠῚ 
, οἱζ εἰδὶ ἀοπαπάνμα. Αἴαιο λίπ νεποιλεῶτονς 
'ἀοιοῦιει αδῇ οὐ αίἀαπι πθοοιϊαγὶ}. σα ίπαην., πλα] τ] 
πυετία εἴς. Αἰταθο βιπλοῦ αυδάδηη παζαγα τὴ6 
᾿αἀπδιίας ἢ ς οὐ ἤτπιο » 4ιοά νἱάθαμπη ἈΠ} δά τοπὶ 
ἔλξεσε » Πιοσίαηι ἱπιπιοάϊοᾳ χα  ρίαην πιςο τἰτὶα {ς-- 
Ρίμιη ὁπθοοῖ. ὶ ὁγίὰμα εἰθδὶ ἐπὶ οἰας πξοτταπ}} Πξ πιὰ 
χίμηαηι [Ὁ] ατίιπι» ρεϊπαὰ ιοά ῥγῸ Ρδῖγιᾶ ρυβηδη5 
1 ὕ6!]ο συμ ἀϊρσηιζαῖς ςοράϊς, Ταμα υοά ντέξοτί 

Ραϊο πουγγί αγαπὶ ἜΒΑ Τῦῦ) ἀφ ἀογ! τ: ρο  γεηιὸνηποά 
ράϊη π|Π}} ναι ἴῃ ν τὰ ρεοδαῖδες» νἰγταζοηι ἔδιτο 
το τὸ σαλῇ οὐῆσηαιαίς. Οἱ δ 1πι ν ἸΕΔΠὶ Ὀεπό 1ἢ- 
{Ἐἰσαϊς,, το απ {τ Πα πα π40 1 Ἰπ αι πη ἰαρίατιι5 

ἰῃσογζαπι ὃς, ἸΝααν Βομλ]ηὶ το ρθε αι ἔοσταπα 

0 ΘΟΠΠΙο γορύταγ. αἱ νοτὸ Ραγις ΔῸ οπηῃηὶ (ςο- 
ἴοτο τηούζοιτ ορροτ!} 5 [η οΧοο ἢ] ξο Ππηυη στδάϊμη 
ΕΧ ΕἸ πιδ Ἰο]ς ἃς σἱοτία: ρεγιοηϊτ, σάτα ἔς [ἰλτατά 
Βαῦθδτο, ἃ ἰσιλας σγατίαβ ΡΓῸ σοίτα ἃ . ἤμλι]} ἃζ οὐα- 
οατίοης ἔς αἱ ἰρίο ἔθοορης » 8 νίχας δά πη νἱ]- 
τς δοηὰς ργοδύ πο ρογηλαιοτίτοδί ἢος ςἱ νἱο πὰ 
τράάίτο , νῖ ἰοιιτος ἃζ πιοάοτγατὸ ἀοϊοθιι ἱρἢἐς 
σααίἴὰ [σοριαμλ» ἔθ ΓΑ 5. 

Δ ςραεϊ, ἣ 
Ἐ! οαιος δὰ σοττάμαθη ἸηΠπτιιξξος τ ΠΠλγ118ν ὃς 

Τοποτο, ντ ρεουῖας ἀαγοςιργαοοριαλ85: Οιοά 
[τ ἃ τὸ αἰτὰ ἔπους ορυιδνῆς νου θα]ς (οτἰθογο. Ναὰϊ]- 
ἰὰ δα μὰ ρότίεῖο ταητα οἰ τι ιιᾶπι ποι ρθτθηεὶ ἔπ τὸ - 
οα[ατίοης ἰαγσίταγι ἤπλ115. 

“ρί.0. 

Ἃ γεγο ἀπ α  ἸΑΓ 1] ορυθηταπι] πα ηο5ς  6ι}5 
σρτααΧΊ Πγι5 ΔΙΧΘΙ Δ, ο] ΟΠ Τηι}5 αὐ (οττιμης 

“δι, μταςίο 529 ἰπ τοῦτα ροθοτγα δαθονττα πηο- 
Ποτο (ο]οσας: [τἀ τη ἀπ ςος σα! σαπ 86 πλαπεζα νο - 
ΠἸαἴδηι αςοίροῖς, Τὰ γογὸ πο ταρτασι 46 η} τα 
Γηρτρίμην ποῦὶ5. Ἰπηρθῦτ8. νῖ συοά δά νοϑβ φλῖςος 
ΔΓΕ ηΘζ 5 σι} ἱΠΊΡΘΟΓΙΟ Θχατι {Ὁ οἰϊατίαιιδ ξιιου πυ8» 

ἢ Ρότη Δ] Πα ῦ "1 Οχίγθηο “ τοῦ ποδί 5. δύ 

αιιληγεὶς αῃτο πο αὐ Ἐ] ἂτ ης ασοορῖο ιυλήι ρίρπο- 
ΓΟ ἴῃ ταλην βάθη) ἀοροίϊτο , ἔς υοά οἰποιῦ διηόγ- 
ὅς ατηΐος ροίξμίας ΝΠ] Ἔπῖπὶ τοῦγα ρίασαμῃ μ}" 
αἰζαίς ταζαπι ροτογίπλες, ἢ νῸ 5 ΟΠ Π 1 ΔΓ ΟΓΙΠῚ 
ἴῃ ἤπης ὃζ ορτὶπλ! Ζααῇ ρυΐποτο ἰηβ4εἰοτοβ ργατε- 
τῖτὶ ἃ ποθὶς οὐί τὶς. Ὁ αἵδε [ου] σοι σαγίπιπι τεθ τὶ - 
δὰ δεϊδιηῇ δρὸ ἴῃ αἰταπν [οστι παι ἀεἰαρίις ἔμπετο: 
ἴαιη θη ἴατιις. πἰ ἈΠῸ πυιπι5 ργοίροτὸ ἑοτταπατέσας 
[δ ἀροῦο αὐ γα Γ. (ὦ “ἢ ᾿ 

Ἶ Ηδενοάἑεο. 

Τὰς (οττὸ, σἰὰς ἀαπιπόσας «βοέξιις » Π1Π1] ἃ- 
ψΟ  ρυ εὐ αι ἱητυ Ηἴοτ, ἄς τεϊατίοης Θοὴ βτοιε- 
ζαγντ ὨΙΠῚ] ὁπηαῖπο {0 ῬΙσᾶϑ ταΐποῦε πδροεῖο ροί- 
ἵξι ἱΠαχυθατγι. Αὐ ερο Βοιηξ Πρ γα! ῷ ̓ πάϊοο, αι] 
πργ ἀθητδ ιν ἱσποτδητέπησαθ Ταρ᾽ϑξ, Ἐρο γεσὸ 
Ῥυ5 δδς τα ραίι5 ἰαϊατίαπι ργα ἀϊοο πιοποόσις 
Ὑς ἱπιροπάδητοιν εἰδὲ ἃ Ποῦ Υἱἱοπδι ραιδδ5: 

ΎΕ|ς- 

Κλεοοράτῳ. ς 
| ἱ Ανύμι οοκεῖ μϑ" γέλωτος ἀϑιον ἐἢ) ϑαυκοῖ- 

σαι τὸ. σωφοονίζ εἁγαή τινας κξῦ σοῦ. τὸν γὸ 
«ἄλλοις δχυτβρν δχιξαλλήμαρον, αὐτὸν ἀπηλλέ- 
χθωα χρὴ πάσης πονηρίας. συ ἢ τες οὐδ αἶσῦ σοῦ γε τ 
ϑετούμδμων κακίαις ἔνοχος ὧν, κοὐ ταῖς ἄχλαις ἀ-- 

͵ ε 3 ᾿ ἅἍ ͵ «" , 

πάστης, ὡς αὐεηιληῆΐος εἰς στονηρλανὶ) οὑτωνοσθε- 

τῷ ᾿ς Λακχόίτῳ, [Ὁ 

, ) Χϑορϑύῳ μδἕσοι βαρέως δὶ “ἢ 18 περδὸς 

δ τελουτῇ, πᾶσοι συϊγγωμη. χῴγω δὲ σφόερα 
Ὁ ε Φ'΄. 3 7 Ν ἥν. ! 

συμπώϑων; ὡς εἰς Τ' οἰζείων τὸ συμβεξηκὸς ἡηοῦυ- 
μενος, ἐμεῖζον ἄχθομαι. ψαίτοι φεῤῥοτέρᾳ φύση, ρὸς 

τοὸ τοιαῦτα χρώμδρος; δορὶ τὸ μησὲν ὀφέλος ὁρᾶν μὴ 
ὃ τοὺς ἀρυέρως αὐιωμᾶμοις. ρῖοο μωϑια σι ἔξω σοι 
μεγάλη τῆς ἐπ᾿ ὠυταὶ συμφορᾷς, πρδοτοῦ μὰ δῃῃ 

« (Δ φο » ͵ 3 ἢ ν 
ΔΩ παρίσος ἀφωνιζόμδωος ογηολεζώςστα ὡθ.- 

ςεΐσ, τέθνηκεν. εἶ 9' ὅτι νικῶν, καλλίςου τέλοις χπὸ 
τῆς εἰ εδομϑύης ἠξίωται. τὸ 5 τελάύταιον, ὅτι μασὲμ 

ε Ῥ Φῳ ε ͵, λον 
ὗϑοτων οἷος τὸν Εἴον",, ὑπεσζφ  γις αἱ φίω ἰσιαμ 
αῤετίρ ϑανάτω:ὁ μδμ γὰὸ ὧν τω ζίωυ ἀλαϑος, ὥφδη.- 

λον εἰ μεταξ αλέϊ ὥοὸς τὸ χεῖρον. αἱ τύχαι )ὺ ἐἶν-- 

θρῳπων τὸ πλῶςιν οὐχ αἱ γνῶμαι κεατοῦσιν.ὁ ὅ τος 
λα ντώσοας ἀκοατησόρητος , ἐν τοῦ κα χίςῳ ΠΣ Δὰ 
τ οἷν ξης κα ϑιδρουται. γομίσεις οὐοῦ ἀξίας σταῤ αὐ- 

τῷ χώριτας ἐπειληφέναι "μμέσεως καὶ ἀναοφῆς, 
τὸ καλὸν κά γαϑον μέλει τέλους αὐτὸν “γερονέναι, 
ταύτζιω ὠυτοῦ τίω) ὠμοιξίω ἀντίδος, τὸ σρίως κοὴ 
σφ παρηλορήτοως Ὦ ἐσ ἀυτὸ λύπην ἐνεχκεῖν, 

Μεγεκλει. Χι 
ἽΣ τοιλἵπαοις ἐκ πόπομφά σοι κελεοσ' μη μές 

γοιῖς δὴ τὸν ἀγῶνα , Χαὶ ταὶ χρήκῳτα εἰδυυδ αι 

τόζκρῳ τοροστέταχα κἀν ἄξλιου του, δι, ἡ κατὰ- 
κοι ηραφειν' οὐδὲν γὸ οὕτως ἔςτα! μέγα Ὁ αἰτημ(ὶα 

των ὃ μὴ σγαγτως αὐτησω μδοῳ χωθλούμεϑα. 

Αγλαῶ. 62 
Κιεϑησωνείχαμδμ τῷ πριέτου, ὅσες σταρέσζεν 

Ἐ: ϑεὸς,εἰς μεᾳξολας ᾧ φύχης» εκ ὧν τοῖς καᾺλ 

ποις τῆς γῆς, ως σταρήνθες » ἐὐδλ' εἰς τους (ουληϑέν» 

τας δ φίλων τὰς δωρεαῖς λαμβάνειν. σὺ μϑω, οὐρη 

εἰς τῶτο τρόϑυμον ἡμῶν σαυτὸν ἐχωρίσω, τὸ
 κατά." 

.ε ὑκᾶς ζοις φίλους,καν δαοσφαλῶμδμ τὸς ἀαῤχᾶς, 

ἔχφαναι “70 ἐλπίδων. οὐ μίω. ἐδ εἰ κρὶ μὴ ωρό- 
τερο γινιαῦ »7 λαξω ν ὡς ὡἰδαχαταϑήκαν ἐμοὶ φυ- 

λαγθησομδυίω, φίλου τὶ ποίησον ἔροον. πισὸν γὃ εἐἰ- 
δὲν ἡγησόιᾶθα γὴς ̓ ὐέφος, πιαρελϑύντες ὡς κόνεως 
ἀπιςοτέροις τουὶ ἐἰξ ὑρὶγ ΟἿ ἑταίοφοον κρᾳτήςοις, ὧν 
αὐτυχοιιύτων, κεν αὐτὸς ἑτέρῳ συμπλακᾳ δαΐ μθν 
νο ϑϑεὶς οὐσὲν γῆον συτυχεῖν δόξω. 

Ηδοσίχῳ 13 
ἢ Δλου μδὺ ὦ κατῶς πῳπονϑότος, μησιὲν ὃ- 

πὐλόρῆσαρωρὰ, υὐνρνλγάξει ΡΣ μῦς 
γης, ἵν᾽ ὡς ἥκιςτα Ὡρὸς αὐτὸν ὕποήήος : ὥλώμ. ἔγω 

“δὲ τῶτο μδρὺ ἀσβυνοις ἀγερὸς ἔροον ἡγοῦ μεδ Τὸν τὸν 

ἀγνοοιῦται χριοοόσεινω). ποφνοθουμᾶμος οἢ᾽ ὑπὸ 

σοῦ, μἰώψωσι φυλρίπεθς, ὃ ϑλπᾶσων οἷς ἐμόν 
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Εατίγ Ευτορβαη Βοος, ζοργτηίρῃ! Θ 2012 Ρβγοῶυεϑι ἰς 

᾿ππα865 γαργοαυς θα δγ ςουτίϑου οἵ Τῇ 68 Ὑνείςοπια Τγυβὶ, ἰοπάοη 

169170 

ΓΝ ᾿ Σου 

ΝΣ ὈΙΝΨΕΚΒΟΆΑΥ͂Μ ὩΚΕΘΟΚΥ͂Μ γαν ἵνα Ὡϑὺ τῷ μδὸ παϑεῖνγἡ σϑοσσεχία κολάξη- 
σε (" δὲ τίι πεφσοοκίαν͵ αὐτὸ τὸ παϑεῖν. 

] Εὐμήλῳ. [ ά4- οὐ 
ΓΥτε σδυκοιώτος. οὔτε ὄντος ἀὐίκου τὸν χὰ. 

τερξανίς, πλημερυεθκεν,ἀμιυε ϑαιςτῷ φρᾳ;- του γεγονότος ποὺ σοὺ, τὸ διούτερον ἀφ᾽ ἡ ἵ ἔσς- 

ΞΡ τωρ Τοὔκχρῳ. .- 
Αυρορδρείτως ποἰλύβρὰ ὯΙ αἱ Ζ καλώτων ἀἷ. 

ἢ ἔς ἔλαβον δ)πόσος, μηποϊούμαμρος ἐμζωλ πω χοίραν,α λα Στησιγόφρυ.ζ ἡγὸ ἐμῶν εἰς τίω γῇ 
ληνου δύων δὐεργεσίαν. ὁ παῤ ἐμοῦ ταύτην ἡτη μυέ- 
γος" τέθνηκε μᾶρτοι, ἡ αἰϑδὰ τούτων εἰυταῖ χείρας, εἰς ἀ. 
μμνήμονας αὐθροόπουις δεοῖο ἀμένῃ. 

Αραφοίτῃ. 1 ὅ. 
Α κδὸ σοὶ, ὁ ζύτων ὧν πεπομφαρδν κἡ πλήό- 

ἊΣ ἔτι χρὴ μειζόνων ἃ γαϑῶν, ἀξία. τὰ οἢ, ἐ-. 
μι μὴ βούλου μφιϑεῖν. οὐσὲν γὸ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἔγχουδμ σιγῆς κρέιν. 

Αμφινόμῳ. Ι 
Υ σδαδόναι χαίδετας οἴορεαι διεωρφύμϑμος ἀ- [5 αὐόδρεῖσιν, ἀλλὰ πολυ κῶνχον παῤ 

αὐγῦϑ λαμ αύειν. ὅϑεν αξιαἱ μὴ ὡς ποροδεσωκότα 
μιε χοΐραν, εἰλλ᾽ ὡς τορϑσοφείλοντά σοι, δὶ τὸ ξου-. 
Ἀθήνα σε λαξὲν ἃ ἐπέμναμδυ,)ράφε. Εῤῥωσο. 

Ἐρυϑίᾳ. 1. 
Αἡ αἷδὶ μδὺ ἐμωυτῷ “πλείςην οἵ οεζ σοι “κίριν, ἰδ τ αὐξι τῷ κοινοῦ πτασὲὸς, ἐν ζ}}) σοὶ Κῳτέλι- 

πον Ἐρυϑία. αἷδὲ κδὺ ἐμαυτῷ, ὅπῃ φοϊεοντός μου, 
ρσύειν ὑπέμεινας Αᾷλον ἢ γήμαῦαί τινι. πλεί.. 

ςΩΥ ἀγαγέϑτο δουλομοένων. ἰθὶ δὲ τῷ παιδὸς, ὅτι 
σὺ ἀμφότερᾳ χα μήτηρ ἰυπτὶ χῷὼ ῥοφος κοὴ “τατὴρ 
ἐγβύου, οὔτε αὐόρα, ἕταρον οὐ) φαλάριδο; οὐθ᾽ ὁν αὐτὶ σταυξόλᾳ φοφροτημιήσοισει, οἰ λδλ᾿ αὐτὰ μδρ αν εϊρὸς δ ὑτέοφυ,τίω δὶ τῷ πρφῴτῳ μιονζωὼ ἐλομοένη. αὐτὶ ὃ πωιδὲς ἀλλου,τὸν ἱπὸτῷ Ὡρῴτου απαρίγίᾳ στό- 
ουστι.τελείωσον οιεὦ αὐ δ) χρὴ {ᾳἱ τἰου στὴ σεαι- τῆς ἀυτού σεοο μμέγίωω χείραν, ἄχρις ἂν Φοονήστις τοὶ αῤμόζονΐίᾷ τοῖς φόνοις, μήτε σαΐὸς ἔτι, μήτε μη- Ῥὸς ὠροσϑέῃται. λισαραΐ σδέσε κ(ὶ σαύτης τὴς σεήσεως, οὐχ ὡς ὠπιςῶν μη ὶ αἷθα τέχνου καὶ φῦ. τοιαύτῃ, αἰ Χλ᾿ ὡς σπταῖὴ ὑρξοένὸς υοῦ φοξούμε. νΘ΄ διωύκιο ἡ ἀν πὸ δ). ἑᾶυτῆς παϑῶν » Ἰοὺ τὸ “δα στατέρων ὅπλ] τέκνοις ἐνϑ μη Μεῖσοι οζος, συ. ἡγώμης αἀξιουυῦ τὸν ἕτως δηιςέλλονται μιειΕῤῥωσι. ἐντλν. Παυφόλᾳ. 1 
[Ἴ ἕντο μδὺ μι ροτέροις τοῖς γονέας ᾧ πο ΟὟ ἃ ςέργειν σοὶ φυροσή ΚΕ χη αι πλιείςου ποιξὶ. 

μ μα 
ὅδαι. τῶτο γΧὸ κ᾽ σεμιγὸν χρὴ ἄλλως οὐσεξὶς ἐκ! μωυηὼῶϊ τῆς Ἶι )ε)δλυνηκότων. κα, τοσαῦτ᾽ δ εργετη.-- , ͵ 

7 Ξ 3 
ἊΝ ’΄' 

ἕν " 
στον γώρατος" ἔτ τοι παφὸς ὦ (βλῃσον κιφ λιν -ιἢ μυξὸς. αὶ γδ πο Ἰσων κα ὁμρίων τὰ πα ϊθὸς ἀν οἱ, ἴχαμα ὠοὲς τέκνων αὐξησιν, ᾽ὰ τὰ ῥμηΐός. ἀλλ᾽ κα μὲν σιυὐτῳῦ κυΐσαιρκιὴ ρνῆσαι καὶ πἰϑη ἦα, αν οίοις ἄγλλοις ἀνέτλησε πόνοις. ὁ οἢ ἐκ γοὐ τῆς τοχοῦ σης χρὴ τελφιυϑενγος ἀχολαύσεως μετέχ 

Ποςηΐη ὅζ αὐζοῇ ὈΡΡ] οἰ τπη, ἴὸ ΡΘΣΙσα πιθῶαις Ρὰ- πϊετοδζ ροίξ πποτατη, ἰρί ραμα ὃς ἀρρ]ἰσῖαι 

Ἑφημοΐο. " 

τὔμδννν πρᾷαε Ορ᾿ Πἰοπξ πεχαστς ἤτὶ ΙΖ, δπι 74] Ρυῖοσ δὰ ΠΑ] ΘΕἸοΙ Θιχέ τη τος ΠΠτ,ρ!εέξετε, “μΟΠΊάμα μευ ἃ το ροτβεξευη εἰς, δἰτογιμι ἃ ποθὶς βαζαγαμη ὀχρεέαθίς, 

Τοπσο. 

4 ΔΌΣΟΙΊΘ ἢ τὶ 9 »Ῥγαάδχη “υαιη ἃ σαρτὶυὶς αχτοι- ΓΑ ὦ, τοπιζαὶ ουγαρο » ὅζ ἕος Ὀδηθῇς πη δὰ ῃῆϊ- Κι»1οα ϑιοίοδοιο αἰογῖθο 5, Ἄγω 2116 δά δεπούγογθῃ.- ἄτη} ἀς ἢιὶς νζμῖς ἰρίγάτηϊο,ς Ὁ] γαὴς ἃ τὸ Ρεγλίς, Οὐηΐα νοχὸ δεπείβέα ἴῃ τὰ Ὁ ἢ1Ὸ Ριοίεξελ, Τηοττῆα ἔμμης οἱ, αΠρρὸ ἴῃ ἱηρταζος ποῃγίηος οἱ ο- ΠἸ 

γραῖα. 
“Ὁ ΦΖαίἄφηη ἃς ἢ Ϊς αι Πηἰζείχ τς ἃς Ρ᾽αΓΡας αά.- ἢιπς πηδοτί δύ (ιις Ὀοηΐς (αὶ ἄϊσηῃα. Μέὲλνο- το,ῃς γε] }ς Ρογάϊςειο, ΝΙΜΙ] ΘᾺΪΠ δὰ δὰ ῃοδὶς οἱξ εἰδηζίο ΡΓα Ιἴαδηζίις. 

υἄρη ΡΠ ηἰγμοῦγιο,, 
ἐ ΝΥ ΜΗ ἄλλο τὴ Βο ἤσπιῃι ὀχὶ {Ἐϊπο, ΠῚ θοπΟ5 ͵ 2 ἸομΘ ἘΟ(ιῖς νίτος τπποειδὰς ΟΥλ : [6 ρο- τὰς ἂῦ ἸΡΙ9 ἄζοιροῖς ἰάτοο. ΟΠ δ Γ δ) Ρετϊο,"ς- Πὴς ΒΘ ΘΗ͂Ι ΠῚ Δηῖρ ρυα Ἐἰτηρ, [ρα ΤηΔΙΟχα εἰδὶ (6.- θογο, ΟΠ ΠῚ αι: Π1}Π1ηγ15., Δἀμλέϊζοτο ΟῚ ἄεαὶ- ὅδ ατις 65) σρηΐςας, Ψα]ο6, 

Ἐγγερία. 
: 4ιοὰ κά ΠῚ ρίιτη Ῥόττίηδι, Πηηχὶ ηᾷ ἢ. 

δῷ βου 5» ῆ πὰ [ἢ 
ΓΘ Δ]} ) ἀεογςιοσὶς. Γὴδ 9 4ιιοά νεγμπηη τε ὃς πγατεξ Ἰρίι ἄζηΐις πυτγίςοπη 
16 ψΊ ΣῈ ν] τυ) ῬΗΔ- Π Ῥαιγοΐ δ ΡΓ ΡΟ, ϑοὼ ΡΙο 

Σὸν πὰρ οέρμό ἀνὰ Ξηος εὐνο 
ΤΟΙΟ ΠΑ ΓΊτονρε]οσὶς ογθί ται » ὅζ ρίο ἢ] Ἰο α]ο, ϑε- ὨΙΓΕΠΤῊ ὃ ργ πο ΠΟΙ ΘΓΙΔΠΙ, Ὁ ματο Ρεῦσα Ππςδεό-- ΠΟΡΟΪ ΠῚ) ΓΔ ἧτο Η]ό 

᾿ 
Ἶ Ιόψιιο ν]ισὸ ἃς Ιβοηζο σομίοετο, ἔα ΓΙ ΡΟΓ, ἄοπος αἴδιο ΠΤ ΣΥΝ ΡΓΙΘ ΦΉΣ 21 Δάερτῃβ, ΠΘ616 ῬαττεπΊ, Πα Ὠγαῖγὅ ΔΡΏΡ] μς ἀοπήογος Νο- 4ε νογὸ τα οδηϊχὰ δ]απά (αν ζοηζθηάο, ηποά ΤηΔΙΓΙς 61 ΠῚΟ σαγρ ἀἸΗ]4 4 η),Γ Ζυοά ρ ἸΟ;»ΠΘΓΠΙΔΠ, Ατααὶ ΕΧ τιιὶς [ΠῚ Ρδτιι ἐδ Πδοεὶς οἶθαι ΓΔ ἢ} [ΠΟ ΓΟ, ἃς ΤΏΪΗΙ, ΖΕ ἈΠ; ΘΠ] Δ. ΓΥΊΒΊΟΓο Ῥοζεσὶς. Ψαἱο. 

Ῥκηγοίκ. 
Τ᾽ ΡΓΙΠῚὶς τι π1Π| οἵ ὁ Β]!, ντγαπη ἼΟΓΘ Ρτοίδηαιὶ δὲ πηαχὶπ} αἴ 

ξ 
ἱχηδγθ. Ηος δηϊπ Ποπρίξιῃ) τη 116 ΑΠ0 ἢ, 

: 
ΠΊΙΠΟΓΘΠ. αι χει] ς 

τα οηᾷ ἄμπςλς, ΝΟ ΘΠ] ἔτ Ρατίάῃ; αὐ ̓ ἰδετοτᾶ ξαμποατΟΠΘ ἢ) ςδίεδσαηι ἃς ῬΑῖζος δ πγοῖγες, ςο ἢς Ρτατοῦ “Δ ΠῚ ΙΝ ντογητη ἔθγε, ἴῃ ἰχσρθτη οἄϊτ, οὉ- {δε σαζας, ἢ τος [τος ἰαθοΐος ἐχβδυγίς, ΠῚ νὸ- 
εἰν ἀξιοῖ, συσκόλρυ πωρᾳαϑηὶς οὐδενός, ἰδγαίτερον 

τὸ ροϊ- 

16 Ρασγρητϊξ, ὃζ ἃ.- Ὁ 

᾿ 
, 



ι:- 

τ ᾿ πὶ ε 

ἘΡΙΘΦΤΟΊῚ: 4. 6 
τὸ » ροίιδπ εἰἘ αἰΐταϑ ἃ πηαῖγο ρεγίεέξύίαιις» ἔτιι- 
ὅζαηι οουμλιαιποπιν Πὰ ρεγοὶρίτνσιπι α1 [1] πο] οΕ]α: 
ταὶ οτϊατίμπηηιιο ἴτ οχροττιις, Ῥ]ας ν γὸ γθ 1115 τὰ 
ῃγάτοῦ ἰαδογιπι τη τα φἀπσαηο ργόορτοῦ πλθάπι ἔι- 
πω Ρογροιϊα εἴτ, χια (οἱα ὀο εμμᾶς πΟΙΈ 1 συγ πὶ 

αὔπῖς, Οζα τὰ {{Π|Ππππὶ στατι τἀ θην ντ [ας ρὰ- 
τρηζιδιις ἀςιτατη»η ν παπῃ πηαΐγοιης; πα ἴοϊα {ιὈ]- 
αἷς οαλία ργϊαθ 15. ἸΝαπα ριοζαῖο ἴῃ παῖ θη,» ἰΠ}- 
ΡΙοθὶ5. δτίαταν αι ραῖγι ἀοθθητι οοιά, Ἐτοπίτη 
τ ἢ ἸΠγοτιρίὶ πα}}1] ἀιηρί 5 ροίϊααθο . ἢ παὶς ἀςδὶ- 
ἴασιν σαΐταπι ρει ίτου!δ : πὸ αρυμάὰὸ τὰ ἴῃ πε 
συμ τ ππεγίτα ατοροσ, Πθοοῖ θηϊπ ἴδ» Ρτὸ 
ὨλυΪτ: 5 ΘΓαΓΙΔΠῚ ΠΊΔΣΓΙ τορεπάοστο » δὲ (ποσὶ 
ἴῃ ραῖγθῃι Ὀοηοβοίογαπι ἰ τη Ὁ ἢ] ἕλσοτς. 

2.6 

να υϊάειη ἃ ρατίς ἀεραθγιπὶ ἴῃ Αἰ πη ρτο- 
βοιίο!;»6 4 εἰδὶ Πρρεδίων ππς Ῥαμτγοία. ΘῈ: 

νογὸ ἃ [6 "πὴ ΡαΓΓΘ ΠῚ ν {1 θάμ στη} ἀαζαι λουϊτας , τὸ- 
ἔφττο πο 15» ρθσςαβ, ἸΝδηὶ δά !ο τὸ [του ]5» οι π5 τς 
οαα ἴὰ [ππρίτι5 οὈ ταν να ραταπα ἀρ ηζοπη ορθγαπὶ 
Ὠααλτο. Αἰ γοιὸ στατίαπη ἃ τα γοοιροῖς ποθὴ γο- 
Ἰδιχι, ματος πα! οι σοπείροτίς, δ᾽ διζθῆη ρου ἤΠιὰ- 
{ἢ μα θαϑ Πἰτογάγαπη Θπλοἱ Π. ΘΠ τΙ11)» ἢ στα! οαγὶ 
ταὶ νοἰ πους, Πγαρ ας δά οατη 48} ἀαὶ Ὀο Ποιη)ν 
ἀαληι 411 ἀοοῚρ τ ρογαθ τα ΤᾺ ΠῚ. 

γ1ο[ἐπ. ἢ ᾿ 

Οἰγοϊοοαι γέ αάιο πιδα οι νος ειην,, δοοὰ- 
Ρ᾿" Ζυαῇ ρισάιτοτομι Αργιροπείηοτῶ ξαζξαμ,; 
4ιοά οὐ φργτοϊαητθηι πῖς ἀοσορ δ ροέτα; τγουν- 
ἴα αἰποοτς » οχ σιαα!ἠϊηιο τηουθο δυϊριοτίς : ὃς ἰαὰ- 
ἄδιι οἷς ἐ{Ἐἰτ!ανν 5 11) πα ΠΕ τιβ γάζιο ΡΟΏΪτΙ5, αὐ- 
4π6 ος ραϊὰπι ἔατουὶ ποι ογαροίοιεις. Ἐρο νειὸ 
πηλσὶς αἀάδπσοι αἀ δάμηιγαιηάαιη 6.115 αὐτὶ5 ν πὶ ἃς 
1 ΓΕΙΓᾺ 1» ααΟα οὐχ 6ἱ του υιγάϊιην πὶς τγαά α!{-. 
(δ πν.. ποθὴ αιαίϊ Ὑγγαιληιηι ἱπεογθινιθτῦ : [6 γε κ- 
ϑιοζμη [ἀὰ. οὐτὰ ἀρ φητι αι ἰφγμάσεῦτ, Αταυε 
νοίξγᾳ σαργ πο η]α ὃὅ ἀσοιίατίον γα} εἱ ἀδζειηγθη- 
ἴο ἤμς. Μέρα νοτὸ σιατιτἀο»ς οἰ ἀ 1 τ|}5 ἀυχ ῦ, 
γ ρυϊηου ες. 5. Ο ᾳ αἰ] οομοξας, Νες νοτὸ 
τὸ ἰατοῖ, Ργορτοι ἢδὴς γοιπιμθι το θ ΑὮ δ πιο 
ἡμῶ Ρ' οέρέξψῃ» ηααμη οΠ6 νοἰξειηγα αι πα πλὰ- 
ἀπ ρεοάίτον Ασεισθητιπογιμ» αυδιι ΤΕ γεδηη]εἸ 48 
Ῥῃίατίάις ἀρρε!!ασί. 

Εἰρ»»;. 

"πηάγα 1 4.2}! 

νηαιφηγοθο ΔΙ Πρ φηξὸν ουτο[έᾳιϊς δὰ ξιοῇ.- 
Υ ἀοταμα {(ςεῖρ ιν» ἢς (ὉΠ οιτι5 διΐθε ἀθ σγϊπηϊὴα- 

ὕγοιις, » αιΆμ [Π ἰρίμ ἀριμ πα Ἐσρυΐας τηεοα: 
ἴΑπηθὴ τὰ }1Π} ἢοο «4015.» νὰ οἱ τα ἔἀ4ς ομάθας, 
Ὧγ6 π|ἢ}] ἀς Ἰρίο πηα]! ογεά Δ εἴς. ἘΔο 15 ἜΠπἰπὶ ρεύ- 
(ὰλάφθοῦ ἐπΠς4185. αὖ αΠ 0 παιδὶ φτίποὶρίο ρομτὰς 
ρη οἵο, χιοα δἰ γπγαγιιητνυὰπν δἰ ὈΔυπηΠΊΡ 5. 
Πρ ργίτατα πγα  Ἰτὶᾳ ἰηἀιεζξυμ)» δά ̓ πΠάἀιδηάαπα δα- 
ςοΠΠΠ, , “ΠΥ ΠΠῸΩ 

γιράσογα. Ἵ 

Εσπαπι ΡΗαἰατ!ἀἰς ὃς Ῥγέμαρσοτα ΡΒ] οἰ ΟΡ ϊά 
τϑυηοτὶ ΠΠγυἷς ἰσοοτιηι ἐπ Θ 114}115 ἃ [6 Ἰπ]Ος πη 

ἀμπξαης : Αἰξαμυθα πΙ8}} οἱ τηἸρθά!πηξητο ἃ υαπλες 
ἐς ἰτᾳ (6 Βαδοαπι,ημὸ πτίπιιδ σοπαε ἡ πγας,δζνε- 
τσ ΠΟΙΆ ντόγηὰς αἰτοῖπι5 οΑρίατη 5. πη ΓΙ ΠΥ 

οΠρῚ ἤπηγὸ ἀ Πα νέξα ἴῃ ἰάοπι σοἢ ἫΝ ᾿ ἜΝ: ἢ 
ϑΡ ἀΓΑΓῚ γ γα ὁρεϊηγαπι ΡΥΟδῚ 

τεραῖ ὃζ σσηάιοϊξ ἕλετο. 
μηϊμησας τα πμάϊςο. 

σὲ 40} ἄλλων ἡ δὴ μῆτηρ δζα τεὶς ἐμὰς φυγὰς ὡἴϑὰ 
τῆς σὴς κελεογίανοε τελειώσεως, τὰς ἱαῷρ ἀμφοῖν 
μόνη φρονήσας ιἰποςάσωι. ὥςε κοὶ σὺ τοὶς εἰς ἐκαᾳ.- 
τέρους τοις οονέας δύχαοιςιας, μιῷ μη) τῇ πάντα 
πονησείση ᾿ὁποοοξ, πεηβιηρφόσετιι γάρ' σοι χρὴ τοὶ 
τῦφος τὸν πατέρα εἴἴκφια δα “ἢ εἰς τἰω μητέρᾳ 
φιλᾳνθῃρῳπτοον."ἐοἱὲν "Ὁ αὐτο! τήστω “πλεῖον εἰς ἐκαύ-- 

τὸν οὖν εἰς ζαυτίω οὐσεβύήσης. κῶλον δὲ χρὴ Ὡρο-- 
σειληφέναι οὐὐἶοαὶ σοὺ πολὺ μιόφος αἰεργεσίας ὁμο- 
λογήσω. φρέπθι γάρ σοὶ μηῬὶ χώριν αἷδὶ πολλῶν 

τοσλιοόντι ; μεγώλης δυεργεσίας ἀρχὴν κτήσει) αὶ 
ὥφϑος πιωτέροι. 
᾿ Τῷ ὠτώ. 7.9 
ὴ κα Α μδὺ οὐδοῦ παξὸς εἰς εἱὸν ἔχηχαξ σία α 

σταιδολα.τνὰ σὲ ὡκ σοῦ σαὶ σὺν αμδμος, ἐκ 
ἐντὶ παρέχων» αἱ αϑοτανεις ὅπ; ϑτίνομαι γε σὲ πα: 
σ)είας, ὃ πολλώκις ἐμεμψα μείω, ἐχ δχιμιελέοϑαι. 
ἀΐλην σὲ χάριν ὄχ ἄχιζητῶ λαθδεν το σοὺ, ταύ- 

τῆς ὑφερήσεις. ἴώϑι σὲ ὅτι χρὴ τὸ ποι οδείαις συμφέρον; 
ἐάν χειρσαι ὡς βουληϑὴς," οληλοι ΣΧ χούρλν, 
ἰλλ σσώσων μιφελλον Κα ϑύξει. 
ἷ Μεσηϑίοις: 2. ς 

Ολύκλειτον ὡς πυνϑείνομᾶι τὸν ἰαΐων 7). 
μέαφεεϑε ὡς ωροοϊότην ἀκραΐαντίνων γεῖονό-. 

τὰ ὅτι μιὲ κάμνοντα λαίων, σδυναάμδμος δποκτεῖναι; 
᾿χαλ᾿ ηωτάτης ὀἰξήρπασε νόσου. κὶ τὸν ἔπαινον ὠντεὶ 
γῆς σδ)χοιοσιυνης κατηγοθίαν ἀδικίας αὐθαποιειόϑει 

Ἰὶ τοῦθ᾽ ὁμολοοοιοῦτες, ἐκ αἰουυύεεϑε. ἐγὼ ὃ ϑειυξ 
μάζω ῆς τέχνης ἰυτεῖ τὸν ὀρόστον μφλλον, δ) Κοὴ 

'θννι»σκοντοΐ μυε πες συϑεὶς ἂχ ὡς τύραννον ἀνήρηκεν; 
ἀλλ᾽ ὡς νοσουιῦ τας πονήσας ἔσωσῃ, καὶ δζᾳ μδμ ὃ 
ὑλιετέραν ῥῥεμεψιν ἐσ ὁτιουυῦ γτέσγονθε κακόν. δζ 
ΕΓ  ν δῶν εἰ - .} ς ἢ Τ μίω συχαραςιαρδμοια τοῖς σρϑ τοις δικρλίω-. 

τῶν πεπλούτηκεν. οἷσπαα οι ὅτι δζᾳ τίωὺ δόσιν 5] 

δξγχαωρ, ξήΘ ων, σγαντες σύχεϑε φροοδται ἐδλλοῦ 

εἰκραγανήνων , ἢ τυραννοκτόνοι ϑαλάθασος ἀκους 

ἐδ ίωσω. Αὐσδομλὲ 2. 
Αγὼ μδὺ ἐαπουδασ ιένωξ ἐπεστέλα “Ξτησὶ- 

ἡ «ρίας μηδὲν ἀχθέδνίοδαι αδὰ τῆς δχαξολῆς; 

ἰοῦ χα ὠντθ πῳποίδνσαι «οῦς με οἱ αἰδὰ Εὔξελον, 

καὶ σὺ δὲ «όσμιοι ταύτίευ Ἵ χάριν ἀνάσογος ἀντῳῇ 
᾿βδυόρϑρος δὲ τὸ μηδὲν ἐμὲ πινηρὸν κατ᾽ ὠυτεί πέ- 

ὑξευκέναι, (δ λλον γὺ ἀν πειδϑείζω εἰς ὃ αρλὴν ἐς 
δὲ ἐπεξουλοί θίιυ ὑπτ᾿ αὐτῶν, ὅπερ ὡμολογήκασιν; 
ἢ ὡς δα τὰς ὠκείνου ποιήσεις, αὐλ' ἐὶ δζρ Τοὺς ἰδίας 
ικωκουργίας ἐἴησοιν ὄψ:βεξ ουλφύκοτες. 
Ὑ δ ἐδ φονε Πυθαούρά, 2. ν 
Ἡ Φαλάριδος: τυραννὶς, τῆς Πυϑαρόοου Φιλὸ- 

Ὁ 1 σοφίας πὰ εἰςον ὅσον δοκεῖ κεχωρ(ῶϊ κωλύφ 
5 δικὼς εἰ δὲν κὰ τούτων ὅτως ἐχοντῶν συΐηβυομυξγους 

ἡμᾶς,  ἀῥεκὴ δζάπειραν ἀλλήλων λα(ῶν ούναι 
"δ γὃ ἐν κὶ τοὶ πόῤῥωθεν διεστῶτα συνα[χ᾿εῖν ἐς ἴαυ- 

δ ρμαλία ἐγὼ μδρ ἂν ἀκοὴ τὰ αἰθδὶ σοὺ πωνϑεινόμμε- 
γος, ἄριξοῦ ἀγέρα πόπησ μα! σε δ .σὺ ὁ ὡἰδιέμε μὴ 

Ἐροίταηιϊὲ, Δ Πτ]π| εχ αἰἱάϊειι Ρο πὶ 
Τα γνοτὸ σα ς ἀδ᾽ πὶς ᾿ἀἸοίαπι ἔοι δός 

Ε 



----ὄ.ὕ.βΡ...- 

Ῥγτίϑῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑβε τς 

υγίθϑυ οἵ ΤῊ 6 ννείϊσοπιε Τευβὶ, ἰοπάοη 

ἐὰ ὈΙΨΕΚΒΘΟΆΛΥΜ ΩΚΕΘΟΟΚΥΜ 
κρὶνοιψ οὐ δὲὴς γαίρ μιε δόξα λυπεῖ. οὐ μευ) ἀλλ᾽ ἐ- 
μοὶ μϑρ οὐκ ἔςιν ἀσφαλὲς ἀφιυοέξϑαι φρθς σέ, δ 
ἰοὺ κατησοοοῦμαι τυραννίδα αὐοῦ μϑ ὃ ὅπλων Ὁ 
εἰορυφόρφν ἐρχομᾶμος͵ εὖ δηιχεῖρητὸς ἔσομαι ὃ- 
πων ὃ γὺ φρεραξ, ὕποτῇ ος.σοὶ ἡ πᾶσαι ασφαλφα 
κινδύνων ἀππηλλα[ιένῳ κ) «ὐϑαηδράθωι «ρός με 
") μ1θ᾽ ἡσυ ας συμβιῶναι λαμξανων δὲ μϑ ὀάπει- 
ἐν ξαν μδὺ ὡς τύραννον ὀἰξετείξη ςυἰσδιώτην ἀἰϊρήσης 
με μῷᾷ Ἄλον ἢ τύραννον. ἐκ ὃ ὡς ἰ οδιώτην » ἐλοντο τι 
ὀχ τἰω αὐὠζκίωυ κἡ τυραύνου κρατεῖν χὸ οὐχ οἷον τε 
τοιαύτης ἀρχὴς ὠμότητι μή λβώμδυον. εἰ σ᾽ ἐςν εὖ 
Τυραννίδιὲ χρηςότης ἀχίνοθυνον, ὀχ τος ἀλλα χκἡ ὅζᾳ 
φῶτό σι ποϑῶ συϊηγυξαῦς πείσομαι γείρ σοι Τ᾿ ἡμερω- 
πέραν ὁσδὸν πορούϑυναι, ἐαν τὸ πιςὸν εἰς συυτηρίαν 
τοῦ πειάϑησομιένῳ, ζ τὴ πυϑαρόφου λόγων ἡ ἀλή- 
σπίω φοροσβεξαιώση. Υἱ 

Θώρᾷκι. 2.4 
Οτερὸν ἐμαυτὸν ὡς ἐσοιφῶς ηραφονίᾳ μίέι. 

[1 ἢ σὲ ὡς ἑκουσίως μαϑεῖν μὴ (ουλό.. 
υδμον αἰτιάσομαι , ἀγνοῶ. σύο γάρ σοι! μυρλάσες 
ὠμλογισ δ λελοίπασιν. εἰ σαφέςερον ὄχιζητεῖς 
σδεοδα χθίεσ αι τοιὶ ἀλλῳ σεϊῥόστῳ διδαξονίᾷς, καὶ σὺ 
μιαϑεὶν ἂν ἡϑέλησοις,ἐν τάχει παῤ ἡ μδ ποῦσ σέ. 
χρυ. Ἐῤῥωσυ. Λεοντιάδη, αξζ ὦ 

Υ νῦν ἀλλα πολλὰ άχις ἠδὴ σοι γέγραφα μη-. 
ἵ γὴν ἀλλο οὐ χαθαςίαν ἢ ταὐτίω ἡμὴν 
᾿δποσδιοόναι αἷδὰ τῆς γυναμκὸς εἰ αβα νομάζεις ὑφ᾽ γ-- 
μὴ εὖ πεπονθέναι δζὲ τὸν γώμον,το ςέργειν ᾧπρίνην, 
δὲ ἰωὼ ἡμῶν οἴει δεν χώρατας Σσονέμειν, ἑξῆς ἡ συ- 
ναφοια τῷ Ὡοὸς ἡμᾶς οὐύοις, ἀρχὴν εἰληφέναε σοι 

ψέται!. Ἑῤῥωσο. 
τᾷ δάδας Αφιφϑάσει. 5.6) 

Ὑϑύσεια »ἡ νεότητος ἀξουλία, πολχλοιὶ ἀν-. 
ἌΝ ἀπώλεσεν. οἷς ἀμφοτέροις παάϑε- 
σιν ,ἴάγι σου δ υἱὸν κε θη μυένον, ὐδυκούμδμος οἹ᾽ ὑπ᾽ 
ὠυτεῖ σε αἕ τροοείρηκα αὐπίας δ ἄμωυαν ἐπέογηζᾳ, 
σοὶ βουλόυδιυος εἰχ, ὠκείνῳ χαιρίξειϑαι. εδοτυρῇ 5ὸ 
ὑπὸ πολλῶν αῤίςην δχιοίκειαν ἔχων ἀδ σεαυτζύ. 
σδιόστερ οὐκ ἐσβοχίμιριζον οἷ ὑοῦ πονηθίαν, λυπεῖν 
γῆδας ποιὸς οὐδὲν. αἰσδικριεῦτος. ἕνα, χὸ ἔχων σε-- 
τα τϑτον, εἰ τὴ στάντως φαΐ ός ὅ2., οἱ ἐρημίαν ἀλ.- 
“λου δζᾳθδγου, ςέργεις ̓καχίαν γὸ υἱοῦ, αὐρὸς αἴνοια 

νιχᾷὰ. ἐαὶν μϑέν τοι μὴ σαύσῃται πλεοναζων, ἀποριϑὴ 
δὲ χρὴ τοῖς σοῖς οὐοᾳΙγέλιιασι οὴ τοὶς ἐμοῖς λ6- 
“ο)ς, μὴ ὠγνοήσης; ὅτι καὶ αἰδὰ ἐμαὺτῷ κ) ὡδὲ σοῦ 
λήψομεαι τοὺς ανρφφηκούσεις στα ἀυτεὶ δ καριγω ὃ 
οταν ἐκ ἀυτοῦ ήταν τα κἄκοῖ, δγχτείνων ἂν οἷς 
ὅφι μὴ πρ9ςποιη Θ᾽, σδοχοῖν ἡγγοηλρέναι «τοὶ ὑπο ἐ τῇ 

νΝ 
) 

γεηραὺ λιένα χορὸς σὲ, χορὸς αὐτὸν ὠκῶγόγ ΣΖ.} 
αὐτῶι! ἐπέςαλκα. Εῤῥῶωσο. 

Αντιιώγῳ, 7. 
ΤΙ μὲρ ἔχων οὐχ δοτοδέοθεως τὸ εἰνέγειον ἑκωὶν εἴ 

ἘΠ ΣΣ οἵ οὐκ ἔχων, αὐϑικεῖς μδι, τὸ εξ ἃ. 
κούτιον λα τοῖς αἰγβροοπίγως λογιζομϑῥοὶξ; συγ- 
γνῶ μῆς ὡς, 8:)} 2 συϊγγώμῃη γένωσκε, ὅτι μιεγϑληοίς. 
ὅξιν ὁπολήνψεως εὶ παρελὴς λξηκάτων δσιόϊνωσις,, 

ΝΝατῃ ορίηίο Δ] (8, πλ 181 ἀοἱοτὶ δ. Αἱ νοὶ οἁ 
τα ἀσσράοσγο,που οἵς ΓΕ ΠΡΡΓΟΡΓΟΓ ΘΔ)» Ο.Μ} 115 1 ῃ- 
ἡλα]οΥ, Γγγαθη! θη. 51 ΘΠ 1 πὸ ἈΓΠῚ ς ἃ [τε] τῇ 
ΠΟΠΊΓΑΚΙΙ 116 ἸΠ ΠΟΥ ΠΟΠληλδτο, ας ]ὸ Ἰητοτβεοίατ. 
511} ΟἸΠῚῚ ΓΠ15 ὃς ρυο ἢα1}5, 1 Ριοιοηξ Θφχοίζαῦυο. ΤῚ-- 
1 γοτὸ οχία Ρεγιςα  ροίϊτο ᾿Π οτυμι οἵξ, ἃς οπιη - 
ΠΟ τυτι! 5» τη θη ]Γγ6, ἃς {τα Πα Π1]]}4Π} γ ηὰ νἰτάμα 
ἀροτο. Ολπλ νογὸ τἰθ Τοσῃ!ζας ἔποσο, τῇ ἢ πιὸ φυῇ 
Ἵ γγαπηϊ σοηΠάργαιιοσις » ΠηΘ]5 ἸἀἸοζαπη αιιὰπη 
Τγτγάηπιμῃη οἵδ ΠΟΙ ΠΡΟΓΙΟ 5:1 γὲ ἸἸοζδῃι 9 ᾿Πμθ ΟΣ 
ΘΌΙΔΠ 11 ΠΟ γι] ΠῚ φυοάάδηι ᾿ποῆδ., αιορά 
ῃΘοοἤ τας Ροίξιαϊας,: ὙΓΔηζι ΘῈ ᾿τηρου Π} {6 
οὐπάο! ταῖς [πυϊτϊάπις ΤΘΕΙΠΟΓῚ ΠΟ ροζοίξ. 5111} τΟΡΠΟ ἰφαίτας ροτίοιιϊο νασαζ, οὐτη ΟΡ Ἀ]Π1ὰ ταχη διϊᾷ 
οὗ Πος πιαχι πὸ νεῖ ἤια σοπἤιοιααϊ πο σαρίο. Τὰ ε- Πἰτα ΤΠ] ΡευΠιλᾶςθὶς » νὶ πα ἰοσοιαν 4 ἰη στοά [ΑΓ {ἰ Πάδιη ογεάθῃει (ΑἸυιτατοιη,ργαῖου Ργιδασογα (δτ- ἸὩΟΠΟ 5,1 ρ(α ποαιις νοιζᾶς σοι ργοβαθίς. 

ΤΡογκεῖ. 

Ττ πιὸ Ιρίππ οδίτυτγίτατίς ἰη ἢ οὔ οηάο ςοὅ- 
ἀφιηηᾶ Δῃ τε ἀατὰ ορεῖὰ ἤθῃ ἸΏ] ]Προτὸ νος ]-- ἰς φοσυοτη, ηζογτιις ἥμη. Γλια ἢ ΪΠῚ Ὠλγγ άςς ςο- δ᾽ τΑτ]οπιιπὴ Γ ἢ Ἰξξς Ππιης Οὐδ ἢ Ρίδηλις ἀοςοτὶ ἤπ- ἀος, Ὀτδιεὶ ΕΠ ΓΟ 5.1 αἰΐα τ τατίοπο ἀοέξαγὶ ΠΑ αιὰπι τ δὶ Ρἰᾶοοαξὰ ἡοδὶς ΟΡρογῖτό, Ψαὶο, 

Τρυμ κεἶ, 

ἡ ἴαι ρυ λυ: 64 ἀπϊοα Ρογίορε δά τὸ ἔσι- ΝΣ 4] Ρίο νχοῖϑ 7 Ζιὰη) Πᾶς ϑταζίαῃ ἃ τῷ Π0δ]5 το βο ροιο, ἢ αι: 8 εἰδὶ ργόρζοῦ ππρείας, δοποβο! ἀοα ΠῈ ν!φοπιας, νὲ θά ΔΠΔΘΘ,ΡΕῚ αι Πο-- δὶς τθἀἀθηάαπη σγαξίαμη ες Ρυζϊα8» ΟΧ 401 ἴῃ ποτὶ ΘΘΠΘΓ5 ΟΠ ΠΊ1Π ἸΟΠΘΠῚ ΡΕΙγαμὴ γ]άθΓ 5 ἱπισομηί. (ε΄ .γαϊο. 

οὐ Ρ γαάς 

4 ΠΟμπειηαςα ἃς ΔἀοΪο(ςοητα: 
--ροστΆ 118 Ἔχ τοί ἕμϊε, 41 διι5 νεγ  [» ν εἰς 1ππ| Γαι} (ζιεδν Πιη δ. Οὐταπυειὶς ἀυζϑη [Π1-- ΤΙΔ ΔΒ ΠΟ τ ῃι ΠΠ]Πλτὴ ΟἸΕΡΙΟρτοΥ ᾿ς; τὰς σοπηδ- ΠΠΟΓΔᾺῈ] σφας, τα ἢ ΡΟ Πδη αἸἘ}}}, πὸ ἃ εἰ] πη 111 δια βοδεὶ γ  ]}δ. Μ ΕΤΟΥΣ ΠῚ ΘΠ) Ρι ἴλης Π- Τηοτῇ το πο ΐο εἰδὶ Πηρσοίατις ΘΠ τΑς (Ἰ Ραϊταῦ, Οὐατα πο εἰ ἐχ 1 πα! {τ Φἰξιτήατε, πο (ὁποόξατέ ῬΑΓΓ5 αι ΠΠλη]. Ζαίαιιο π}}}ἅ ἰηατίαιαι ἐδ δε [πα ΤΠ ΤΟΤΕ 5 ΟΠ ΠΟ ΘΓΘΠ, ΝΑΙ “Ομ Ι31 ν ηἰςις οἐξ εῖ- Ὁ] ΑἸ τας τατποσῇ Ομ διις Ηδρ τις ἰπ αι Παζις, ταηγέ ΓΝ Αἰτρσίις Πισοοογὶς ἀοΠπἸτατίοη δ, ἤυης ςἢΔ.- ΕΠ ΠΠλ111}) Βαδος. Ετθηΐῃι ΗἸ; Ὶ (κεϊδγὰ ἢ ὈΡΟγα τα ἃ ᾿Ῥάζερηα θεηςιο θπεία. (υδά [π΄ ἱπιμγοάέτατις 6Π8 πΌΏ ἀο(πεῖ, (86 ἃς τις ΡΓασΕρεὶξ δ πιϑὶς (δετηοη - θιις ἱποδοά θητεμ δ Ρτα θείς, ποη τὸ οἴαπι ἢτ, πὸ δ μης!ρίας ὅζτιο 1 ἸΟΠ.1Π6 1{ξὰς αἰδ΄ "10 Ραπᾶς το- ῬῬΘτταγαπ,,  Ὸ δυῦογὴ οὐὐγη Ρεγ δῆς ἰπ ρτοροῆτο πα ἸΡ( χη} Πα] ὑτη ἸΠΟΙ ΔΟΥΓ τ, σΠΟΓΩΠ ΙΔ ΠῚ Ργαοχοῦς ἢ ΡΟΠΠτ,οράοπ) αιια δά τὸ (ΟῚ ἢν, δτίαπα 11 ροὲ τεῦς Πρηϊῆσαιι!. ᾿Ξ δ ᾿᾿ 

κυ ρηληλαςβο, τ ᾿ ςἱ Βδθεης ΠΟΙ ΡοΓ(Ο] μᾶς ὃς ΑΙ ἸΘη 1), ν]τγὸ πναΐτς 55. ΔΊ δῃζοηι Πρ Παρ ῃσ, πὶ αἰ ϊὰ “αϊάφηη ἀρ!ϑ: ἀΓΓΑΠΊΘΗ υοα 4Ρ ἱπιατο τ, αριά Ποιηΐηδς γθῃΣ αηὶ- [10 (Ομ Πἀργαηιῃς νΕΠίδτῃ πιοζοζαγ, Ὗ' ΘΗ ΪΔΠη ν6- τὸ (οἷτο Ἑπ ΕΑΓ ΟΠθ τ ἴῃ ΔΟΟΙΡΊΘηάο., Πρ Ρεῖρον τὰ πὰ Ρερ μη αἢ ἀριροτγαίομςι οἵ, 
Ἄγ Πξον» ΟΠ. 

το εῖτας, αὐαἰτὶς 

πδδαασαδδδδδαδδοοι 

“προ τ. ,.νὺ|ὕᾧ{τ.----.᾿  Ὀὧττὖὖ.ςς-ποᾳ.Ὰ....«ὦ,ὕΔἃΧπὸᾶΡγ τ τὦ'ΠττΤΠτΠὅπΠπΠπ11Πππ1.........-.-.-  6ὃὖὃῸς΄ὦἝὦἝὦὦὦ..... 
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ἤν ὦ τὸ δ ὦ Ὁ’ μεὴ μὴ 

"Ὅν 

᾿ 2] 

ΕΡΙ5ΤΟΊ 5. τὰ 
νη Πον»ρηϊ. 

Ε τὸ παρὰ γαϊπογα,ι ἴῃ θο Ϊο δοσορὶ» ροετιν- 
ἈΝ ας Ὀεποιιοϊοητίδμῃ ελῖπὰ ὃζ ἀο τοι ται}; 
αἰηριοόζοι ἃζ ααλο. Τ δπζιπὰ αἰτεῖ ἀρεῖ μας της 
τρ μν δα αἰίαιο ἔοργε : ταπαθτ ραγιι ἀρέα]τ), 41} 
ΤΙ παοσῦθπι ςοπίοιςοεῦε νὰ οὐ πν Θμλ  ιι5 ἤλοῚ- 
ταὶ θὰις τοῦς ἀοτοίξανι)ς ὃς πα Παδοαῖιῦ . 1] 
{τὶ νοτὶς» ἔατο οἰτηὶς, οτἰαιῇ ρῥἱις αα ν πο πάιι} 
ἔραοι ςοποοιϊαγαπι οἵδε, 1 ψε ΠΊΟΓΓΟΙῚ ΟὈἸτο, 
ΜΗ ἐπἰπι ν το σοηθτοίο ργαο αι, αιὰτη ἐδ νὴν- 
ἴαζο ἃς νἱέξοτία οομιφοτταιιάονν ἰται γθρο]]οτς: 

ΧΡΗΟΡΙ 1), 

Οἱ πῖς (οἰ Ποίτυιαι αθοις σα! ππηπὶς ὃς ορίηϊο- 
1655 4 δι. αἰ α] Ελ!ο δοςαίμητος αὐ ιιθυίιη) 

τὸς νταπζις. Ετος ααΐπο ἔπι πε} ᾷ (χα πὰ αἰϊᾷ οὔ 
συμ» πὰπὶ χαρά ἱητοί ισὸ στο 5 παταγα πγ4]}8, 
ὨΔΪΠὶ νοτὸ οὔ απ αι Ε) 18 ρίτις ροτοίς , πο οο ϊτα- 
ἴθ} δι αΠλο 9: αροϊδοιο. Ηος δαἴοτα ᾿πητογοῖς απο 
ορὸ Τγτγάμηιι8 ολμα ΠῚ Ῥοῖο [Ἰαῦφιι ΟΧ ἰππρογὶο 16 
ΡοΠηάοις ςοηβτχοοῦ. νὸς νοτὸφοιλν {π|5 Γἀϊοῖα  ἰο- 
σαν πλοῖα ἀστογει εἰγνοῦαιι ησοημὰ ξατοῦ! ΠΟ ἀκ 
ἄρι!5. 

Οαϊαμοη 

Λρτος οχ νοεῖς οἰ αἰΐδιι5 αἰϊαιο5 » ολπν πα ]]ἀμὶ 
᾿φβ νον νῶν ἔροι (Ἀ} 15 Πα οι » αιρ 15 το - 
πίαμα νοδὶς δούατα σοάδς πὸ Δἀϊποάτμ οοτγά! οἶδε, 
Ἰῃσο  αὔγ85 ἰουπαι ΟΣ αυδά! ἱπι 1 τ 5.» ΠυιᾶΣ Πη1- 
Αἱ γοριίοιμι ἱπτογοράπης, ἃ τυθηϊοτῦία ἀο θα δ. 

Οὐ δαΐπν οἰ αἰ οΠίπιις5 οὐδ, ἢ πλπουὶ 
(ὰρρ!!ς!ονααὰπα ! ἰγᾷ τὶς Ὠοτζαταγ, νος ἀφο Π69]}:- 
σού. Ομ νοτὸ ἀἰσηδ5 τη] ὶ ΡΩ Πα 5 [π|61}59 ἴμμ 
γο δὶς φαἰαηχίτατὶ 5 υμασιτιίο; [ζοίογα ρεγρεζίαζα ἰἢ 

ἡλόηζοῃι γριοςαὶζ, 

δι οβογὶ βΠἰα ίω. 

Ἂ Δ ΠΓΟΠΊΘΉΪ τα; αι άοτη Ῥῖο απιριις αὐ ῃχοίςιϊ- 
Οἱ τὶς ὃς χ ρατηβα οἴλμα ν!τα Το οστοιά Ειςε- 

Γς φαέξηα γα Ὁ]55 πο ἰᾳπὸ ἀιϊσηὶ ογὰπῖ, Ζαηδιι5 ἢι- 
γχδηζας οχιϊδογοζασ ν} 4. Οὐδὴ φαΐαν π]Π 1] ἴῃ τὸς 
(ἀο] αιΗ Πὰν νη Δη}5 ΠΟ 80 9, ΘΥδ το πδάαο ἰθὰ]- 
τοι]! ατὰ ρου παπαγίαην ΠΕ] μα τλαθεδ ϑιθῆςο- 
τις νογὸ “ποι (οἰ νὰ πος ἃ πιὸ οηθἤοιπηι ἔθγαῖ, 
ἄἴριιις οἰτ,ποά ρει νο5 Βαρίτας ςὔ ῬτΘΟΙαηῚ » 4υοἀ 

εἰς Ρ[Ὸ το Ἰλθ 415 οἀρτ 5 ἐμ ρθ γα! » το αἱ ἰ δοι; 
γογύν ὀτίαμ ἢ ααϊὰ Πιρτὰ ν]Γ65 Ργοροιιοάμππι ρο- 
ἰϊαϊατο. Οπαιημις οὐλΐπὰ πλοῖτθ αὔγθρτιβ ν] ἀδατ, 
“πος ποτηὸ τατὶο 18 σομρος [Δοιὲ ἀΐχογιξ» τα Θ ἢ 
ΘΙ ά! νὶγ Πιθα ΟΡ Π]ΟΠΘ» Πποττοπ ΠΟῚ (ἀδτα!. 
Νοη οῃΐν ταργαν ν πὶ μαδοῦις σάϊαμα 1 Δα γοπιο- 
ΠΙτΑτιιη19 νῦ ϑ:᾽ 6 Ποἤοσιις αιοΐ πγοάὸ ροτίς ποθὴ Πε 
ἱπηροιγαζασιβἀπηηιηοαο 1 ἴῃ Ῥἢ ΑΙ αὐ 15,14 Ροτοίϊατο 
(ται {πτ. ΝΑ αν 0 Θμληθ 5. ΠΟΠ1Π65 νΊΠΟὶ ΡῈΓ 
εἰϊ,οηνηίππι νοι ὃ πγαχ πγὸ Πλ6, 4 ἰπζοσ τοῦ ΠΟΠ.]- 
ἤμη τηγτ ας » 41:05 σΟσ ΠΟ» ᾿Π ΘΟ ΤΊΟΓΕΠῚ ΥἹΓΙ Ὁ 
Ῥτα ταπτιοτθηι Αἰλίπνιτα ποη γΙ ἀοείτα, Ομ μηοῦ- 
τϑηὰ ᾿αΠΠ|ρντ οἷς ροσυηΐα τράογθηζι» δὲ Βοςσθεπε- 
βοίυμη ποθὴ ἄατο τὴς νοτο ρατοητι ἔδρα Δ ]ο οαρε- 
τ οχὶ πιο. 

ΟἾἾΟΡομιο. 

Ἃ πο Βοηΐ ατοϊοὶ, ἃς ται ἔχε 5 ὃς ομγπὸς χαϊοᾶ- 
6 τα]: ρΙιι5 ς ιο ἀε [ουτίτα πο τοϊ Πβοάτο5, 

Αριτομιόνει. 7. ὁ) 

Μ' συνών ὃς ἐθι αἷξα Ὁ θαυκκύτων ὧι ων πέξω- 

μοῦ χ 1} ̓ πόλεμον. το ̓ μδργὸ γ εὔνουω ᾽ὴ συμ" 
ποϑές σου δ γα μέα!" τοσι ὅτον ΒΝ ἀπύχο 18 βαρέ εωξ 

φέρειν δ τοὶς τοιούτοις εἰ ἡπεῤ ὁλίλον ἴδον ἐξ 

ἀν} ̓»ποϑεινῶν,, ὡς τε αὐπέυκτε τὸ ϑαγάτου ὁ ὄντος 

πᾶσιν αὐθρίποις 5 σύξ αἰ μείω σὴ ΟῚ τὴς εἰκὔδάμει ης 

ϑεῦτζον εἰ καὶ πλείονώ (οι χρόνον ἔ3 ἄ; Σηρέπιοι ζίω,εν 

ποϑμ πλάδασά,. ῃ ,γὺ αν δ! δὴ “ἡ υναίῳ μεῖζον ἀ-- 
γωϑον, ἢ «δ: αβετὴς ΚΑῚ γίργους αϑωνιζομέγῳ ἃ ὠπι-- 
ρείσειοϑ αἱ τὸν βίον. 

Ξενοῆειθει. 2. 
» ἄχθομαι ταὶς διαβολαῖς οὔτε ταὺς 9{ὺ-: 

ξαις αἰς ἐχουσιν ἐφ᾿ ἡμῖν οἱ μὴ ̓ δικαίως Ἰρτις 

2ρροιεῦτες. ἡ τῶτο οἱ οὐσδὲν ἕτερον σεξητονϑτε, ἢ δὲ χα 
ἀμμμδας ὃτι τοῖς μὰν ἄλλοις φύσᾳκ πᾳ κοῖς, ἐμοὶ 

“δὲ δὼ Ὁ δὲ χα ϑιανν" ὧν “πὰ ξϊς ον ἐρχύουσαιν ἀνα γικὴν τοιῶ-- 

τῷ γμέδι τρποξ δεν ὄζος ἐρει ἢ Ἀ ̓Κφϑόσιν, ὅτ! ἐγὼ μδὺ 
τύραννος ὡν; ὠϊξουσίαν δίᾳ πω) αρῤχῆν ἔχειν ὁμολο- 

γώ. ὑμεὶς οἷ ἰοδιώς αἱ γέρον ότες »πειῤ ὅσον «ἰδ οοίκᾷ.. 
Ὧ νόμοις, ὁμολογεῖν σίέον, αρνεῖ δε. 

Κατὰ γαΐοις. δ 

Α Χϑώτας αἰχικαιλώτοις 7] υμιετέῤόον πολιν 

τιναᾷ» οὐδεμίαν ὁ ὧν τ μυρίων ἔλοντας ἐλπί- 

οἷαι σὼ θῆναι, ἐγ τὸ μὴ σφόσοα ὑμῶν αὐτὶ αγαερε- 

ϑέντων μιξλφν.σέσωχα, δ κ γρελεληδ δος ἣ φῳροὲ 

ὑμᾶς ἔχθρας αἰγραν των οὐ αὐ εἰΐυ ὅχιλησ μονξτοι.- 

πος ,οἰτῷ ϑυμοῦ ̓Μικροτέραν οἷὐχίωυ παρ’ ὑμδ λα- 
βὼν κατοιφρονήσοιμι. ὅταν δὲ ἔχατ᾽ ἀξίαν ὑπο. 
φοντέ (ϑι, τό. ὑμθς τὸ μιέγεϑος τὴς συμφορᾷς, ὧν 

ἐσ ρώστευτε κανών αὐαμενήσει, 

Ταῖς Στησιγόφο υ ,ϑυδααυί, 31 
Αὐροῤδιμεϊτιι ὗν, ὑῶρ ὧν γ,4Φε}) φορος με 

ὀντολζοῦ ἔχειν λέγουσαι δα τῷ παῦζος ὅτ 

μμερρλατῆῆε τὸν Οἴον, οὐσὶ μας ἡσᾶν δανρήσειοι τὸ-- 
κεῖν δ ιεικείας. οὐσὶὲν γὸ υ ὑπ’ ἐμιοῦ πώποτε πλη ὸ- 
μέθληθεντες οὔτ ̓ ἔλατῆον οὔτε μεῖζον, τα οηεῇ 
Ὡ ̓ οἴκως τὸν χαΓ ὁ ἐμοῦ πόλεῤέῥον. Ἐ᾽ τησίλοφος 5 εἰ μὸ 

γον ταύτης "τὴς χάριτος ἐξ ὅς ὅς ὄξει σαρ ἐμοὺ τυχεῖν 

ἰώ " αἰτεῖ!) εἰν ὑρὴ ἡι. τοὺ λύρα φ αἰχμαλώτων αὖ- 

τοῖς ὥπερ εἰ σε φῳραξώμζω δαοδεϑῆναι φοροςτά- 

ξαι αλλ εἰ χοῦ τι τὴ ἀδιιυυώτων ὅξι μεῖζον Ὁ) 
δὲ τεϑγαναι εἴδ νοεῖ τισιν οὔπερ οὐδὲς αἱ εὖ φρονῶν 

εἴποι, ἐμοὶ ἀριω ὁ Τὸ οὐ τίϑνηκε. μὴ γαρ το: 

σοῦτονΪ φγύσειε Τὸ νῷ Ὁ θυ μα, οεῖσος νὥδτε 91: 

σίχορον αἰτυισερδρόν Ὄ μὴ λα ε ων φάλαρις ἔ- 

ο τἰρὺ ὀϊξουσιαν. πάντας μδρ γὰρ αὐϑρυύποις ὑπ 
ὦκείψο οὐ Ὡρέποι νικᾷ σοι. φξ ἤστεϑον σὲ σταύτων 

ἐμμὲ,τον ον ὧν τοσεϊύταις μευριώσιν ἀνθρῳῴόπων ὧν ἐπιεἰ: 

οοἰνλίω, αϑδρὸς δχιφανέςέραν ψυ χίο οὐκ ἰδόντα; 
εἰιὸ τοὶ, τ ρήματα αὐτοῖς Σστοοδδιυθαι φοφςτεέτα-. 
χοῦ. Καὶ τί κίοιν ζαύτίω οὐ σὲ δωκένωι το παξὶ 

ὑμδ μιοῦτους ; ϑεοις, αλλ᾽ αὐτὸς στὰῤ ὠκείγου χιαλ- 

λοῦ εἰληφέναι γομίζω. 
Κρατόφήμῳ. 42. 

Γαϑοῦ μᾶδρ ἐργον φίλε τὸ σύ ποιξὶᾷ τὸ πἀντές, ὅσοι σδνεῖ ὁν τῇ μιϑ! Ὁ μυέρία αἰδὰ αὐδρείας αδοτυβῶξ; 
11] 
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66 ὈΙΥΕΚΒΘΟΆΛΥΜ ΠΆΒΘΟΟΚΥΜ 
πέπεισ μένοι ταὺς ἐμιαὶς βουλαῖς καὶ πράξεσιν ἡ ἢ» 
ὅωὴ Λεοντίνοις. ἐγὼ σὲ στφως οἷδὰὼ τίωυ μδὺ ἀναγ- 
χααν ἀμυναν, ὑπ ἐμοῦ παφρῴγ μδρδυ τίω δὲ οὔ. 
χταιοτάτίο νίκζωυ ,ἱπὸ τῆς τυχῆς ατωρϑομδρην. 
οὐσὲν γὸ δεὴν ὥφίλζατε Τὴ ὧν ἀνθρώποις, οὔτε μεῖ- 
ζον ὅτε ἔλα συν, ὃ μὴ φῶςς ὠμείνης ῥοπτῆς 6 εξαιδ7. 

Κτησίπαῳ. 49 
Υτὸ ϑῷτον ὃ πηνίκα (υρορϑρῖται ὠσίκως 

«ἀν τὸν κατ᾿ ἐμοῦ πόλεμον . ὅσολυ- 
Ῥώσως τοις αἱ χιιιωυλώτοις ὠκείνοις ἐχωριζόμοην,ττί 
κοινῷ δὲ νόμῳ γῇ ἑρλίωύων, οὐχ ἠναντιώτίμν, οὐϑ᾽ 
ὕςερον δητοοῦιοἴοις οἱ τό το ἔλοζξον σύ :ρ ΕὙῈ τοι δ υχϑ.. 
σδεδους ὦ τότε ἔλιχξον σὔεργ 7} τοιὶ δποληνο μά. 
νους, ὅπερ ὠνείοδι ζες αὐτοῖς ἰγτόσωκα, Στησιχόρῳ 5 
φρεσ βού σει μένῳ δὰ Ὁ ϑυγατέρων «ἰδὲ αὐ ἐπεὶ. 
ἀϑηγιζαυρο μυενῖ 7) μϑρ ἂν γὸ τεθνηκότι Στησιγόβῳ χού- 
Θὰν εἰσδότουσοιν, ὧν ἔτυ γον Στησίχορος ἢ τοῖς ἐσυτῷ 
Ῥόποις. ἐγὼ" αἰθὲ πολλῶν Κ) ῥεβ γώ λων φχιοίνῳ χώ- 
ομίᾷς οἰ εδνὼς »εἰδὲὶν αἰρὶ τῆς πρεσβείας αμινημονήσω: 
γινώσκω γὺ δτι ον αὐτῆς αψηισοίμδρός τι παῤ ἐμοῦ, 
χρὴ τυχων, αυεομδρ τες ον εἰς λβήκωατα σθηργέ- 
τησε. ἐμὲ ἢ εἰς ὅσ, ἕξιν ἧς ἔχειν ὑτ᾽ ἀνθρώπων ἀ- 
"“πιςου μία ἡςότητος͵ 

ἤνζῳ Πολυσεύκε. 52 ζ- 
Αὐυμάζι οἷν δύᾳ τῆς ὄψχιςολης ἔοικας τίωὐ στα.. 
εᾳὶ πολύμου μαεταξολίωδ τῷ ζίου » ὅτι τὸν ἄλ- 

λον φόνον βρασύτερος ἢ 70) τύραννον ἐμφανής ὧν, 
γι οὐσὶὲ τοῖς αναγηαιοτάτοις ὁρῶμμαν. ἐγὼ σὲ ἐν 

σξέςεοον ἤ7η, φύγω πάνᾷς νθρφόποις, πίςιν γὃ :. 
παρ ἀλοις τισὶν ν»οὐτ᾽ ἐν φίλοις ξεᾷα αν εὗρον. 
οὔγὸ πτώνα πολυπόνως ὄχηγνοιξ, χω ἀοίκητον ἐρη-. 
μίαν ἐν λιβύῃμ, τῷ μετ᾽ ἀνθοφύπων βίου αὐἱρετῶτέ- 
βὰν ὑπολαμβάνω, κοὶ τὸ ϑηρόξ τα νομ(φέ ἴγων ἐν 
«δωιτή καί. λον )) 0 ἐμήσλοεϑηεὶς λίωσιν χ!ν.-. 
δώύως σωναυλισαξμεΐευ ἂν ἸΘῚ σιωνσίνηϑείμω ἐρ- 
“πετοῖς στωσιν, ἢ τοῖς νυῦ οὖσιν εἰνθ οφόποις. τοσοῦτον 
ἥμιν αἱ πολλαὶ κ) ποικίλα κ) στωυεγεῖς τύχαι ἐμ- 
πριράως κοὺὴ γγονηρίας μμετίοδοκαν. 

Πολυγνωτῷ ἜΣ. δ 
ΑἹ τ δωρξϊϑει τί σει πρεὸς τὸ μόλλον χὼ Ἔ 

Κ΄ αἰ Φοιν πεπαῦ σθαι πολύγνωτε. πέπαυσο 
Ν κὶ σὺ ἢ] ὯΩΡ ἐμοῦ ζωρος σολλοις ἐπαίνων. τοὺς γὺ ἔρχοις με ἈαΤΉ γορφν, σὺ ὧν οὐσὶν Φορος δέχῃ ἅ 
πέάσπο ων ὑπ᾽ ἐμ ἡ, τοῖς λόγοις Με ἐϊρωμά ζης, 

᾿οὐσέτατο συΊεὶς ᾧᾳμρόγος ἔργου σειὰ κα τοῖς οἰξξοφρονεςέροις πεπιςσοῦ ται. Ἐ 
Κλεορδρυΐδῃ. 40 

ΤΙ οϊωρεῶν ὅστω μδὼ στ! ὥς ἣ γυμνασιαρ.. 
γίαν ἄνγήπκουσι, πεπόμφα οὐδ ἐλαίου με Ἑητεὶς 

δχακοσιοις χαὴ πυρϑν ῥιοδέμνους τε ῬῬαποσίοις. ὅσα 
᾿ νεότητός ὅξι γχό μα σου. τόν τε οἶναν κὶ τοιξηραμι- 
ματεῖς παμδὰς κὶ τὰ φησιχόρου ποιή οἶα, εἰ μή χαὴ 
ταῦτα τις το δῶρα συρᾳπουσίων ἰσοῖη σύσε,νεω - 
τέρων ἕγεηοον φραΓαφίτων τὸ τυραᾶννει πεπέμφβθαι. 

Γοργίᾳ. 2.7 ΚΑ ἐδ αλλὰ τῆς διςολὴς σόυ γσγώγτα καλῶς ἡρὺ μκμ γ)ε)ράφϑαι » τέῳ δὲ 

[ΠΟ 15 ΠΟΉ 1115 αὰμ ἀφειοσητθιι5 τ σ}5 {ποσυδα δ 
Γδοπειηος αὐδίτγαπζητγ, ἔσο νοεὸ σουτην μα θο 
πδορίαγιίαπι ἀδίςπΠοη ἢ υὶς [ξορζάμα οἱϊἘ τεχο.. 
ταται νογὸ ντἐξογιαμῃι ἢ ἔοι τα ἢ σαβδογπάζοηι. ΝΙ- 
ΙΝ ΕἸ} ὁ ΡΟπ6 ν]ῦ οἱ ἴῃ δυνηδηις τὸ θτι5 Ὡ6Ω5 ταὶ 
ϑταπάδ ΠΟΘΙ 6 τα 1 ΘΧΙρ αἱ ποι Θπς ν ἐσ δι 
δζ ἴῃς. πατΙΠΠθὰς σοττοδογοΐωγ, 

ΟἸερρο. 

ἌΠΝΝ ΡυΙπγιλμ., οὐλὴν τ] το δ6 110 Ὑχυτοηῖδὲ 
Ἅτ8 1.6 Ῥχοιποσαΐοης Πδοταῖος σαρτίαου, ΕΙΣ ἀομααὶ . [δ ςΟΙΏΤΠ ΠΟΘΙ (Οὐ ΠΟΙ. ἰορθιὴ 1101} ν]οΐαι 6 ποἰαΐ, ΠΡ 6 ροίξρα σιν γοάθίριη, αιιᾷς ἴπ}} ςορού δι οι ἤοίιη ἴῃ δοὶ »84 05 ἔγιέξις Ροτθθηιθθας, Ζαδια δι 11Π} ΩΓ] ΟΧρτοθτας σοὔτιΐ- Π|ϑρα ϑιοποβοτο ΡΟῚ ἢ] τὰ Παῖς τορ απ! τποτό σ 6 {Π’ Γαιγοιηθη τα ϑιταῦ οὐἱά ἀεί ιηηέξο διοποβοιο ρτὰ- τη ΡΓῸ ἢν 18. (πη δάορτὶ, παβϑαης. στο εβότης νογὸ {{||5 ἸρίΤεις ὨἸογ δες ἃς 'ησθη]ο. ἔσο νοτὸ 40 εἰς (φροῃιπιογο [ΡΙοἀἸἀὰ δομόσις ΤΟΥ τὰ Γι όγαῖ, ᾿χαὴς οἱ ΡΘΕ. ΓΟ 6} ἀοφηθραις πὸ ἀορα!. Ὑίἀθο ααξᾷ οἰ πον Πα ΠΡ ἀορτιφοατιοηῷ Ταλπ) {ἢ ᾿ἸΡοτγάπ ον; ᾿Γαπτγομπιοη τὶς Ζιαϊάσηι ψιοα χά ροςιη ας αζι!ηφῖ, ΔΙΧΊ ΠΟ οἰθε, ΜΙΗῚ νογὸ μὰ Ρια τά [ρος Ἴδῃ ΘΙ ποἀδγαϊίοη!ς ἃ Ζυ πλ6 ΔΘ ΗΠ λ.) πϑϑηβα ΟΡΠΠΔΠζι ΟΠ οι ηπτογίαμν ἀαγοῖ. 

Φοϊγείρμει. 

[ταὶ γι οεὶϑ ἢ εἰ Πτορς {θ᾽ τὸ τοῦ» νἱῶρ σοπμξας σηθηι Δ ἃ οἶδ, αὶ οὐ ἀητὸ {0- ΟΥΟΠῚ αι δητις φιῖα ἢ) υαηλ  γίαπηο σοπάμ- ΚοΓΘτ, 1 ΡῈ] σαην ρεοά το, παῖς πὰ ἔλιΠ]αν ]- 15 Πα 61) ζςοπρίεἴατ. ἔρο νογὸ ὁοῃζγα 1ἅ ΟΠΠΙΩ ΟΠ] Π.Π}} σΟΠρΤΘΙ πὴ Πισίο νὶ τόχις, ΕἸάφηι δηϊπὶ ΠΘΟ ἴῃ στοῦ 5, Π6Ο ἴη ἃιηΐςὶς βιυπτᾶπ) ἃς (ὉΠ! ἀΔγὴ ἐπη- ΠΟΙ}. Ομᾶζο οἱὐπλ Ομ} μὰ. ΝἜΥΙΩΤΉῚ Ρίοηπα οὐδ γ᾽- ἄἀραμη Ζιιαιγῖς ἐδ ριτᾶ ΠΣ ΠΤ ΡΗΣ » ὃς ἰογὶς Ράτξηζος Ν απ ἀμὴν Πα ιτατίομος, ΠΟΩ Ππδτιάἑηϊνῖς φὰς ἰπἴοῦ ΒΟυἰο5,Πτοροποπεας σοηΐδο, Μ|ηο.- τὸ ΘΗΪΠῚ ΡογΊςα]ο ἰητοῦ ρος » ΟΙΠΠς6116 [δ ρόζιπλ ϑ ΠΣ, Ιλ} σα. Βυιε (ροιη] ἜΣ ΠΟ ὁ, [οππηυπηιιὸ ξαΡοΓ Ροιΐδηγ. ὙΠ ΓΩΠῚ ΘΧ σοῦ τὶς ΑΓ Γὰδ ἃς ςοηεηηηὶς [ουτιυμηα τοῖϊς, ΦΧΡΟΙ ΘΟ Πτίατα ΠΑ ΕἸ άπ με ποςρρὶ. 

Ῥοίγομοίο, 
Οο ες ἃς ἠοηΐς ἰη ΡΟ οΥ πῚ ΔΗ ὃς {ζγῖρεὶς αἰΐοηαι Ῥοϊγστιοῖς ἐφἤηδῃ. Τὰ νοτγὸ ἰαπά!διις ΘΙ, ΠῚ ΠῸς ἀρια ναἴσις Θχτο ]οτο ἐδῆηῃς, ΟΠ δ ἴῃ, δος οἰϊ αἰτινά, υὰμη ΓΘΙΡΙα οτ υ] Πατὶ, οὴ πη 7 ἰδὲ ΤῊΙΣτΟ ΠΟ ΔΟΟ]Ρ 18» ὃζ ΓΔ Πγῶ νοὶ δὶς τ 1Η] ἰχμάφει ἐγὶ- θιις, ποῆϊο ἢος ἸΏ το ]]ΠΠρὶς Ογπτ πο ΠῚ ἃς νεεῦα, ἴοὶ- Ῥῇὰις νηργα ὰ [ἀρϊαπειοσίδιις ὀχ  είπηαει. 

Οἰρογμοητείᾳ. Ἵ :5 “υδηζαμ) δ] 05 ποθ ηάος το αϊγὶς «ΠΣ» ΠΩ] ΠΠγ115 αα τὸ οηο5 οἷοι ἀιιςέτος, ἃς τυ- ΤΏΘΙΕΙ Μραΐπιπος Ζιδάτισοηζος. υᾳ γογὸ ἤιπὶ ἡππιδχιτι ϑαᾷ ΠΙΪῸΠῚ {{Π|1Π||ν ν1Π11ΠῚ ἃς (Ὡσῖβας ΡαΘΓΟς, δὲ δι ἢ οΠ ον: Ῥοζηγαζα » ΠΠΠ Ζαὶς μας οι! ἀοῆα δὺ- ΤΟΙ ΠΟΤῚ) ΠΟΙ ΔΠαγαΠ. γοσιιη σα αὃς Ὑ γτγάμ- ΠΟ ΠλΠ]ᾳ} οῇς. ἢ αἰρισα δ ίταν 
᾿ 

Ουὐγρία. 
δ χων αὐ ἔρβηνέ ταγῇ Πτοσαγῇ Ραγτξ ἀτιϊηρῖ, ὁ. ῃ 1η1ἃ το ὸ ΟΠΡΑΠΪῈ ΠΏ1ἘΕιΕΔφνὶς᾽ ὃς, ΔΔΠοσιδεῖο.. 

αὐδάκλησιν χίρ δὲ 
ἢ δε 

» 



ΕΡΙΪΣΤΟΙ. ἢ. 
τᾷ ξατογὶ τοιπροτὶς πᾷ πιαχὶηνὸ Πιροειιδοαμοᾶ οἵ- 
ίς αὐ γοσ Ερο ΘΠ ΠΟΙ Ὲ6 ΠΊΟΥζΘΙΠ» ΠΘ ΟΠ ϑ,6 115 
Ὑ] μι πλουτεῖ ξογπιῖάο , ὃς ἰά4 πα (ἀρίθητογ ἔχοιτο 
ἰξατυιο. Εαταπι οπΐ τη ποὴ {αὖ Βουαίπιτα ἰθσος ἤαϊα- 
τάσιις φαάϊτ. Ἐπ οὐγαΐηο », 4αϊσαιαθ γα ἐπα τς 
ἢπς ἀΠΠρσθηγὶιι5» ν 6] σου 1115 τη τα!Ὁ 7 ΘΠ ερὸ (ἴο- 
4 ΠΠινιυμι ἱπά᾽ςο. 51 4α}5 τς ργαςορηοίοί ξατατα 
ογρα τ,αὰζ {1 ρι σορσΉτα (ἰης, σαιιοτὶ ροιΐδ. 51} οο- 
σηϊτίομθην ποθὴ το Εἰτε [64 σαπτοπο δαϊται! οι μέηι- 
4πς γουποιοῖ» “4 ἴῃ σοσποίσομο ἔμταγα ορούδηι 
Ροηὶς, Ζαρα ἃς ἱσπογαηζοπι » ὃς [οἰδηζθηι Θοάδμη 
ἴχοάο ταπσίτλατν ογὸ» ΠΟΘΙ} Π6Ὲ ΓΔ ΠῚ πη ρ θη ζΘ. 
ἰδ ριιτο » Ζυὶ οοπἤτηχατο διιάθατ, ποι πηοάὸ (ΟἸτὶ 
γοεγιὶλταν δία σαϊοτὶ ἱπηρόπάξητία Π6 σοητ! σα, 

ὃς ογάϊπατὶ ἀταὰς 4 Πρεηπίαγι Ιοςο ρα οοση τὶ η14]", 
ξοστυπατίοσθαν αἰταπι οχίτιμν. ἃς δασηζαια ροο. 
Ετος δηΐπι [) οὶ ποπ Βουμλ1Π15 εξ ορας. Οο {|41]5 
αὖ Ἰοιιο ἀείτζομπάφητος λοι, Μιπο ἃ παάδ- 
τχδητῆμιτι ΑΙ] ὐΐααο Γϑυλίάθος » πρα6 ᾿Πγοσζαϊος 
Θχεϊ εἴς , πθαις αἰ τοιρηπὰμα σαϊααας χεαμν τα ϊ τ, 
τπούτοηι ΟὈ 8 σου ἀθετεῖ, ἀταὰς Ἰάοιη ραῖοα55) απ 
πιοτζοιη, στο Δηΐμηο ἔογαζ,ασς [Ο]]ΠἸοἸτὸ τἰτηραῖ, ος-- 
4υ]α "}]ς εἰδὶ τασίοι!ς σΟπηρο9 οϊβ ν]άοταγ. Οατς 
1. ΡΓΪΠ. 5 ΡΟ ΑΓ ἀαἰσ]5. ντ ἢ δ τοις οἰ άθῃι [ἰς 
(φητθυτία » Δα]! ἀπηαιιο ἀ 115 συγαηι Πα οἰ ρα. ΝῸς 
οἰ οὐαὶ (ἢ ΠἸοϊτιἰλο γασαῖς [Οἱᾶϑι 

Τοροϊοίὶ. 

Νὶς αὐξοττασίοιῖις ᾿ἰδητοῦ (αἰλὰ νϑηΐαῃ 
Ὦ δλέπδνογννν ομΐπ Ἴ ὙΥΔΏ 15 ΠΏ Δ ΠῚ ΕΘ 5 
ἽἼ γεαγηο σο [150 ν1 Γ γταη]άθηλ ἀσροηαϊνποαιο 
νεγὸ Βθοοτίιπι φασηδύδηι οὈ Πάςσπι ἀὺϊ [βοῃίουριὴ 
δά 6 55ου! ἔτ ται πάθια απ] Ογοην δ το ὶρἤ ἢ 
(τὶς σταιθι ἰὴ τάητα τὸ Πά οὶ αΠουο τὴ ἔοτο ὌΧ Ἐ]- 
τγα5: [οτξὸ “πο ἀ ̓σηογας ρούϊσ] 5 εἴς ἀθροηοτε 
τἀ τι ᾿πηροτίιπ αληῖ ραίατο, ΟἸΘΙ ΔἸ} 
επΐηι ν τ] πις οἱὲ Ἰάϊοτα πῦ τεσηῦ σότετο αι} σε- 
τοσογίις Ἔγγαηπο λῦ ἐκ περ σογσὸν ταὶ ἀφροποτετο- 
σηῦ (Ἀτίες εἴξ, Ῥγοῦπι αὐτῷ σόηᾺ}}} πο άο ἀς 7 γ- 
ἑάη]άο, αιξαφιηοάῃ ἀο σ᾿ Θογδτίοη6; νἱτάα; Ποίη1- 
ηἷς [φησί οἰ ΝΘαιο ουηο αἰμά θη ἐδ Πα ρτο- 
σγρατίομο » ἢ 4 γατίοης ἰά ἢει! ροίΐοι, χά θιις Π- 
σουγηοά ς πλ [ας ρου νἰτάπι ν[πγι15 οἤδε, νη- 
4αδην ργοογθαγὶ σίσηΐν 6 σαρογοποαιο Ἰἀἰοτατο- 
σηδηαι [ἰ ̓41πη6 ἀπέξιι5, ἢ ρυϊογιμη αάτοῦ ἀς πλ]{6- 
τς 1 Τγγαηη!άς ἐλ{π||5: Γγγαηη5. ὃς ΠΟ Ροζ τς 
Ἰά Ἰοτα νἼταια ασοτο ὁχορζαζοῖ, ςἰς Πδηγότοῖος [10- 

᾿λϊἶ ποῖ παίοι αυὰπι παίοϊ σομγοά ας οἵδ νά θο» 

δί νίαμιις αὐ ᾳηθη} ν τα Γἀϊοζαιη πΔ δ Θ᾽ Ζυδ γι ΟἸΠΠῚ 
Ὑγτιαποϊάς νίπεες. Ομοά ἰφίταν ἢ αητὸ Ὑ γεδηη!- 
ἄσῃι πος πα] σου ἢ] απ ΘΧρο τ! 8 τγ8}18 ἀςά ες; 
Ρἰ απὸ ἃ τοσηαηα! σπρ!άϊταῖα μὴς τοποςαῖος. ας 
γοτὸ σι Τ γγάηηιι5 Ππτ. ὃς ργΟρερΥ ΠΡΟ 11) η6- 
ςοἤπτατοπι 5» ρ᾽ αγίτνα πλυϊτὸ απὸ ρογτα]οηῚ » ης 
Τλεφογασι αι!άθην τοσὶ Πιαάοητὶ το παπθηάιμ 1]- 
ἰυιά οὔθ. πιούθηι σΘΥΘΓΟΠῚ » 6 ἄυμπ πουϊηι. ΝΟΣ 

δηΪΠῚν ἢ πιὸ προῦῖο αρά!σαγοπι » πλατ]5 σταυ δύ {- 
48ς πιοῖς ἢ} }ς αὖ Πἰς» 'π πος Τγγαηπί θη Ἔχοοῦ- 
ἐμ], ἸΒΠ ῖο μι ὶ ν ίτατη εχ σοπάαπι ίοτε, 

ῬοΪ[Πγ 410. 

ψιη ὠστογὶς απιϊοῖς οὐμη ρας (τεὶρῇ τ Όν 

νοϊοςίτος Αστισεηζαηι αἀιοίδηϊς 9 τι ἃ ἴθ 

Κ, τοῖς ἄχλοις ἅπασι φίλοις 

67 
τοῖς μέλλουσι αἱδι ὕειν νωωὶ κώλιςαι λοδεζο- 

μα. ἐγὼ χὸ οὔτε τελούτίω,, οὐτε τελοίτης εἷἰς-: 
σὸς φοὔγω σωφοονέν «:πολαμβανόμδρμιθ΄. εἰωβῖν. 
μένη γαρ οὐχ ὑ᾿ αὐδϑρατπτων τομοϑυτεῖτα,. χρὴ 
χαϑύλου σὲ “τὸν ὠξετοζζοντα αἷδὲ «ε΄ τοιούτων, 

ἢ σιεοδιότα κἰδὰ νὴ.) ἐσοκυέναν καλῶν, λίαν οἰ ήϑη νο-. 

μίζω, εἴτις ἢ «οοφγνῶνωι τὸ μέλον οδένα ὅδε πέ- 
πειςαι. ἦ τϑογνοιὶ φυλαξα ὅλαι, εἰ δὲ τις τὸ μδῥ 
ἡ ώγαι συνωτὸν ἡγεῖται, τὸ δὲ φυλεξαῶ αἰ δύνα- 

τον. τϑ, χάριν ἐωσούσδανεν εἰσὲιναι τὸ γνισύμδρον, ὅ-. 
“περ εἰγνοοιμῦτος χρὴ γινώσποντος ἔξαι. ὁ κζωῳ ἀλλ᾽ 

Εἰ οὶ σιμὴ τοῦ γνῶναι χοὶ τὸ φυλοξα ἅγιαι τοὐτπηιὼὸν ἀ- 
γυςὸν 6) φήσ τις» αἷς ἡγε ὅγε χρὴ δχωτοίξεαι πὴ μιε-- 
(θῶναι ἀλλο αν τα φρογνωΐχεντος χείθονος δππ4- 

κέφερον ᾧ τελούτέσωι διυύωμτ᾽ αἵ, ἐγὼ μδὺ οὐκ οἷ-- 
μαι. ϑεοῦ γὼ ἐρχο» τὸ τοιοῦτον; οὐκ αὐθρούήου. ὧν 
ϑυμηδϑοὶς δέ τις τοὺς λεέλο μόνοις ὅστο τῷ οιὸς ΔΙα- 

κὸν κοὶ Μίνω καὶ Ραοεέμᾳανϑυν, ) τοις ἀΐῆλοις ἡμ(- 

αὐδοιςοῦτε οἱϑτινώτοις “πνολμένους οὔτε ἄλλως ὕπο. 

ϑανύνίας ἡ κα τἰρ ϑγαν ἕχα τον εἰ ὗν μυένίωυ. ἢ αἷδὰ 

μοίρας ἡ ϑανάτου εἰυςανως, οι ἥ φοξουμδνος ἐμ 

“φοθοφροον εἶναι σοι «)ονοεῖ Ὁ κζάλιςτι μδρ οιεῦ πειρῶ 

Χοὴ σὺ τοια τ ίω διῥένοιαν ὧν τοῖς ἰοδοις αὐδὰ δὴ ἁ.- 

φανῶν ὄφιν, εἰς μηδὲν αἷδὲ αὐτὴν φρονηζει. ἐπεί: 
ΣΎ ων : οὐδε κι 
τοι αὐδὰ ἡμὴ), ὡς μηστν μεραμνωντων δ ιςαῦθ, 

| Δημοτέλει, 3 3) 
ἀψυλνθμνῖνα ἔχωσι 27. παραινέσεων. τύραὗ- 

ε γΘ΄ γὰὸ οὐ γεγονὼς , τυδάννγῳ συμβουλόοῦεις 

καϊα ϑίάναι τυραννίδα. ϑιαίν μδρ ἐσένα μα οι δοιὶ 
ἐ[γυητίω) τὴς ἀσφαλείας, ᾧ τάχα αἢ καὶ ἐπεί ίω 

ὠξιόπιςὸν δὲ σειυτὸν ἡγούμϑμ Θ΄ αὐάσολον καὶ ὑὸν 
τηλικούτου πορόίγρίοτος. οξοὸν οὐκ, εἰσδὸς ὅτι τῷ 
χτήστιϑ αι τίν τοιαφτίω αῤηγὴν, δ. δ λίςερίν 

ὅδ: τὸ κατα ϑιῶ αν. ὥξππέρ γὸ ἰοδγώτη τῷ τὸ οταυν στὴ 
πολῶ λυσιτελέςερον ἔφη τὸ μεὴ τυρανγήστι , οὗ τον 
τυρρννῳ Ἵ κα αϑέαι τὸ μὴ χο ταϑεῶς Ἔ ἀαῤχὴν Ὥς 
τυραννίδος. χαϑόλου δὲ τὸ δὲ τυθαννίσος οὕτως, 
ὡς «δὰ οὔνέσεως "οὴ ζωῆς αὐ ϑρῳῴπου φρονητέον. 

ὅτε γὃ ἀνθρονῆος ἀκούσεις αοχτῆς ἑαυτῷ “δέσεως; 

εἴπως οἥροιτο “υνατὸν,ὅσυις μέλοι δυσκόλοις, ἐ[- 

χυρήσην «δῷ τὸν (ἴον, ἡδιγηϑήναι ξουλυϑείη πόα 

αὐ, π᾿ ἰϑιώτης ἐστ εσδαχκως τυραϑησαι, οροπὺ ϑύ- 
μέρος τεὶς ἐν τυραννίἐδὲ κάκοδ᾽αι μονίάς, τύραννος αὖ 
αλλ ἐκ ἰδιώτης ἐθελήσηε καταξ, ὥναι. ἕτω δὺμό- 
Τιλες αἰβρώπῳ Ὁ μὲ γβυξῶϊς συμεφερώτερον ὁρῶ τὸ 
μὴ δυτῶς τῷ τυραννῆσαι δ»τὸ μεῖναι μέχρι ζωῆς ἰ- 
δεώτην. εἰ μῶν ὧν ποῦ "τς τυραννίδος τοὶ αἶρι αὐτῆς 
Μοὶ οδ)ηγησώμδμος χακῷ σιευεδούλοῦες, πάντως εἢ 

ἐπείδν ἕω μὴ τυραννὴ στη. τύραννος ὃ ὧν κοὶ δέν τ ἰωὼ 
ἀνάϊκίωυ τῆς ἀργῆς εἰς πολ “5697 αἰκος, ἐχ δ 
ἀνθρφόπω τινὶ “ποι οἰΐωω κα(αϑιῶς Σ ύτως ὀξου- 

σίαν, ἰλ᾽ οὐδὲ ϑεῶν τοῦ σδυναςίυοντι.καταϑεμᾶσον 
ὃ τίω ἀῤχην,οἷσ, ὅτι δεῖ πολλαὶ χρὴ “δειναὶ στιν 
ᾧὰ ὡεὸς τὸν τυραν! ϑέντων, ἐτω ΚΠ σρέψαι δ᾽ Οίον. 

Πολυςράτῳ. 3 

ἐπέσαλκα δγῳταχέως ἐλθὲ εἰς ἀπ ρᾷγαϑταώ: 
ἘΠ) 



(ζοργτηίαῃ! Θ 2012 βγοῶυδϑι τς 

ςουταογ οἵ Τῆς ννείϊςοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 

“πὐλλα ὅκννὰ 

68 ὨΙΝΕΚΆΘΟΚΥΜ αἈΕ ΟΟΆΥνΜ 
καὶ σου οἴξομιαι Ὡὐοοβυέϑο Ὡϑ9 ὀλυμπίων, ξού- 

λοίίαι χὸ τὴ! κώλιςα δθνουςοίτων συλλονον αγα- 
γων,τίω τρέπουσαν ὄγιμιέλειον ὥςπερ αλλοτε πὴ 
γὼ ποιήσοι άχα!. καὶ αἷδὰ φραϊούτων δγισφαλών 
κοὶ μυεγωώλων γνώμζω λαθει "ἀτόπου μδ ἣ υσκο. 
λου μοτασωσων οὐσενός. αῤκέσω γὺ τοῖς ἐμαυτῷ. 
πριάγησόμδμος ὃ οἷς αὐ εἴποιτε ῖνα μενούσης μὃ ᾧ 
ἀρχῆς ἐν οἷς δὲϊ, πορλάκις υμίθις, σεξιώστμαι. 
“πηηηούσης ὃ ταύτης ἑαν “δοκῇ “τ διαιμκονι,"ὶ ὑστώτῃν 
λᾳζ(όντες φορϑσοιηύροῦσιν μνήμονες δὐσεξῶς ὧν ἐ. 
φιλοτιμήϑημδμ εἰς μὲς )ϑύοιοϑᾳ. ἵκετο ἂν αὐυπερ- 
ϑέτως, τῇ φοροτέρῳ Ὡροϑυμίᾳ κε, θη μυέγοι φζοὺς 
φώλαραν ὃν μιρέλιςω ὑμεῖς γινώσκετε. 

Παυρφέλᾳ. 4.Ὁ 
Δεξαλμδω τὸν αἱ πὸ σοῦ πεμφϑι μοὶ ςέφα- 

ΕΣ ὁλκῆς χρυσῶν ἑξακοσίων, ὃν τύγης με. 
γέχῳ χϑὶ Τῆς τῷ πέμψαντος φιλοτιμίας, δἰληφα, ςε- 
φανωσείμδρος δὲ, αὐτὸν ἡ μιέραν μίαν ὧν Ἡ τοῖς γεν": 
Ῥωοις σοῖς δχηνίχια “ἧς φρϑος λεοντίνοις μφ")ς ὃ:. 
ξουϑυτοιωυ, τὸν αὐτὸν ὠπτέςτολχᾳ δῶρον Ερυϑίῳ τῇ 

ρ»" ΝΩ͂Ν Δ 5 Ἱ ἢ μη Ὁ σου.οὐδέγα γὸ σύρεν αξιώτερον τοιαυτῇ κοῦ: 
μηϑηναὶ πολυτελείᾳ ἢ μητέρῳ οἥροιο οἢ᾽ σὺ ἡμῖν 
καλλίων σὺ κοὴ φρεποσδέςεοος ςέφαιὸς, εἰ τὴς τὴν 
᾿ργέων δὐγῆς ἀξία φρονῶν δυρεσείης.. 

τε τσ ἐμαυτῷ κϑὴ τοῖς ἄλλοις πέρᾳ τῷ σδόογτος 
Ὡοροσέχων, ὡς βεβαιοτέραν πίξεως ἔχουσιν δῦσέ-- 
(ειαν, πολλάκις ἐσῴ ἄλην. ἧκε οἰ ἐμοὶ στειϑεὴς ΄. 
νοῦ δόλου χὴ ἀποίτης τε σύμϑρος ἀσλκον μδρ οὐδὲν. 

δ ᾿ « ς΄ ᾽ εἷοτυρήσων ἢ ὥδος ὥπανίᾷς, ὅτι φάλαρας ἃ ψοὔ- 
ται πςν. 

Τοαὔεχρῳ. 43 
Ῥιςοξνει πρύ σῶ,, τὸ γωρ ον πεώρεεοϑῃ » δὰ ἌΣ αι ἀφείϑη τὴ} ἐγκληκότων. σέ οἢἢ 

ὡς ἐπα: )έλῃ τορος δοκῶ δ. ἔγω ̓ ἔῤῥωμα;, εἰ τῶ τ᾽ 
δὲν ἐῤῥώῶ "τὸ πολλοῖς ὄγιγειρήσειντα γ) Ὑ πλεῖ- 
σῶν «ξεν λυόμδμον ὀχ τὰ γοΐρω, εἶτα μόλξϑαι ὴ ἰδὲ βελτιόνων. 

᾿ Νικίᾳ, ΄. 
Φ᾽ οἷς μισεῖς σου Ἃ υἱὸν ὅτι ις σοὶς οὐ μιεμεῖ- 

᾿ ξλὲ Ῥόποις, ὑπὸ ἢ ἄλλων πόντων φιλέιται. 

ἰδαιδηάὶ , αυροά τὸς ποῖος ΠΟΙ 

᾿Πγαΐδς : ΠῚ τθὸς » Ἰθῃογαζίο πηοὶ ἴς [ἢ ς 

᾿ἱπλϊτθῦωῦ , ολάριη ΤΟ Ιοτῖς ΟἹΏΩΙ 

Ρεῖο ,νῇ δηζο ΟἸγιηρίᾳ Ργαίζο ἢς,. ἘΠῚ οηίαι τχὶ-- 
ἢ! 1Π ΔηΪπΊοΟ 5 Πγαχηγ ΓΔαθητυ τ πγοὶς Γαζίοισ- 
ἴμ5 απιϊςογιπι ςοῆς]] 11}. αῦστο, ἀἴαιθ. ἰζα 6- 
ΟΟΥΑγίαμ σαγάμν Ομ το (ἀκ ἀοτοῦδις Ρογιουοίϊς ἂς αὐά!ς5 οΟ ἢ] 1} οάροτο, Νεο νογὸ αι σηθαηη ἕας ἰᾶ αποα φὰς (σοἰογαζαμη ας 1]|ς τποϊςίξιι οἶδ Ροῆιο. 
(οπτθηζις ΘΠ τη ΠΟ] 5 οΤο: (5 Ιάςἰτοο ταϊμὶ ἤςν]- ἤἥμπῃ οἰζογε ΡΘΓίαλἤΠι5 νοίτις σΟὨΓ 115. ἢ αυϊάξ ἤγα1.- (ογῖτ ἰη οὸ {ξαζαι ΓΕΘΩΒΠ1»}} 4110 ἤπης οἰ ίξριι5 νὸς σοπηρίοέζαι, 51 ΘΘΟΙοΥ τς, ἃς ἢς ἰῃ ἔλεϊ που, πὰς Ροϊέγοηια Δρροϊ τος [ἀμπρτα, ΟἸμ} ΤΟ] σΊΟης αυά- ἀδι γρο» οἴθὰ νο 5 δεποιοϊςητχία, ΤΠ ΘΠΊΟΓΙ41}) ΓΟ - (δγυςτὶς Οὐ δποθτοιη νοΠΙτουῆης οὐπέϊαϊτομςο ῃγὸ.- Γάπαο ἃς ΡΟ μη. Δ ΠΟΥ ΜΠῚ λυ γθην οὐρᾷ Ρἢα- ἰαγιάοιη ἀθοίαγατο, “αὶ νολιϑ Ρου ἢ χ,υ) ζΟΘΏΪΙς ὃζ οΧρίοχαιας οἰ. 

Ῥαμγυΐ οι 

ἌΝ ΟἹ λά πο εὐ! ἃ τὸ ὁδύθ Δ Ρδάοις ἴοχ- ΦΘΗΓΟΓΙ. ΔῸΓΘΟΓΌΓ» Ό Δ“ ἔοΙτ 5 σα ἃς Οὗ 119 611] τα! γας, ΠΡ γα ζατᾶ Δοςορὶ. Ουὰ ἀϊδη νΠΠΠῚῚ ΓΘ τ τα, 410 ῬΔΕΓΙΣ α 5 σΓΑΓΪ ἀΙΟΥ ΠῚ ῃ- ΟΥ̓ ΠΟΙ. ΠῚ ΡΓΟῬΙρΙα σοητία Γιδοητίπος ἴηἸτα,ἀθότο- δατα, θα" ἀθἢ] Ετὐγίμυία πηπεῦ! τἰα ταν ῇὶς ἄοτο 1]- (ΝΕ Ι ΠΟπῚ ΘΗ ΪΠῚ ΤΘΡΟΥῚ Πρ ]ΟΥ ΘΠ, πο η ἢος τᾷ ΡΙΘΟΙοίο τ δΓὸ ΟΥ̓ΠΑΓ ΟΠ ΡΥ τοΥ πγατγόμ. ΤῊ νος τὸ ποδὶς τπἰτὸ Ρ]ΟΠ του ἀθοθητίάηιιε ΓΟΙΌΠ4 ἔιο-- ΓἸδοἢι Ῥαγθητιιη ῃοτὶς τα {τυ τα τοροηάοις ἰπιο- ΠΙΘητΓ. 

ΗΡοϊγηομΐ. 

ἘΣ" ΕἸ] ροτοίξατομ, νΕΡΕΙ5», δὰ 6 γϑηϊοὴ.- ἀϊ. (Οἰτοσίλαχ ᾿πσαιηρηζο ΟῚ τὴς πμ]10. ομ!- 90» Π}}Π1]} τὸ τῃδ]] Ραἤϊαγιμπι, (δ ἤάς, Οιἱὸά ἢ ΡοΪ- ᾿ϊοιζατί οὶ γΟΓΒΟΓΙ1} ΠἸΘΟΓΙΙΠῚ βάρη) ἸΆτλ τδιιοτα ΤᾺ] ΠῚ 1] ΓΙ ΔΙῚ ἔλεις,, ὃζ ἢ ουΐαδασις,. ποθητὴ ΠΟΓῚ5 Οοἴπηαις ἃ ἢς άδῃ ἄδζαμη., νἱοἰδζάμη εἴς. αι! ἤΐις τὴς ΟΥΙ ΠΥ ἐδ ΠΟΙ ΘηγΔης » ἐπ Παταιάιι. Ταισ5, Εὶ αι κα 1η-- τοὶ Ζιοά “μὰ ΓΕΘ ΟΙς ΠῚ Ροττιηθῦ τα ππγ  ἠτιη, σοπξιμάας χη ΠάρΠη, Νδῃη ὙΓΓΙΠΊΠ 16. Δ Π1)} {διχ- τε ῃξία σομηρτοίραῖ ἃς φοηδιπηας.  Ἀΐδ, 

ΠΟ ας 5, 

ΟΠ οτη δο- 

Ῥοἰγ"]»;ογ. 

τῳ ̓ΠΟΒἸ ΟΥΘ 5 ἰτιθὴς ἃς σοηίοταης ΠΟῚ [Δὶς ὭΪΗΙ ογθάϊς » ργμάθητα πὸ ΠΟ Πα τα ἴῃ [- 
ΓΓΟΙΘΠῚ ἐπ. 

[ΟΥΙΓΟ' ΠῚ Πάρι 
δέϊῃγα ἴᾳοιφης, 

ΡΠ τ, Ὑηζαμη Θη1ηὶ ἀροίξ, ΡιΩ: ἰοἷδτθ. γὲ οχ ΠΠΘΟ ΠΟΘ η]Ὸ (Ὁ) ὃζ ρτις φ΄ϊο ΓΕ] σις ζοπῇάροῃς. ΦΌΔΙ πγαϊοτὶς α΄- [Πρ αηοῖθιις βάεὶ ΓΘ ροπθηι, Ρεγίςρὰ ἀεςορτυς [ᾳ (ὑῖχις ἤπη. Οὐαποῦγοι κα ΓΘ νϑῃΐας ἃς εἰδὶ Ῥεγίμδάρας,οχεσζα ἀοἰτιπη ὃς ἰη ἢ ἀίας τς ἔοσς. Νᾷγζη ἃς Π18}]} ΡογςῺΪ] ΘΧΡΟΙΟΥὶς.9 ὃς ἀρΡεά Ομ Π6 5 Ροίἕρα το- {ἘἸΠγΟ ἢ "ΠῚ Ρεγῃ θεὶς, ἤΠάθι ἃ ῬΠαἰαγὶ σοηζοῃ,- Ρίδ) πσῇ οἤο. 

Τεπῶο. 

᾿ [Ἰουτηθηὶ το 1] ἄδτα οἴ, ἃς ΗἸΡροϊγείοι 2 ὶ 6 ᾿πάϊςο αδίοϊαζας. Τὸ γογὸ,γι ρα ϊθας ὃχ γ0- ἐξαμηις Εσο [πιὸ να]θο, ἢ ἢ ἰά ναΐοσε 5 οὐ χη τὶς ὙΠ αἴτια! οι ς. ἃζ ἐὺς (προγαποσὶς ῬΓΟΡΤΕΙ ραϊόχα, ε- 141πι ΤΠ Θ] ἸΟΥΙΠῚ Ραῃηῖϊζογο, 
ΝΖ. 

να τἰδὶ σαι οἱ » Οὐ]ο τιππὶ ΑἸ απ ργος 
Ὀμς οἷ φημ ἀπ ροηάὶ. 

Ὁ μαῖθ 



ἘΡΙΦΤΟΣ Α. 69 

Ομάγο ἤς ἤϊατιιαβ, πη δι αι] μας ἀΠΠ ραης, τὸ 
ἱπυ ἀτνάταιε ἐχοίμμι εἰΐς, 

δάμηαμίο. 

Ψάϊο ἰδὲ εὐτὰ ἔγατέθ το σοπιγοιογήδῃι εἰς, 
νῖοτ γοίξυύμι πτ ἀδτογίοσ οὐὐπι ται {ΠΠπππὰ ΠΟ .]- 

μΔ5,.}}6 τασίαπι το. Ἐφο νογὸ ἴῃ θα πππὶ Ορ ἢ! ὉΠ 
ἱπυπηὸ τοξτὸ ροτπαΐαιτι ἤάθοο, το 4115 ουληΐδι5 οὔ 
Δητοο ΟΠ] οὐς ποααίτιᾶ» τὸ νεγὸ ἤρα ας Ὁ 1110» πεαὰς 
4} αἰϊο νἱ]ο ποιλίπαηι Πιρεγασὶ. Ν αἰο. 

ΑΈροβεις. 

ἘΠΠίτε ρυ!ο5 ἃ πὶς 1η οχ  τατπ γθοίρογε. ῬΠά- 
ιατὶπ οαἰπιὶ πος δθηο ἢ 18.» ΠΘα 16 1111 

ἴλοιϊ ὁ χα!5 ντηοῖτ: 4 αοά οΧ Μείϊτδἤιμι ὃς [θοη- 
τίπογαμη τρις ρεγίρίοοις Ροτο τς. ΠΠ]ς μην ροτ- 
ταὶς, [ιἰ5 (δ γαϊταζὶς δαζοῦ Θχεὶ τ» Ζυιοα 1 Θοητηἱ πο 
{τἰτοπιοπὶ ἀοιιοίδέαης; Με τοηίδς νοτὸ (οτυαῖο 
τπουίαιὶς νοϊιόταῃζ, Ψαίετο. 

χἀρε βρεηὶ (οὐ Τ᾽ Πεοιένηο. 

Ψηοτγαπιὰ πιὸ τα ΠΠΠογιιπι» Δα οηδὸ αὐ ἀξ 
Ῥαγίθ (υἰτορίτ, 1 μδοτίπη8 γοζὸ ΠΟ. ἱτθ}. 

Ῥιοπάο αἰτοσὶ στατιαῖν μαΐθο, αἰτοσι νοσὸ πο ἤιο- 
ςεηΐοο. ΝΝαπι αἰτουγυὶ δά μν τ, ] }]} πηθα8 Ορα8 αἱ - 
ταιἰτ,αἰ τοῦ πχὸ ὴῇ ἄδλιπο αβροοιτ. 

ιομοκ 

ΝΙ τα ργο ἰξατὶς τα ραπίταἀο σορετίτ, ἢ ἃ ρα- 
τΓἰς τηϊυίτατο ὃς ἔσοίογο ν 5 αἰϊθηιι ν!ἀοτ]. ἃ- 

Πα αι ρυϊογὶς Θτίδπη ΓΕ ΠΡΟΓῚ 5 ὀρ βίο βεήι ἃς ἔλυυγᾷ 
δρυὰ Οδιπαγιποηίος ροτάος, ΟἸθάθης Θῃ]Πὶ τς ἢιηὰ- 
ἰατίοπε αἀ τοπηριῖς», ΠΟΙ γοτίτατο γόχας ἱρία νἰχγατὶ 
οροαπλ παιιαί]ο. 

Ἐρ βναιο. 

ἐὰ λησιαιῃ αὐ [οτταπατᾶ 4] 1 απ 16 1» 11 αἄ τὴς ]ὶ- 

τογαϑ5 ἐφ ἀπ{πὶ, Ἐσο νοτὸ πγθαυτ τοι {τατῇ ραι- 

ςἰ5 νοῖδις οἰαμᾶ ἔλοϊᾷ. 51 μος οἵξ απ οτεγαροτε. ἢ- 

τὶ Δο ἢ ινρᾷ ΡτΟά οΥ15» οτδίταῖεηι Ἔχρθγίιαμ οἱ-- 

(ξ, ἀοϊπάς ἐππιοθην οα  αοάαπι ράτγ]α ΡΓΙ αΔτι1Π)» 
ἃς τηαχίταα ἐλουίταταιιν, ράτες πγαϊέζαϊαμη, » ἅτ} 

ἴηϊον Βαιβθαζογιμι ποῖος νοτίατιπι αὖ ΟΠ] τουτὰ 

Ρεγ νίμι ἃς ᾿πἰπγίατη Ἔχ ΘΠ ΕΧρο 1» πες (οἰιλτι αὉ 

ἰηϊπὶςὶς : γογὰπι οτίαμι αὖ ἰ15 5 1 4805 τὰ πηαρηὰ 

ςοηήξαλης τπογίτα, ἱπ 14 1ἰς οἰγσαμηιθηιτ» ὃζ στα Γγ- 

ταπηϊάριη ἢς αάορτις » ΠΠΠπὶ ]ασαιιο νίταπα ἀροιηι- 

δι: ΗΠ 4 ̓ μασαηλ ο(ς ξα ἢ Ἰοἰζοῦ ἀροιοιργου [ας ἔου- 

ταματὶ [τ ιιδὲ 

Ὁπμοι οί. 

Υ̓ ἃζ οἵηπος απτϊοὶ ἴῃ μος πιαχὶ πὸ στγάζιμπι ΠῚ1- 

δ] ἔδόρετ5. ἢ ἀδ πὸ πὸς Ἰπαα γατὶ5» πος [01}}-- 

Οἰμάϊπς 41]. πιασογ ΠΥ ΠΙ » ΠΠΠΠ] οὐτ τη] ρίδς!- 

ἴαπι ἤς. 9]. δηΐτα ποδὶβ νείτασ ἔοσταπα » νον θεγίο- 

τοῖὰ ἰωσῖαηάὶ πιαζογίαπη αν ! δι λτ 15 ΔΛ] ΠΎ1Ο]55. 1ὰ ΠῚ 

Δυηϊοὶϑ ποι Πιδοάογαμτίδυς ἀοϊςηα] ργάβξας, 

ξ ΕἸρο ιο. ᾿ 

ΕἸ᾿οτιιπι Ππταΐτατεϑ δ ὑ᾽ πα ἸΟἸτᾶν αθοῦ- 
4υοῖ αὐΐπι ἀλανήππι ἀφο μη» βλε !ὸ » τὰ δι- 

τοῦιτᾶτο οδ! ἰοπὶ πδπάδυθγίπι. Μοΐτάϊθθ δ ΠῚ ΠῚ 

ον Πτηιι5..[Ὁ πηρ᾿ του Παπ»Π άπ ντ ὯὉ ἰάατη δἰπηξοῖο- 

πθύε ποπ ἀοδεηνασιας ΡΥΓΠΟΏ 5 οὐἀϊά πόδ τποάὸ νἹἱ- 

2 ς 

σίυύες ἂν ὅῃῃ; πάντες οἱ τῶτον φιλοιυύτες, σὲ μισοῦσι 

Αὐδειμανττζο. 4Σ : 

ἌΝ δχαφερεῶς «ὸϑς τὸν αἀ δελᾷον ὁ πό-- 
τερος ὑμδα αι χείρων. δοῦ μὰ ὠκέϊνον λέ - 

οεὗ τος. ὠμείνου σὲ, τουμπᾶλιν σέ. ἐγὼ οἱ οἴομεαις 

μῶλον δὲ καλῶς πέπεισμαι, Ἡ μὰν ἀΐλων σταῦ- 
ων ὠκῶνον εἴ) κακίω" σοῦ ὃ οὔτε ὠκέινον, οὔτε ἀλ- 
λων αὐθροπων οὐδένα. Ἐῤ͵ ὡσο. 

ὡρὰν Αἰφεςτοὶς. 46 

ΓΙ μου τοιὶ φυγάδας ᾿ἐποσδεχόρϑμοι. 
φάλχοιν γὸ ἄτ᾽ οἷ ποιῶν τίς, ὅτε χακῶς. - 

κησε (άϑοιτε οἱ ὧν τὸ τοιῶτον, εἰ τοὶ μελιταιων 

λεοντνων ἴσοιτε. οἷς μδὺ γὸ ἐλόυϑυρλας, λεονήνοις 

εὲ δουλείας, παραίτιος ἐγ ὀμΐω" οἱ μδι), ὅτι Τιἤρη 
μου ζατέοίυστιν.οἱ μιελιᾷ αὐοι ἐἰλοδτι καϊα δυομένην! 

ἐβουλοντο σώστι. Εῤῥωΐϑϑέ. 

Αντιδϑάνει Ἰαὶ ὥεοτιζκῳ: 4 ΓΑ , 

ΩΝ ὑκν ἐμοῦ πεμφ ϑεισῶν δωρεῶν, ὧν τιάϑένης 
μδὺ τὸ μέρος ἐδίξατο' ϑεότιμος σεὲ,οὔ. διὸ τοῦ 

μδιυ, οἶδα χώφιν. τὸν ὅ»οὐ μέμφομαι. ὁ μδὺ γὸ ἐσὲ 

ἠλοωσέ μἐε λαξων.ὅ σ᾽ οὐδὲν ἐζημίωσε: 

; Μενεκλέϊ. 4.0) 

Η κδ' μιόλου χριςος “πυόμϑρυος,εὶ ἐδύλῷᾳ τὴς 

τῷ παῤὲς πονηρίας δπολὶμπανόμϑδμος νο- 

μιϑίιαι. ἐστεὶ κοὴ τῷ «σοσί του χεόνου ἢ Ὡοθς κα- 

μαθιναϊοις πόλιν φεοφστιπολεὶς. ασοχ Θἰσεοὶ 

γὰ χαιοοὺ δόξεις, οὐκ ὡληϑεία ρηςὸς γθχονένα!. 

Ἐπιςρώτῳ. 79 
Σ ὠοὺς ὀῦτυχῇ τινα γράφειν ἔοικας. ἔγω σὲ 

( Σ ἐὰ «ὁδὶ ἐμεῦ σωυελῶν ἐν ξοα χεῖ δηλὼ- 
στ εἰ 8 τ᾽ ὲν σὔτυ χεὶν τὸ "δυνηϑένίᾳ μδρ, ὀρφα" 

γίας πειοαϑἰῶαι. νέον δὲ ὀγτα (Ὁ φὐθέςεαισιν ὠκητε- 

σεῖν τῆς σι αὐ δος ϑστολέστη δ τοὶ πλέιςα τὴς ἐσίαξ) 

ἕας ἰῶαι ὃ ἐν βαρξαροις ἔϑεσι, φοὔγειν ἢ ὡξ ἐπά- 

σης γῆς ἀἰδεκούνδμον, δ) βουλαύεϑτι ὃ μὲ μόνον 

ὑπ ἐχθρῶν, ἀλλὰ κοὴ 0 σδεργετου μυόνων,τυραῦ- 

νήσαινίᾳ σὲ, ὠπεύχειϑαι ζϑὶ τὸν ὧν τυραννίσι δίον; 
δῦτυ χευρϑν. ; 

Ονήτοοι. δ. Ὁ 

ΑἹ σὺ, ζοὶ πταγτὲς οἱ φίλοι τῶ τ᾽ αὐ μοι χαξί- 

ὁ ̓ἄαννε: μήτε φξοτά ζούτες αἷδὶ ἐμοὺ μηδὲ 

μήτε πολὺ «σραγμονοιοῦτες. εἰ μήτι βουλοίμίω. 

τοιαῦτα γάρ ὅφ πο Χ9) τύχην ὶ ἡμζιξ » εὐ (θα λο: 

γοὺ ἡδϑζωλαι τοις ἐχθροὺς ἀκούσανίᾳς, ἢ λυπηϑῆναι 

τοιὰ φίλοις μὴ δι ὑπακούσεντεις. 
Ἑτεονίκῳ. 4! 

ἜΝ υδὺ δ' ἄγλων ἔχθρας ὅσοι τὸ χαᾳκὸν μ8 σ;ὲε-- 

δρώκασιν ὡς «“ακαλέϊς κἀν δλιλαϑοίμην. 

ϑνητοῖ γὃ ὀνζας»αἰϑείνατον ὀργωὺ ἔχειν ὡς φασίτι- 

ὑεξ. οὐ «οροσήκει" τῆς υδΐ τοι πύϑωνος εἰς ἐμαυτὸν 

δυσιμδύφας»οὐ μόνον ζῶν, ἀ  ἐ σ᾽ αν Σποϑεινὼν, ὃ 

“πἃσισυμέβαινει τοῖς τετελόύτηκόσιν ἔχιλασοίμην. 

- 

αἱϊς: (4 Ὡς πιουτυις ἡ 4,0 ταιδῇ ὁσαΐδιβὰ νἱτα ἀϊ(ρεἀδιϊδιι οΟτλησοις (οἰει,ὲ πιριποτὶ φάεἰοιότο. 

ἄσεως 



ργτίσῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑβε τς 

υπϑϑγ οἵ Τῇ 8 ννβίςοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 

“ο ὈΙΝΕΒΘΟΒΚΒΥ͂Ν ΑΚ ΕΘΟΟΚΛΥΜ ὁ γὸ ταὐιθριεί μια δῇ! κακῶν ἐργασαμμθ’ οὗτέ 
ὄφιν. ὁ μδλ φίω ἐμζωω φυγίω σθρυϑίαν τίωγ μυδεχᾳ 
(θουλο μμένζωυ ἐμυὲ σ)ώχειν »αϑαινομρέγζωυ “δὲ τούτω 
γήμφόϑει φαρμοίκῳ δχφϑείρας. 

Μεγαρσῦσιν. δ᾿ Ζς, 

Υχ ἐλπίζ, ὧν παῤ ὑμδδ ὁπολήψεσθοι “αίραν 
(γ" Ῥιήσᾳς ὑρδμ ὠλούσας μέϑνχαᾳ ὥοφα- 
νῶς κατ᾿ ἐμοῦ “πλεούσας. οἱ γὸ ὀμιγημονάζετε χείρ.- 
τος, ἐκ αὐ ἐπελῴϑειῶς, ὅπ φοθϑτερον Ῥὶς ὑκᾷς ὅπο-: 
θνήσκοντας ὧν σιτοσεία, σέστωχῳ. 

Λεοντίνοις, 3 
Ἑωνίο!αν ὃν οἰξεπῴψατε χατάσκοπονγ δ ἐμ 
- λόντα, εἰυνα δᾶμος ὀποχνεὶς 
γαε, σέσωζᾳ , οὐχ᾽ ὑμῶν χαραζόυδρος, ἀλλ ἵνα μη 
ζητῶ, τς ὑμὴν σαφῶς ὠπτὶῖ: γείλη τίω φὡὐοᾳσκοί ζω 
τῷ καθ᾽ ὑμὴν πολέμου. χρὴ »ὃ ἐμοὶ πιςὼς α͵οΐ, βα- 
σαγε τὸ παῤ ὑμὴν ἐδήλωσεν, ὅτι ποΐντων ὠνσιεέῖς ἐξέ. 
πλίω λιμοῦ χοὶ φόξου. τούτων σὲ υμφὶς φησὶ λίαν 
ὀϊπορεϊν. 

Τμεραίοις. φ᾽ ἡ. 

Γω παντα μδὺ ὑῶρ «ςσιχόρου κοραῆοιν ἕτοι. 
᾿ διδὸν βημαμοκᾷνν, εἰ ποὺς αὐτὴν ἐσδὲι με τω μοῖ- ον ὅπλα αβάμδνον «ὐδὲ ϑανώτου δγογωνίσειῶς, 
οὐκ αὖ ὠχνησα » ἐφ᾽ ὥςτε ϑεῖον αὔόρα αἷὸῥ χαλλοῖς ἢ. ᾿ 3 , ».ν Ἃ “ ν] 3 ὑμψῳ ας ἐπωινούϑμον. ὑμὲν τε 10 τοῖς ἄλλοις αὐ- 
θρῴποις φὐξισζώσοωεναι ὃν ὡξ ἀπαντῶν ᾶ καϑειρῶ. 
τάται ϑεαὶ μρῦσει φοφύτήμησειν ὑμινοπύλων. ον ὃ 
Λυέλης χορριὶ οἰδἰωεῖίαν λογίσειϑϑε. δ ὡς ὅποί ποτ 
αὖ ταφῇ ςησίχορος,ἱμρεραίος ὅς. κὴ πιίσης μδὶ πα.- Ῥίσος Ἀληϑησεται δζῳ «ἰὼ αρετίω. μδυε σὲ ὑμε- 
τέρος. κα σὲ, μὴ δὲ οἴειϑεἕνα 2. γεχρῶν φησίγο- 
δον, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ποιήμασιν ἐῷ, ὦ κοινὰ πεντων α)- 
θρῳπων πεποίηται. σὲξ αὐϑ᾽ ὦ ἱμωεραγοι, οὶ μδὸ 
ὑμὰν “ἡυνηϑέντα, τ ρα φῆναι τὸν ἥρφρα κ) παι δ᾽ υϑίν- 
τὰ βιῶναι γηδάσμο,ίᾳ ω ὕμνοις χα μέλεσι. αὐϑδᾷ 
εὲ χαΐᾷναισις τᾶτο ξουληϑεῖσιν, εἴτε ουνη ϑεῖσιν, εἰς 
εἰχλότι φύσεως ῥιεταξαλούσης,τελοί τῇ στ" αὶ ὧν μδρὶ ἱμυέρᾳ,νεὼς ἱςείζϑω φγσιηγόρου. αγη μεῖον αρε- Ἧς ἀϑείνατον.:ν δὲ Κατάνῃ τὸ ἀσουσὰ ζό μῆμονυπ' ὐγ πε, τάφος. αἴθ μδὺ ουεὖ τούτου ὅτως αἡ ακζεινον 
ξειεν ὑμὴν αὐτοῖς, φρόοσετε. μήτε Δλθυκμάτων τὸ ἐπ᾿ ἐμοὶ, μήτ᾽ ὅπλων ἐν δὲ εἰς ἐἢ) νομίζοντες, μήτ᾽ αὐορῶν ἕν ὃ πτρονοξς, ἷς οὔτε ἐλοῦσιν ὑμὴν πόλιν 

ὧν συφελίᾳ, σιηρελιώταις οὖσιν ὠφρεπές. οὔτε μὴ ς-- λοῦσιν ὑμὰν πόλιν ὧν συκελίᾳ σικελιώτως οὖσιν αἱ. φρεπής. ἔτε μὴ ἑλῶσιν ἀσφαλές. ἡ ὃ αὔρα μὴ ς(- γέτε. μήΤ ὀλρφύρεοϑε, κινῶγτίς τι αὶ ἐπ᾽ εὐυταῖ. τύχης" 
γέ γηῖοε μὼ »ὃ τὸ σώ (φ. τὸ φησιχόφου. ΤᾺ ὄνομᾳ σὲ ὡ“Οὐλαβὼ γὸ αϑήνυτος αἰων, δὔκλε ἐς μδὸ ὧν βίῳ, μακάριον ἢ ἐν μιψήμεωις αὐαϑησεἶ). τοὶ μόν τοὶ ((Ἔλῆ 
κοὶ ἔπη Χρὴ παντοῖα, ποιήαα ποιρωνῶ ΧΙ δημο- 
σία ἐν πᾶσι τοῖς ἱεορὶς ἀγαηγρώνψα ον). ΧΩ Ἰοα, 
ἕχαςον ἐν τω σφετέρῳ οἴκῳ" τότε γαρ ἂν ἀφανί. ζοιτο φησί χοροί, ὅταν τούτων τὴ μὴ φυλφήηται. 

ἰς επίπι ἰδ, χαὶ συαι νη ῖς οὐπη: ΠῚ ἰπϊαγι ς πλα 115 ΖΕ Ὠ16 ΗΠ Ίχις, αι ροίξ ἤαης τρδην ἔαρ!» Ετγ΄- 
τῆ α; νχοῦὶ “ιοά τὴς Ρτοίςααι, ὨΘ 46 411 παθεῖς 
γο]]Θτρνεηξηο πιογῖθπι οδχιξς. 

727 ἐραγερ ῥα. 
᾿ϑυοι ὈΓΙΓΘ 65 γα γας ἀἸη! ἢῇ τ η] Πὸ ςδετὰ ἯΙ ἡαιμΠρᾶϊος ΟἹΠὶ Ἔχο (8 [ρε σγαζίαιη ὰ γο- θι5 16 τοςΘρταγη [1.51 ΦΉ ΠῚ τοαάςηα! μ6- Π6ΗῇΟΙ) νοῦ] 5 (ἢ ὨἸδηζοιη γΘηΠΠ τ, οι πος Οδ τὶ οἱ [ςτἰς » φυοά τον φηῖθα γοδὶς Ροπὸ πλοζτιιὶς οΠατίτατο ΔΏΠΟΠα. [Δ] τοι ορέχησιις δια], 

7,εορμεπξς. 

Ἐομ  ΦΔη), δ τ ΤῸΝ [645 ΘΧρΡΙΟΓΑτιι,Π ἢ Πς; ᾿ δεκὰς ΟΠ Οσο ἰδ τὸ ΡοΙφι 5 νἱσπι) ἰςτὰαιιὶ, ὍΘ 4υϊάθη ἰᾳ ἴῃ νοίϊγαιη ϑγατίαγη : [οἀ πο τ μὰ “θα τεη μη ἤτ, 15 νοις ΟΠ ΠΟΘΙ, ΔρΡραγάζυτῃ ὃς! - 11 ςρηζγα νος ἢ αἱζερεὶ Ππρηϊῆροι ὃς ἀδημπηςίος. ΜιΗὶ ΘΠ1Π} βο] τοῦ ἤης “υι Ἐοηἶδις ἀθ νοι ἈΓΊΙΩ το- Γίμη ἰξδτιι τα σαῖς, ΟΠ.) }.11}} ΓΘΥῚ1Π} ῬΘΙ Ια νὸς Αθοταγο, ἴλης ἴαιηθη ἃζ ῃχοῖῃ Οχορρτις, ας φηΐπὰ ἀβαῦχη γοβις [Ὡρρεῖςτο. 

ἢ] ρεσγοηϑε, 
ἘΦ ΡΓῸ διφἤςβοτο χιΐάμις ΘΟΕ ραγᾶζι5 {Ὁ π}. (οά {1 δὐἀποτίως ΙΡίδπι δἰϊαμπι ράγοδῃη ἀγηιᾶ Τ}}}} σαριοηα ΓΗ] δὶ ἃς ἐδ τοῖῖρ (Π}] ΓΑ τ], }}}}} εἰ αν ΜΠδπὰ : (] τομὴ ντ νοθις ΑἸ (χὰς χηοτ- [ἈΠ ιις Πα Πὰν ΓΠῚ Ποτεητόπηηιις σΑΓΠ μι Ἰἰλαά! 5, ζςΟη ογυαίδιι, ἅαςφην (ἈΠ ΦἘΠΠ λα Γ)οςΣ υίς» ἰγτὶς!β νηϊπογίῖς Δητοροίμοιπης, ἃ 410 φδ)- ἴα “βοός ἀσοεροσαης. Ηος γος φοηδάοχα- ΤΕ ΝΟ] 1» Ὀ]σΙΠΠ 16 ΤΟΓΓΑΓΊΙΠῚ (ραΐτυς ἢς στοῖ.- Πβουις , δ πὶ ΕΗ ππΘσθ δ ΠῚ οἠδ : αἱ οπηη Ραζγιας ῬΤΌΡΓΕΓ ν ἰχειιζενη ἀρρε!]α ει, αὐ νείθη Ρουπηε-- ἤφθις, Τὰῆν πὸ (ΟΡ ΓΕΓΙ5.» ϑ:θΠςἤΠοσγιηγ ἐὴ τηοζ- [Ὰ]5 ΠΙΠΠΘγασι, ΕΤΥ̓ΘΏΪΠῚ ἴῃ Ροξιηατὶς {5 σι ζΟΠΉΠΙΠ14 Οὐμξξ 5 Ποτηΐηιδες ἰφοῖς, (ἀρογῆξες εἰ ἀἴαας νης, μάγος ΡῬγαάισατς Βοηὶς αὐΐδιις ᾧ Η!πογεηζδς, Δριιὰ νὸς πδζαι) εἀὐποατήπιημς Η6-: ΓΟΘΠῚ, ἀρ! νὸς Θυιἀ ζιΓη ἡΠ{Ἐξατύμηας ΥἸΧ δ, (ξποίπθηζοπλ ἰὴ ΓΠγιπηϊς ἃς σΑΥ θις. Ἀρυά 

ΓᾺΠΣ , Παῦαγα [ἢ ἀπ πογἤ ΠῚ (ΟΠ. ζαΐΑ τηογτθι ἢ Οδα δ. Ἐπ Ηπηοια ΓΘΠΙΡΙ ἢ αἰ σους 5τοῇ-. οδοσὶ, (δι Ρ του ΠιΙΠῚ νΙΓΓῦς ΤΩΘἢΠΘητ ; ( 8-. ἴΔης6 νεζὸ (δριυΠςῆτυπι, 4ιοα Ππηλπιο {πιά 0 ὉὉ ἸΡΙΙς οδίδευδειν δὲ οΧρεείτασ, Ὡς ἢος Ἰσίταγ, 4ιοά γ δὶς νἐΠαπ ἔποεὶς γ ἰἴαταϊτε, Αἴ} ΠῚς πη 6 μδ- ΟᾺΠ115, ΠΘΉΙΟ ΔΓΠγΪς », βέαὰς φογρογίθιις ἀφίαζα. ΓΌΓα νοδὶς Ρυζαῖε. ΨημπΠῚ ααζθ πὰ δητὰ ρετ- Ροηαίξο,, ἤῤαις ἢ ζΘΡΟΓΙξὶς γγβθομ 5] ο Πα γοβὶς δΊΟ 5 ἱπΠΒοηΘἢ μη ἔοσο, ΠΘαὰς ἢ ποη Πορουϊτὶς γσ- δϑιη δ οι ς, νοδὶς διοα ς Ποποῆῇ ἔογε, διιῖ ταςα πη, ἰγατῃ φιγζοι Π6 ᾿ρμαεμομρθας ἀφρίοτεείς, ΠΟΠ]Ὲς Οὗ δἱκβ ζῇ ἈΠ» ΟΠ] ΟΖΙΙΔ ΠῚ ΠΟ ΙΔΠΔ}}1, ΟΟΓριις Ἢ δῖθπςβογὶ σηοεῖο ΔΌ[αμηρειμ οἢ, Νογηρῃ νοτὸ [ΕΠΊΡΟΓΙς ὡογη τας ἘΧΟΕΡΓΗΠῚ 1 ν τα ΠΟΡΙ] τας ὃς 11} ΤῃΘΙΏΟΓΙΆ [α]Πεϊτατὶ ζοηἕδογαθίς. (ὐδγγηΐηα γο.- τὸ Φἰμ5. γογῇις ὃς Θγηπία δέ ΠΟΓα Ρο ὅπηαζεπὴ ραβδὶ. ςἃ ῬΕΙ͂ ΟΠ ϑ τὴ ἐλ. (ςεἰρεὶς τηφηάατα ςΟ]]οςΆ.. ἴς: δὲ ΘΌΘΗΝΖΙς κε δα Ἰ ἄοπιο ἢ ΡΓΠΙΔ τ τη ἰαδεο ὃς δάξοιτος. Τύχη οηΐιη ἃ τηρά!ο αἰίοο.- ἄδι δ᾿ουσηοίροι ϑιθἤσβοσιας» οὰμη ἤοσηπη 4} υαἱᾷ ποι αἰ Π ρθητες ουοάίταπ, (δγιατύπηηις βμοτίς. 
Αά 



ἘἘΈΡΡΦΥΤΟΣ. : γῖ 
Λάδιας ορογασα ἱηρσίπι5 ἄτα» ντ ἴῃ σατοτορ το Γ- 
ἴα! ες πας τγαιπίπαϊττδηξιιτ ὃζ ἀἰ ροτραηζίι: (οἰθητο5, 
τηλίοτο αὐπηϊγατίοης Οἰυμζαζοπηριια ταΐθι οπλὶηξ 
ταϊοτίτριιαιι ἰρίαιη νίτιμπι, μα Ἰτάχ ἐστὶ: 

ὙΡγα[Ἕὀμονὶ, 

“Χ Αβεἰϊιη, σοα Κὰ ορρυθηδης ἀερσραϊά ἢ} Ἢ 

ς ὯΥ εἰ )τ Π ϑοτᾷβ ἃ Τ δαςτο; Ἰπσυξβοης οαρὲ 
Ῥιο ύνησας εἰξν Οἰε δ ἀπιτειλ απ ϑρ το τ Εις εὶς 

 "αἰϊαταν(αδαξεαλνγοϊεὸ ἐαξε Ἐπ βαεονολὶ προ εῖτιισι 
- Φ Η Ι] ᾿ : . 5 Φιι 9 11.219 τ {Ὸ ΡΠ ΟΊ ΠῸ 

}9 ων ια οπμγμαέν 1: τι Ῥοπὶ ταϑὸῦ 

ἊΝ ϊο τὸ πυδιοίᾶ , Πα ὐοδαο ψ ρότ ον ᾷ 
Διο ΕἸγῤς δογοεὶς : δά πόπεὰς ὑτὰς ἀςς ΠῚ, 

καδκυσ μα  ψγτμαροία ΡμΠοὐορῆο: ϑιφΠςηοίο 
: τὸν ἢ} 8 Οὐὐαοὶς ἃς εὐ μἀϊτὶς νας ἔῤιπιηοις ἢ 

ἀδὰ δ: Τα] λα τις αὐ Ἰρί5 δε δ ξἸόη1ς δ Ίς; ἔτι: 
᾿πλαΠδζ ἡ ἀδέγοτε ἀὐϊτζότα Ῥ᾽ αὐίπην, ἅπας Δά ζορηο.. 
{τεπάα οαρηϊα ποίοϊ5 σοπδητανη ἀτάπς οοπίου εἰ. 
Οράὰ { σαἰαπληΐα φαίριις ργοίςηάους δά τας. αἰιτος 
Ρεγιοπογῦς ὅζ εἰ ἔραν αι άλπι ἀς τὴς ρευζια πὶ 
Ἔαρος απ] σα! απγηίατοτος ΟΒΊ Πα ποή ([ἢ- 
ἠδὲ βιξ]ὰ οἱἱ Δ μας τς Γδητδηεία αὐ δάσευς, βὲη νοἵϊ- 
Ἕάζόην τότπαας Ἰρίαμη [ογὐζαη δηλ ὃς ̓ ξ ἢ ἀατὶ 
ὁόη(δ φτάση Ὁ οὐ πί δας μοια εἰ δυ:ταπι βιὰ δγεί τι 
ἃ νἱτὶς (ἀρ  θητα ἐϊα τὶς δ της ν 1} 5 νῖ ΠΟΙΈτΟ 00 ]- 
Ιοχαῖο (δεηηοιιό υὸ Εἰ πατὶ 5» φιλο 41) ἐπ 8} ε] ἡπαχὶ.-. 
πὸ πιο τ 1} 65. δύ ΙΑὐ46 ἀρὴν ν ΕἸ ΕΙάγιιηζ, 
ΝΝλπι δβεγίπμάο σοσιοίοος ει ΔΠὰ ΒΟ τας ἃς 
πιοάοτατιι9»ζ, ἢ ἀϊσοτό ποη οὐ δοίη διηι δ, πα- 
πλδη τας μα δε ὃ 9 4 ἀπ ρογ ἐαπιδυν (τά ξξα [αἴ δ 
εἰμ 4] μας ἀἸοῖς;» δέ βό Π]σθταγ ῬΗΑΙ ατή δία Ὠ]]] 
ἐϊδν]αοτγιμη ἴῃ Η15 ν ΓΟ ΕἸ διί5: Γαπυττα Τἐ5 ΘΕ ὃς ἀά-. 
τί γάτίο Ἰηξεγίογεμι οἵδ... ο- 

ΟἿ {71:19 

. 
ΕΣ 

“«Ἄράγες Ῥραϊαγἀϊ Τγγαηηου τι. 

᾿ ἘΘΙΑγΔΓῚ ρί εδήα ἰπι τὶς δῖ αὐμελημ ἄχτι, 
ΙΒ γαανον τα ἡ τὸ ἃς ἕασιηί πα. 584 {δά πὰ ἃς 
[ἀξ ἀστοί! ργοούδάτο πτ ἢ] ντάἀ εὶς. ΠΟ Πλη]α οἤτηη 
ΡΟ νὴ ὃς ΥἸγὸς ἀρδίθργαυα αηλάδιη πη βδεϊτί ἃ ὃς δ: 
τίτατο. Νίεται ρίαν μοπληθπι Α Αγ πη, δοςογίαϑ ἴῃ 
ντθοια Αρτίροηζαμι. ΡΙαπὰ δΐπι 20 ἱπα ἀ1 (δι τ! 
ἃς τοῖγα ἱπίοίτεια γα] ἀηῖ πιὰ ΔΌ ΠΟΥ τ τ. 51Π ΘΟ γηὐο 
Ἵτὰ νἱ 9, νεῖη φά65 τἰαφνεη!ά, Οταςοιά ᾿δρδιιντὸ- 
τε, ἀ τυλτι ἀγατπο πιὸ ργοιοοα, πλδπι8 πΠηοπιέϊησας 
Ῥυϊσατάγῃ σοτο τΠὶ Ογσ ἃ ΟΠΊΠ65 ΓΟ 5. ΟΠ 5 ΓιὶπῚ ΟΥ- 
σα ρέγερυϊπιπα. 8:1π| Πλ}119., να! ἐσέ τὰ “᾿Αθδεὶς 
πιδει, ' Δ ὑπ, 

Φοϊγβγαίοςσ Ὀαϊ[δο, Ν 

θοὴν γεν: [οἸιὰπν 8Κ πηι δ Παπὶ ππὲ τη: 
ἴὰ ὃζ ομέξατίσης ἐπξοττον ΠΙᾺ δη τ ρυδθλιὰ 

αυα γος [Π σοΠοΙοηΘ Γι ΘοπεὶπογιΐπΥ, ὀιπι δε η΄. 
τἰοπί ας τη πὶς σο δ έξίς ργοτα Ἐς, πδά 18 νος 
ΤΠ Δ 15» ΠΟΘ 40 τ γ15 4 δὰ σοπίξαυξηάα 
ΠΙταγη1ηὶ ἀἠ δά φισιις. ἢ ΣΤ τ᾿, τ 

Ναμβοεϊ!. 

γ᾿ Θο χαϊάοπι , ἄυοά ἰᾶπι τἰδὶ (ρεπαπιοτὸ ((τ]- 
Ἐϊ 4ιδηγα15 Εἰεγπηοοζαξοϑ . αὐ Αἰλὰς αυρίατη 
γοτζιογίς ἃ πὴθ ργοξςέζα ἀοπα [αἰςίρεγο β] Ἰαπὰ ΡΗῚ- 
Ἰοάςμν! παβδϑηζοιι 5, ταιμθ δα τοπηῇ ἀοπόσιας 
ἀςάϊ. Ἐπ ΡᾶΓ πλβα ἰλις,, ἱπχπχὸ. {ρἰφη!άοὺ, ΕΠ, 
Ὡς σι οἰ απο άϊ ςοσηατὶς ἐρο 1 γγάπημϑ » π}- 
ἰόψ:6 σορπάτίοη! 5 Υἱποαΐο ἀιείησοηϑβ οοηϊεπάλιῃ. 

ωι 

οἴςπε τοιὶ ἄλλοις ἀγβροόποις ὀγαπτέ με ψοεθῳ ἔσημοε- 
λῶφ: εἰδότες, δα (οὶ λλον τῷ γρψαντος ἀὐρὸς,, ἡ 
ϑρέψαδα “πόλις τον Ο ῶτου; αἰπὺ πάντων ϑευκῳ- 

ϑήσεται. 

ἀκ Ἔ ᾿Θεασηνοδὶ ὁ 5 ΝΣ 

Ἢ οουζεμοδο αρλῶ ἐγεκηλβᾳ ΩΣ 
τἀ  σκοῦρὲ σεῦκρον οξ δηνοόδοιοις Κα ϑυρέθη.“.2 πὲ- 
δὰ φἰρλ φηιφολίω ἐπώλει γσλυτομῶτερον Ἰώ! λη- 
φῶ θιχωζλον, « .ν.λ:.»᾽ σε 

δ ὺ πα γ ᾿ ; ̓ Αβαοιδί. ζὰ δ᾽ 

δοῖσ να ον ὃ. κι ρε: ἈΡΥΤΎ ΑΑΝ 
Ἃ γδρνομα σε χάριν ὁμιλίας αἴσδεαν δχ,φὰ- 

 κὲ δέν γεσδ ϑυκιγὶ δ ορμα μον ΚΑ ὋΣ 
καάγ! τόπος, πυϑεςρροα Ἀμὴν οὐ τω φιλοσίφῳ, , 
ξησιχόξῳ τοῦ ποι! χα τισιν ἀΐδλοις Ὁ ἐλλογίμων 
ἐλλήνων,δωμ μορμμεχᾷν αἰο᾽ὰ ἡλλὰ παῤ ἄνῃ ὥϑοσ- 

μιεμϑιϑνκίναι. ζητεῖν ὃ κοὴ πλείοσιν ἱξορίας χαθιν 
ὧνυδκ οἶδα; ᾧ τυχενν, Εἰ μὲν οὐ ποροχα χη στὴ ἢ 

ἐμάς δχοιξολεῦς»») πέσειστηι τοιῦτον εἶναι με, ὁποῖ- 
(ἂν οἱ δχχξὰ λοντες εἰσοώγουσι.. μεἀπείϑων οὐ ῥά- 

διιοῦ., οἱ οἰὲ τὸ ἀλλϑες ἐξετάζεξγαι, φιχοηοιξ, τὐϑᾳ 
πᾶσι μι ἀνθρούποις,, κ(φ Αίσοι οἷ οὐρα. σοφοῖς ἀν- 

εδρέέσιν, ἐλϑὺ αρός με συ υησορμᾶμος, ὡς περ ἀλνλοὶ 
πολλοὶ τὴ ὁ ξίων λόγου. γνώση γὺ ὧκ πείρας το, ὅ 
ἄλλα ἅπαν κελλίον χρὴ σεμα ὁτερον, Εἰ ὃ διε εἰ- 
πεῖν μησὲν ὀκνήσανζα, νὴ φιλανθρφ πότερον," Ὡρὸς 
φίω), κατέ χουσοιν φύρου ἐσρημχοιτισ μόνα , ᾿φὴ τὸν 

ταῦτα εἰξποντα κρὶ κοσμίου ᾳ φάλαριν, οὐσ νος 

δ) σφόσλα δχὶ τούζις ϑιιυμζοιζοῤοένων σι: 

ξερον,, ᾿ 
᾽ Αδάρις φαλάοιοὶ τῷ τυραίϑνῳ, 57 

Γ Δείξας φύσιν οἰκείαν ὑξρεως χοὶ ὠμόηηῖοξ. 
καὶ σε ἔτεκεν οὐ γυνὴ (ὃ αὐὴρ. ἀγλνὰ λέωνα τ) 

σὺς ἀηριθ᾽. ποίξις γὴ πάντα (ἴα Καὶ τοροσέτι ἰδγύ) 

δόξῃ, χὰ κἢ Χοὶ αἰ ριότητν. μὴ σύ γε κάλει ἀβαδν 
δύσεβὴ ἀγϑρα εἰς πίλιν ἐκ ρβίγανία. αλλόζια γὸ ἐ- 

εἰϑὶ φϑοῦθ΄ κρὴ χωυλεπέτης κρὴ κανοὴ ἄγνοια " εἰ δὲ 

φοροϑύμως μεϑέκεις ἐλϑεῖν εἰς τὸν οἶκον» νόμοιξ 
ἑλλίωϑ κοῖς χδώμδμος; ποοοχα λοῦ με εἰς σὴν ἑξῖαν; 
χαϑὰρδίίων χέρσι καὶ ψυχῇ Ὡϑθς ποντα πολίτην 
δὸν κϑὴ ξϑον εἰ δὲ μὴν αίροιν σον ἄξαρις λέγει. 

“»-- 

᾿ Πολυῤρα τ χα) Δαΐσέῳ: 5. σ᾽ 
 Γχφβέτε χρὴ μὴ ἀῥάλλετε. ᾿τάχοὶς ἐμοὶ ὅὃ- 

“λεμμεῖν. ὅλ] τοιούτοις γὸ ἀθλείς οἷς . δὴ ῥιηοὸ- 
βδντες ἐλέγετε δ μβαλλοντές μι ποὺς λεονήνοις; 
οὔτε φϑονου δ ὑμῖν, οὔτε ὀποσυμ(ουλσζομϑι φιΞ 

λοημέϑαμ ς ςτὸ τον τς 
᾿ὸ ΝΜ άρφιρλιρι, - 9 .ς 

Ὕ Τὼ μὲν, ὅπερ ἤδη πορλάζχις ἐπεσίλκως ὅδ) 
δ »]Ἱυϊχοίνω» κἀν ἑρμοκράτης ἥτις ἀλὰς ς εἴρξη αὶ 

σταῤ ἐμξ δωρεαὶ λαξῶν αὶ φιλοοδήμιε ϑυίατερά [Ια- 

μου μένην, δστοστέμπων δέδωηᾳ. «οὶ τὸν ἔπαινον ἴσιν 
ἀφλλον ὃ σὐκλεέςερον ἔχω. παρ ὅσον Τομέτοις σι [γε 
γέσιν ὁ ]ύραννος κκὶ μηδὲν ὡροσήκων αὐεξεϊα ζοῤιαῇ 



᾿ς ΚΝ 

Ξ Ξε ς ες νσξε, πῶς: 

Ιπια865 γβργοάυςθά ὃγ Ἴου 
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᾿ξ τεσα  αμααι,τ πε τας-- τςς Ξ ς- 

-- πτπτ 

ἔξει χπε κα τοῖς “. 5 τρτρξ 
-- ΞΞΞες : --- ΒΞ --- 

ΕαΠγ Εὐυτορθαπ Βοος, σοργηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδβι τις 
τίθϑυ οἵ Τῇ 6 ννεϊϊσοπιε Τευβὶ, ἰοπάοπ 

ἄμ φ' δ μι αὐ}; ὥ 

ἢ γι Σ ΦΉΣ ὁ δ᾿ δὶ δγκν ἐρίῃ 

ἾΣ ὈΙΝΕΚΟΟΑ͂ΥΝΝ 
«φρὸς δὲ τουρ ὀνειδῃζ ονΐᾷς ὅτι χουριζόμϑδμοι ποίϑο.. 
μϑυ, ταὐτίω ἔχειν τίου διτολογίαν, τὸ μὴ σδύναϊξγαι 
τοις δθεργετου μδμοις αὐτὸ φιλρφροσυης; βίᾳ λρῖ. 

1 Αρμρολόχῳ, (ὁ 
Πρλαϑύρϑυος ἧς ἔχειν ἡρνοῦ πονηρίας, χὴ γε- 

ΕΠ ἀλλός τις δὸς ἠμιδν» ἢ οἷος ξἶ, λα. 
λεέπον κὶ καθ᾽ ἑκάςην μόνον αὐσόλαθέ. μὴ ἴθτο ἔρ-- 
γον ἐἰ πολλάκις ὑσ' ἐμρὺ κἡ χαθ᾿ ἑκάξον γονίᾳτην. 
“ρρίαν εὖ παϑῶν, ἐ τοῖς ὀμϑίοις ἡμφὲς ἀϊκοίδηυ ἐγὼ 
δι γὸ ἐχ ἐάσω χεηςότιζᾳ ᾿ὶ εἰοκᾶσων εἶναι τισι τῆς 
κατ᾿ ἐμαυτῷ πονηρίας ὠγείκαῶς δουτέραν ὁ "ταν. 
ἀν λ᾽ εἰ μὴ ὃ σὺ σεαὺγ ἀνδᾷε ζὰὰ σὐερ γετεν [εξ 
λημϑύου φείδῃ, ἡ δα δουδδ ὕτωξ ἐχόντων δὴ τὸ 
πλέϊξον͵ τάχα αὐ δχι εις ςδοξ ὀφϑείηξ. τ Ὑτ Ὁτόννα 

γᾷ, Εν χρῷ. έ, φρρρδκο 

ἜΣ αὐ νὴ! ὧν σὺ κα) δημδτόλὴς ἡρδῖν συλ ες. 
[δὰ δυαλεπο φῆναι τὴς Τυδαννῖσος τα ἃ 
«[υσνοδιιῦτες ἄλλ᾽ ἀγνοουδ τες ϑχὰ τίω ἀπαιθίαν, 
ἅὅτω σανξξωλαύετε. τὸ δὲ) αὐξαδς τυραννίδος, 
ὀρεγομϑύυ. τὸ παύσαωϊοχ δὲ, ἐκ ἤπ: δ τὸ ἡογγνὰ Κὸὶ 
δεόντως πρᾷξαι. ὥασερ δσὲ τοξόηι εὐέϑεντι τοῦ οἷ: 
σὐν»αϑαλᾳ βεὶν τὸ βεξλημδῥον.εἰννλν εἰ μδὸ δυνατὸν 
ὑμὴν ὅδην «ὐελὲν τίω ἀρὴν τἧς τυραννίδος, δ δὴ 
“οιῶτα᾽ εἰ ὦ τῷτο, ἔςιν αἰδυνάτον, ἐσυνατωτέβαν ἴξε 
τίου ὑμετέραν παραίνεσιν ἐμοὶ δδξ συμιφέρξιν: 

Τιλοϑένει. 62 ὁ τὸν 
Ὧν φρατιωτῶν οἱ μδὺ ἡμίσεις εἰς τὸ φρούρμον 
ἔγχημοείναντες, ὀκκοψάτωσων. οἱ δ᾽ ἄδλλοϊ, 

τας ἔχισρο ζοὶς τῆς ϑαλόδσης ὀχχχωσείτωσὰν ἵνα 
τῆς πλημμυρίδος δχαψυγείσης, ὥνεροῶν αὐτὸ ἀῤηοῦ 
γ30η7) τὸ πευγον αὐ ἀκείάγω δ) ἡ ἰδὲ ἐκωτέρων αὐ- 
Ὁ χείρας, τοῖς πρώτοις τὸ χαθ᾽ ἑαυτοιὲ ὄρηρν ὄποτε-. 
λέστισιν. εὐδδε αρρυνν κα. Ὁ 

Αριφυλόχῷῳ. 62 ᾿ς. 
Ι τὸ, ξησίχορον ἀδείας ἀξιωϑηναι παῤ. ἡμῖν 

Ἐ αἰχμῴάλω τὸν πότε οπνόμϑρον, ἐπαίρεισε χρη 
ἐμοῦγραφειν φωγωσίας, ὡς πᾶσι τοῖς ποιητς ἡ- 
μιάγως φΦορφσενεχβησομᾶρε,, πολὺ ἃ ἀληϑείας ὅζα- 
αϑρτανεις. εἰ 9ὺ Σποδέχομιαι κοινότητι ποιητὰς ἀλ-- 
λέ τοιὶ ἀγαϑοιὲ Ὁ ποιητῶν, ἐδὲ τοιὶ εἰς ἔχθραν ἐμοὶ 
χαίαταντας ἀλλὰ τοιὶ οδυναιοτάτοις τς ρῶν "σὺ 
δ ,χᾳκὸς μδὺὲ ποιητής. αἴαλκις δὲ ἐχθρὸς ὧν, χαὶ κι 
αὐ οδοοίαν κὺ καὶ συνάμαν ποιητικὴν, φησιχόρῳ σέαυ-. 
τὸν φεφσήκαζεις, γνώση ̓  τίω τῶ ΦῊν τὸ λελοκξξ, 
γου διαίρεσιν ἐκ εἰς κ(ἄκραΐ. ΟΣ] ὧν εἰς ἐμὲ γρά- 
φεις. πώντων γὸ αὖ εἰΐιυ ἀνψυχοΐᾳτος, εἰ χα] δ] σῶν 
δηπςραφοίΐου οἵξα μφάτων “ἀλλ δὴ, τοιοῦτο ὧν ἐ- 
χθρὸς κὸ ποιητὴς Ὁ αὐδ σεαυτὸν γἡ φησι χῶρον ἀξ οἷς, 

Χρε:ξὺ(: Αφιλαντι ναὶ Θρᾳσιβούλω. 64. 

“Μὲς ὑδυ ὅποδὲ Ποπκόγαι τα χρηκατᾶ ἃ ἐσ... 
Αρραὶς ταὔκρῷ λέϑετε. δείο φησιν ὠὐτειλῇ-. 
φέναι ἐκ ἔχω ὃ κα δ ἠβᾳκλέα εἶ ὑμὴν ὠπις ῖν, ὅτι 
κείνη ἑὴ πιςόυνειν. ὁ ἁδὸ ὃ ὄγιζητεῖ Θεβαίωσιν΄ 

ταὶς, Ἴοιοτο το 4} ζοῃβτπηατὶς: αἵ {6 (6 τϑος ποῦὶς ἀπ άοτο, αας ἢ Βάξειη ΠΟΙ αθοτο. Νά ὶ 
[Ὁ 

πο Ν 

ΘσΑΚΞΟΟΚΛΥΜ 
Ομ] νεζὸ᾽ Ἰατρ τη ιβ δ Ρευίδλάογο Ρεχ οσὐλυϊ- 
ταπι Ἔχρυσθεαπο Ηἰς ἴτα το ροηΐη νοὶο » ποθὴ πᾷ 
(ς εο5. απ Ῥεηοβοϊο ἀδαϊηξει πηι Ῥύο Ρεπομοίση- 
ἴα ν]Π ΓΟΡΟΠΟΥδΙ Ὁ 1 ΧΓΠ ΕΝ χη ἢ 91} 

“ἀγιηβοϊφείρο. 

δ ει σοῖς ΠΟαιμἐἸα » γα ξ6 ρχαά τυπ πορὰ- 
υρϑιϑς Διο οΥρα 05 4 1Ὸ {υμπηρτο,ηι4η} χ. 

ἀξ ρυδις Φξιν  αμμμ} 6 Ταρτια!δ [αἰεοηχ 9ο- οιταμηοι Ποριβο άτη» πΘ κὺρρ ὅς μι {παρ} 5 οοιά- 
απο Π διι5, πιά σ!5 ἃ τὰς απο πος αβοέζι5,ΠοΣ δος 
ἄθηι πο 60 σταιίαηη ἡ δ᾽ϑἔθρεπά!ς, οι. ΘΠ ΠῚ ερο 
“ΞΟΡΥΒΑλξεϑιλα ΜΡ Οδέξα ι, μας 10. ἐροοιρπὰ χαΐθα-. «βθαπὶοἵϊς υἹάς τἰτ οι μι (δ ἰῃ μι ς μτυ ἐς Γαζε]φτηΐ- Ἀμμ ρ ν, ἐπλργαῖς γφφοταῦ αι ἫΣ Ἀρά ἐς α ᾿ δι άφ μὴ ἐρ οὐρα τὰς αὶ δειοίαζοις ἐδὶ νοἰμογ πῃ)» ῬῬάζοΙς.. Αὐταάμῃλρη οιὰπι "0 9 ΘΔ0Ὶ ΟΡ Ὲ τς τη ηξο τὸ- 
της βηγι5,, ἔρια! πγοῤρχατιὸς ὡς ρτο βίου ἤρθοσι Ῥοῆϊ.,, ᾿ 91] 

«.« δῚ, 70) τ} : ' 
βόνον ᾧ 4 ᾿ 3 

᾿ ΓῺ Ἴο Ἐριεβάννηϑ. Α2 

ΔἋιν ἀόαχαίθις τὰ ὅς ἰδ δρχοιοίος Ποδὶς οομ ἢ] ἰμτη 
ἀρ ΠΠις, ἀς ἰγταπηϊάς γε ηαυομ αν Ποὴ αυρά 

μΔ]κὶ οῃρφγοτ 9, 112 (οᾳ Ἰρμογαητα Ροῦιι5 Ἄϊαιιρ 
᾿πηρεγίτια ἀμ! τα φορ ΠΩ. νὸς ἡ ὅθόδα Ετε- 
ΠΙηῚ,. φαρϑῆφες Ὑ γγαηηάφη, ἰῃ νο]οητὶς Ροϊτοίϊαις 
{τῇ ΟΝ λορρμεῖο νοτὸ πδήτζξιοο χαρά πχμΐτα ςοι- 
εἴτα ᾽15 ὃς δα ἰταῖςπ ρδιχαγίτ, ααδιηδάπηοά π) πδς 
ἱφοαίατοχὶ δἰςίσιιῃ οΙξ, σαν (δηλοῖ οἰαςαίαζας οἱὲ τ6- 
ἰχπιν ἀἰν ΗΤ μυτκοιροακο.. Ωυοά ᾧ νος ΓΙΠΟΙΡΙ ΠῚ 
ἽΓγταηη 18 ρους [τς ΔθοΪοτο ἔφοϊτο χαρίο, δια 14 οἴ. Ποῖ μβοῃ βοζοίξ μιγεϊτὸ Πα Δι5 γχεΐζγαμα φαἀϊιοχταιο.- ἈΘΩ ΡΟ ἐμ ςαρμᾳ τς ᾿αίσοτο (οἴζοζο. 

ΤΊ ἢ , 

ΠΠΊτυῖπι. ἀἸπη! ἀρᾶς λᾷ ῬΑ ΘΙ ]α πὶ τηαηδαῖ ἃς ΙῪ ΜΠ 4 φαδιτας, ᾿λο 1] πγατὶς γίας [υβοά σης: 
᾿: ἰπαπάλείοης ροποιγδηΐς ν ΟαΪ 5 Ἐχ ἱπουΐτο ςαηη- Ρυ5 τοδάλζας. Ῥιαηλιαπὶ νεγὸ ντγογύμηαιις Β 18,6. ΟΡΙΒΩΙ Παμπη ορὰς ροτξε εγηζ τγίδασζας. 

ὝΣ ττ προ γηβοίοεβο, 

ἱααοιλίαπι δς ΠςΠοσις αρὶμά πος Αἰ! υληήο οα- υἴπαυ5». ἱπηριι]ταζοπὶ γοηἸάμησας οδίξουζας εἴ, ἢος τα δά [(γἸ]δοπάιηι δά ποτῇις πος Τταραάϊας ἰη- οἶτας γΟγραί((; ΠῚ6 ἤΠιλ Ἰτοσ ὁπ δι Ροξεὶϑ Πηϊ ΟΠ Ρἰαςατύϊηη ῃδίοτθ, Ρἰαγηγιη ἃ νϑγίταῖς τέηυς 1ὀῥ᾿(8 ἀρογγᾶς, οη θη πη οπηπος δά γΠΠΠῚ ροστας: δα Ριρ- αἴαγοϑ οοἰοδγέίημε ἀιηζαχας Διρὶ ςέζογ, ποαις 4πὶ 1] ΠῚ οἰ τας σοητίἃ πὶ σοἤογαης: [64 ἱΠΙ Πα σοσ ΠῚ βΈΠογο Προς, ΤῊ νετὸ οὑπὶ τπδ]ας Ροξῖα ἔς δζίη- {τοπιπς ΠΟΙ τς χτΔηης δζ ΔΠ1 ΠῚ] πηασηιταά πο, δέ ἔα- ουὐϊταζο Ῥοξῦςα τς 'σῃπι διεἤοοιο ςοτηραγαῦ. ΑἹ δσςαὶ ὃς {ξάτιτη ζορποίςες, ιαηζάπη 1ἸΏτοΥ ἴς ἃς ςῦ.. ΤςΠΛΟΓΆΓαΠῚ [ῃτοΓΠξ 5» Π01) αΟ( ἴῃ πιὸ ΓΆ]ᾳ ίςε!Β15: ΠΆΏΠΙΠῚ ΘΠῚΠῚ ε΄: πὸ Ἰρ Δα Πρ Ίας» ἢ ταὶ ΠῚ ἀτα- ΠΊΔΓΙ5 ΠΠΟΠΟΓΘΠζ : γογιὴ τὴ “αοηα ΠῚ οἴπη ἔς εἰαζς ΠΟ] ἃς [ηἰηγῖςις ἃς Ῥοξίας τλθῃ δοάθῃ ὃζ τδ- ΠΘΤΙΡ[πὶ ἃς στο Ποβογιιπη Βοηοζε ἀϊρηιπ οχὶλ- ΠΊ45. 
᾿ ΓῚ ᾿- 

᾿ ἄναν " ὡς “ρῥιϊαηιὶ ζ Τ ναβδακίος 

- Ὁς φαϊἄειη, ΡΕσαη 145. 4125 τη ὸ Δοςθρε- Τρ πόραῖ. Νοῃ αδὐύζεπι Ηειζυϊες ροϊαμι. δι ἰὶς ροβυΐδυγε ἤρπυτη αἰϊχαοά αἀ ςοηβειηαηδαίη 
[(ο]ικίομθπλ 



ΕΡΙΒ5ΤΟῚΙ Α. 7, 
(ΟἹ ατίοπειη ργοξογατίς, Νος σοηῖγᾷ τἀπηηι6 ἄτης Ὸ 
ογρἸἀ4Π{ εἰ ἀϊοιτῖ5. ΟατποὈΥθηλ ἀπςσερ5 Δη1- 
ταϊ, πὸ αἰτογασγί σον σαμι (ουπιοηὶ ἀπῆδοῖο νὶ- 

θαι, συαῇ τοάάϊτα: ππς ἴτὰ ἤπσο. Ωμοα νεϊηδπὰ 
ἴῃ Ρογροζυσπι νουῖτας ἱσπογθτιγ. ἤθῆὰς ᾿πηροῖτοΥυ 
τηδΐις., νἴοσ ντοῦν ταπάοιῃ ᾿ἰΐὸ ἢτ » πὶ ποῦι8. ἰῃ- 
πδηΐατας. (Οομμαοάμπιν δηΐϊπὶ οαπίδο 59 ταἶτα- 
ΤΠ ῬΘΟΙΜΙΆΓΙΙΠῚ. Ροτίις Ζαυὰτη ΔΙ ΟΟΓΈ ΠῚ δέει - 

τατὰ ἕαςο 6. Ηος αὐΐεπι ποοοήϊππι οὐδ ΠΠ π| γα- 
ἴὰ ρατοξιδεάπιιο. νετίτατε » 4ἱ βδοογαπτ ἱπ|- 
ΤΙ ΠῚ 5 ὃζ παθηἀδοίμηι ἀιΧοΥ Πῦ᾽ ΡΓῸ ΔΏΛΙΟΙ8 » ἹΠ.Πγ]Οὶ 

τοἀαάλητζατ. 

Ῥεἰορίάκι 

Ἔσαο οσο 5» μα τα ρ6.18 » αὐ ϑεθ μοπούμπι [ττὶ- 
ΟἌθοτο διδουοπλποηιο 1} (ὶ (οἱονξαρονος ονῦ 

αἰϊαιιθιι ἴαμα ν τα  θβιανιέδαπι σαιτνπς ἀφ ογπιαγοῖ, 
δειδηχίι πὸ5 [τὶ δογθινας. σας αὐῦοην οὐ τ ] » ῃος 
ΔὉ 110 δοποβοιῃ ἀοφορηϊο,, χαρά ἄς ΝΙΊςοο ς ν- 
Χοτο ροΐπη σοηέφοιτ δι ἃ ΠΟ 15 αἰ ἰιμἀ ν δ τοράαγο, 
αιοά αοὰ ἰ αἰτουίμδ (θὰ ἢ θὰ νοϊαηταῖα ΡΟ !- 
τα {τ πδη(ὰ. ᾿ 

Τοἰριϊ ες. 

 ἐαύα ον οάδαπὶ νής δηΐπαὶ Τα 4" οἷο οὐπι πα]-- 
Ὁ 5 1Ἰϑτπ ΠιῸ 15 ἔπι ταγιδιις ἃς προς της Δ ΠΟΤ! -- 

(ει (ἢος ἰοττὸ ἄθθη5, 4 α ἃς ξχέξιμπι οἱ ἵ, ντ δά τὸ 
(τηχοῖο8 1}}1 ἀσβουτθηταγ) ποθὴ ὁροτειηῖς, ρος . 
δεϊραϊούθαι Ταυτὶ ρου αυπτι, αΠο5 πος Γἀρρὶ τοι] 66- 
ΕΣ: ΟΟΟ Ια  ΡΓΟΡ ΙΔ Π} ΘΠ ἰααάοαν ἢς αα πη! πιἰ 1 

ἃ, περί γάρ. Ἔσο νέτὸ ποηας ἰαιάοπι 1Π|41 
ἀιλι 1 ρα θά ροῦ 110 Ἑογτὰ Ππτὴ αἰδοῦζι5, πγα-- 
ὯΝ ρϑηάο: ποι πη π [απ ἄθηι Τἢ ὁ ΠΣ (ρΡ! 1ςῖο πα 
παν ΠΘ Ζη6 σα  αΠΐα, αἴας Οὐ αΠ ος ῬΆΠ1τ65.» ἴγὰ- 
ἀϊισοῦ,, ταὶ ἀοἱογοπι αὐ ξογαης: Α ἔλα δη πὶ [ΠΥΡῚ 
ὃς Ποποίξα εἰἰ το ΓΟ ππόξα οἴ, ΝΝεσας γοτὸ τὸ ἡ] 
οἰαιν χαρδαῖτηο 4 -ἴτοο, 4:04 αἰτο5 ούῖατ 1η Ταστο 
Ῥογίτο νγοϊοπτ, ἢ απ ῥ᾽ χ ΉΤΟ, παπὶ αυοά λά ἀρρατά- 
ἴμιπι τας ἃς αὐτὶ ἤο πὶ Ῥεγοοτ, τ ΠΟΥ ΠΟΤ ΘΟΧΙΙΙΟ 

ἴσης οὐας [αειπὶ ἐπ  Ἰσιταν Παϊας Γἀρρἢ το} σα ρα 
δανη ἴῃ ἡρίπιπι ταπὶ ἰῃ Ομγη65. Πυλίΐοπὶ ξοτταπᾶ [0 - 
Φὐπζο5 Εὐα Ποβογιο ἢ δτίαοι ἴπ πος ἃ ΠΟΙ }15 10] 
πε πιο ήτίδυι5 ἀοτιπαϊίταῦ, , τας ἄςηπε 
Ὑμαν 9 ἀπ 40 ΡΟ ΊΠις οὐσηος ὃ. {ὰρρ]!- 

Οἷο ἀϊΐσπος ἐαηΐς ὀπεπάδιο. Ταϊότηι ἰτασιδ΄ σα- 
Ρίθηζος ἃ ῥτίπηο », 416 πὶ {πρτὰ ΟὐΠος Ποιΐηθ5: 
Ἰτηνπὸ {πργὰ ἰρίιμη. Βυταβηϊοᾶξ!5. παταγαπι ἤδτη - 
ἢγ15 ΡΟΥΘΠΪ 5. (116 ᾿πάϊοίαση. ἰπ οὐ θι15. το] 1Ξ 
αιι|5 αἠ᾿ἴροῖα. 51. οι ἰπι Ραμα τ σας τα ῬΟΥΙ]α] ουτξαια- 
ἣν ̓ἀϊξλΠη ἀρρζόραξις ἀς τε 1}1159 ἃ υιθιῖ ἢ6- 
φηδοζάϊη [ΠΟ ἐγαπη ρθη 5. ΘΧΕΟῚ χάπτς ΘΟ μΟΓὶ 
σὴ Ῥβοτο Εν, ποαιο απος ἔασάοτηπι δουγηρτοτοβ, 
Ῥτορτὸν ἱπιθηζαζαιη ΠΗΠῚ. παουῖθηγ, πλοτῖς αβδςὶ 
Ῥίαπὲ ὀπΐπι πιράτις, Πά πς οΠδηι ἰηορς ΘΠ Π}1}. ἢ 
Τα ΠΟτιν 4] θη 6 46 πλὸ τιςτιτὶ ἀπτονοχάτογος 
ἀἰτορτοτέμχις ρυιᾶ ΠῚς 41 τ1Π] ΠΗ 4145 ροπαηῖ, 
Ἰπηραΐχὸ᾿ 115 ἀπογξαι ἃς (κα ππππξαην τογνογβ δά πο ὺ- 
τὰς ἸηΠάϊαητος ᾿ηξαιαίάπι ἤρϑέξαηϑ » πγδὰ ἱρῆπις με" 
τῆσαϊα, ΠΘΟΠσούθη. Αὐάϊαίπαι5 ἰσίτας τμδτὴ [Θητοη-- 
αᾶτη «πδαπο μ᾽ ατίδις ἴῃ δὰ Γὸ (πο ἜἴἘ1Πς οἰϊο δά ἃς 
Ὁ 1 δὲ πῆ πδροτίιμ [Δοοίϊοο ἀςοιϊπειτον 

ὑκος ἔχειν τὴς ὁποδώσεως.υ μι ἕς δὲ ὡς φίλῳ πε- 
πις σύρέναι λέγετε οὐ ὰς .),4 αὐτίας οὐκ ἀποιληφῶΣ, 

ἵνα μὴ δόξω τισὶν ὑμῶν] ἀστς εἰν εν Οὴς λόλοις »ὡς 
κεκομισμμα τροσόίδεϊμαι. εἴη μδι οι μέχρι πᾶν. 

τὸς εἰ γνοέϊν μιετ᾿ α ληϑὲς, ἡ δ πλιαύον υμῶρ τᾶτον ὅσ:. 
τις δξι»πονηρὸν σύρεϑηναι, κρεγῆον γδὸ ὕγθμαι πολ 

λῶν λοηκότων ὀνεγκαιν ζημίαν, ἡ τίλων. αὐαγ κη 

5 αὶ ἀληθρίας σὑρεϑείσης αὐτι φίλων τοῖς α δηκοιοῦ- 

τὰς Κρὶ ψούεἴονδροις,ἐχθ σεις "δυέϑαι. 

Πελοπίδη. ὅς: 
θα Ὑτ᾽ αὐ ἔγω γρώψανμι πτοὸς ςἡσίγορον «ἰξδὶ 

ὧν ἐξιοῖς, ὅτ᾽ αἱ ὠκένος δλινούσφεν, εἰς τινά 
δ οὐκ ἔτι ζαντων φξεγεγκεῖν μοέλ!Θ’, εἰ καὶ ορά: 

ψαρεδν ἡμέϊς. ᾿δστόχρη δὲ μοι ζχώθαν εἰληφέναι παρ᾿ 
αὐτῷ, τίω ὄψι τῇ νικοκλ ἐοὺς γιουαι κὶ ποίησιν.ε! δὲ 
τι (οὐλοι παρ νμδ! αἰτῶν, οὗ νος ἡ ξἰξουσία οὐκ 
ἐπ᾿ αἌλοτρίαν, λλ᾿ δὶ τίυϑ ἐμζω οὐ εἰσι γνωμΐωω) 

ἔψιςελλε. τ᾿ 
| . Τηλεκλδίδη Οὐ ΐ 

Δία ινὶ ρων Θ’ γγω μὴ γ» χορὸς πολλοις ἠδὴ 

Ϊ ἐμδῦ ἑταύρον “)ειλεξω τῶ τ᾽ ἴσως δχα ρα. 

τόρδιος; ὃ κα] γ,6)- νον, εἰς ἐμυὲ κομιιϑϑῆναι ζιὶς λό: 

οἷς » Ἂς οὐκ ἐγε ῶ μετα τὸν δυημιιεριχον τῷ ταὐροῦ 
αἰδίλαον., ἀΐλλοὺς χατεργασειόϑει,, ταῦ τρόστῳ 

πῆς ἁὐτὴς αἰκίας. τὸν γεὲρ ἴσὶον λύειν ἔπωνον. ἐγὼ δὲ 
ιδὐσδὲ τῆς ὅλ) αϑιλάῳ τιμωρίας ἐπονούμδυ") 

δ)ηςρέφομαι. τιμωρὸς γῶρ οὐκ ἐ)βυόμζω ἐπαϑου 
“γί, ν οὖτα τῆς δὶ τοῖς ἄλλοις κολάσεως δζαδαλ- 

λόμϑμθ’ ἐἴγϑομαι. δόξυς γεὼρ αἰϑεραξς ἢ καλὴς»«ἴ-. 
μβωνα κεχώθλς αι. οἷ μἂμ τοι χα] τῶτο ἴᾶϑι. δ τῷ 
εὐξλειν καὶ ἀλλους τινας ὧν τοῦ ταύρῳ δχαφϑείρε-. 

ὥστ χοίδιν ,ἐχολα σεέμείνυ αὐτὸν, ἐπεὶ τὴς ΤΒ χδδλβ 
κοῦ χαϊᾳ σκφί)ς ἕνεκα, δωρεαξ, οὐκ ὠπωλείας ἰωἦ 
ἄξιος" δίχομγον υδῦ οἷω ὠκεδίψῳ ταὶ δὴ τούτον α|-- 

γγαξ, 0) τοὺς ξἰς τῷ το τύχῃς ἥοειν Θιαζομδιοις, αὐ 
γε ὅγα!.εἰ δὲ γὴ εἰς ὑμαξς αὐάφέροιντο ὑπὸ Ἔ ἐγνεώ»- 
μονέςέξον κρινόντων, οὐκ ἀχθόμοθα. ἕως ἔχομὰρν 

ἀξίους δὑποσεικν τι τὶς κολάσεως τοις αϑάμξου- 

ῥδῥοις. ἀῤξα μᾶροι γεὶρ δστὸ τὸ φοτο κολὰ δὲν: 
αι, ὃν ἐξ ἀπαντῶν αὐ ϑορφπαν,, κῶλον δὲ αὐ 

τῆς Ὅς αὐ ϑ'ρωπίνης φύσεως ἐπυρπόλησει, τὸν αὖ- 
τὸν τρόπον τῆς ὡἰξοτώσεωξ δ: πείντοωων ποιξιόϑᾳ.. οἱ 

γα τίω ἔγι αἰδολόῳ κόλασιν ὡς σδρυα ων ἐστεμνεἢ-- 

το, χα Τὴ] ἀλων ὅσοις ὡξΡ εἐλλοτρίων αεἰγνογιζοἷ- 

Τζὸν ὠκολασείμζωυ,ε δηπου ἐυξμφοιῶς αἢ φῳθοσῆ» 

κέντως. οὐδὲ ὅσων αὐνρήκω μδμ ὡκ ασόνϑων ἐμοὶ γὲ 
οδυν μδύων, δ οἱξ ἐμη χανήσεινῷ ὀλέϑόϑις. ἤπου γᾷ 
σῷ δὰ αὐ ἀξουλος εἴΐω, εἰ τοι ἱΡ ἀλλὼν νὰ 5 

κούργοις ἐὼν με ἠδὴ σ) ποιῶσι τιριωοού μδ΄ (Οὐς 
εἰξ ἐμὲ δ)ιξουλόύοντας εἰζημίοις ἐάσεημι: ΚΑῚ 
Ὁ δύκλειαν Ορ Τὴ μὴ ἀοροσηκοντοο, “7 τὸ φόξ 

δε ρὲς δο"νεῖν εἶναι τοῖς δλιξουλόζουσιν αὐασεχό- 

ϑρΘ.. ὡὦ ᾧ ἰδίων κινδιαύων ὀχϑήσεω νι. πόσες - 

ϑέσει δὺ “«ἰϑδὶ ἃ αἰξιώσενς ὅου.: καὶ οὐ δὲϊ πλοϊοσιὴ 

ὠνοχλὲν. παῦσε δὲ χαὴ σέαυτῳ 7 ἐμοὶ ὠράζιᾳ- 
18 παρέχων. ᾿ 

ν ἡ 
Ἀπείλη φωξ δικύν ζω ε ᾿ 



“-, ὈΙΝΕΆΒΘΟΚΥΜ σΑΕΘΟΟΚΥΝΜ 

Φικόμδρον εἰς ἱ μιέφαν,αϑαίο)ας ἕγεζαᾳ φεα- 
Γαοτείας, ἤκουσα σησιχο ρου ϑυγαυτέρῳν 

“ποιήματα λυριζουσῶν. ἀρδο αὐτὸ νὰ φυ »- 
γραφόζς.ἃ δὲ τ παρθένων ἰσγα. ἰὼ δὲ ; μὰ ση:- 
σιχοροῦ το η Ὁ γουτέρφον ἡἤονα ἦι] ἡ ἄλλων ἐἰ- 
τινὰ χλ σύγκρασιν ὀξείᾳ ϑείη ᾽ Κ ων βελτίονα. 
ὥςτε μετθασύλξιον ἡγή σαιος τὸν σπδάξωντα.τοι- 

σολβίας σὰ κ᾿ ταὶ φῳοῳ Φυσιν δι τοσοῦτον βόϑος 
“τ δ εἰας ἀχϑείσας. εν δὴ πονξολᾳ. σῷ ό οἶδα γαρ 
ὁ δζᾳα ταῦτα δχιζιτῶ καϑεῖν, τίνα δήποτε γὼ- 
ῥἐίω ἔχων ν τὸ μδὺ σῶμᾳ γυμνά ζεις ὅπλοις τε Χαὶ 
ὐηγεσίωις οὶ τοὺς ἄλλας Κακοπαιαις, τίω σὲ 
ψυχὴν ὠγύμψαςον ἐας λόγου τὲ χαὶ ποι δείας ἑλλοι- 
νικῆς ἰὼ ἐγοἰ πεῴτίω δπὶ Τὰ τοιαῦτα σιωνησκῆ- 
ὅϑαι κοὶ μονίω. στώμίτος μὰν γὰρ δημιελητέον, ὑ- 
γείας χαῤιν,η] χύος εἰ μή τις δ ἱεχφον αγώνων ἕνε- 
κα ἀδλοίη. ψυχὴς δεπόντας ῥό τοις Φυρφνοϑιάγοη 
“οὐ, τὸν μόγλοντα μ(ὶ ἀρίρης τιμὴς ον δημοχρατη- 
μδῥῃ ζισεῶτα πόλει εἴ 25 μβῆσυ τὸθ ὃ τατόλρρου- 
σι τινὲς, ὥρμηχας Κι τὸ ζηιλουιῦ ΚΘΊ μιμέι σαι τον 
ὧν τυραννίσι (ἴον. ὡς τοφφσηκοντο σοι ΚΠ γό Ιθις. ΚΣ 
δα τε σω κατικίω) ἐπασκέίς ῥωμίω. οἰόμδιωον 
αρῤμόζεσαν ἐἶνα! σοι τὸν Ϊ χιαὶ, εἰς τοιαύτίω δωυα- 
ςείας χατάκτησιν. ὅπερ ἐαν αἱ φρονανν τυγχανῆς, 
«Οὐ τῷ μιυεζξιμιαλουδμε αὐ μοναρχίας, ἀχέκου- 
σίως αν, Ὁ αὐάξοης τῶτον ἐπανελο ρῆμα τὸν (ἴον, 
γγωμίω λαβε.ὁ χὸ ἀμφοτέρφν ποπειρᾳ μος, τυ-- 
φαννηϑήναι (ῷ λον αὐ αἰἴξωγτο τυξαννῇ στη ὃ μυὲν 
“κὧρ; ἕνα φοξξται Ὁ ἄλλων λβλεπων ἀπηλλ αἰμμό- 
γνΘ΄,τὸν τύραννον. ὁ τύρφννος σὲ, καὶ τοῖς ἐξώϑιν ὅλι- 
ξηλσύοντας, καὶ «δ ἐς σώζεται. ἀνάγκη γεὶρ αὐτα 
μα γ πολλωὼν φόξων χα) (δλαγπωριών, τρῴότοις 
σύλαξ εἰάᾶϑαι τους φυλαήοντας. ὥςτε ἐμφρονέφερον 
σεξαυλνΘ’ τἰω τῷ συμιουλαῦοντος πατρος οὔ-- 
νοιαν,ἦσος ὠξίου πᾶσιν εἶναι. τὸ δὲ ἐκ φόξων ὅϑηνε- 
κων τὴ κινδ υμύων ἀδχαποιύςων αὐτεξ ἐσιον, ἐχθοφὶς 
χρὴ πα σὶν ἐχθρῶν πεάρες. εἰ δὲ ἀπειρίᾳ κοὴ νεότητι 
τὸν ὧν τυθαννίσι βίον οἴρι τὶ τερπνὸν καὶ προσ φιλὰς 
ἔχοιν,αλλ᾽ καὶ ταὶ αὐωτάτω συμφο θεὶς κὶ κακοδ' α!- 
μονίως,πάντως μδὺ αὐρμϑοτοίνεις, κἡ τῶτο πείοχοις δὶ 
ἀγνοιων. σε δὲ σοι τὸν στον, ἀκησίποτε τυραννικῆς 
πεῖραν οὐδ φῆ σοι τύ χῆς. 

ως ἀν 

Υχ «ἱωῦ σοῦ πολλὰ νομέζω λρίκατα αἶτει- 
ἄγοι, μοὶ (οιὶ ϑεοις, ὠνλλ᾽ ἐμκκαυτὸν οὐσδεέφερον 

δὐοίσκω ἡδὺ χρηςόύτητι πα σὸς ὑπηρετέϊν. εἴη μὰ 
τοι σὲ εἰς ὅσαι φὴς ααλίσκειν. κὶ ὅτω σἸδες ἣν λη- 
ψορδῥων φίλων Α »ρήσης Ὁτῆον, ἼΣΟΣ ΧῚ παΐξὸς 

αἰτφύμλμιθ΄. ὅσο γερ αὐ Φρφηγξῖται τὸ λαμαγρῶς 
χεείζεῶι, ἐπε) τὸ μιεγα λρφφρσιωης ἀξίως κτῶϑα!. ὅγε δὲ ἅπαξ τὸ δραῦ τροόϑυμον 

Ῥαηνοία. ᾿ 

γι ντρειὶβ ουϊατη ΠΘρΟΤΙ} σαι ΗΔ. γρη - ᾿βόο τα ΕΗ! πιεγαπ),ϑτς ΠςΠοσὶ βἰ τας αὐγαὶ σά 1γ- Γαλ σΑΠΘΗζΕ5 ΠΑΓΠΊΠᾷ, αιια Ρασῖπὶ ἃ δτείςῃοσγο εοιηροίϊα,, Ῥαγτίηι ἰρί γι) Ριορτία οἴθως, Εἰ ὰ- γαὰμπλ δάζεπι ουπ ἃ διθίςμοσὶ σατηγιίδας ἰοησὰ ν ΠΟΘ ηζατ, τοἰ Ι΄ ]πογιιη,, τα ΠΊθῃ ζΟΙΏΡΑταζὰ 5 μίι- ΓΙ ΠῚ ἐχοο ]οθαμης τη 116 ΠῚ6 τοῦ δδαζυτα ἱπάἸοπαὶ, 41] ἀοου θην : τοῦ δϑαΐας νεχὸ, 414 ῥγατοῦ παζὰ- Γαδ ταητιπὶ Θὐμἀἰτίοηὶς ἔαεῖρὶ πὰ Ρογα θη ἤξιξ. ΕΠ νοτὸ Ραυγοΐα. ᾿ασ οὔ απ υοαιε σαι πὰ [οἰτο πηλθῃοροτὲ σΠρΙΟ» 41 τα πμάεγη φορῇ] ο ςοχ- Ρὰβ ἐχούοξας ἈΓΙῺ 15 νης οΠΙθας ΔΙ Π!χὰς ἰαῦο- ΓΙ διι5; Αἰ πλυ νοσὸ ΠΟῚ "για ς ογατίοὴθ φταςί[ς- 46 αἰ {ςἸΡ] ]5.» “ιιοτη ΡΩμΛ απ δζ (Ο] πὰ ἐπ; Πὶς οχ- σοΙΟΙϊταζι οἶδ (ΟΠΠΘΠΙΘΡαζ  ςογροτὶς 6Π1Π ραῖς- Ππ5 Παροηάα ςατα οἱὲ » ἀπ να] οτια ᾿Π6 ΠῚ ὅζτόῦθυτγ [6 ΔΓ15., ὨΠ ἢ 1115 ὦ (χοτᾳ σουτα 8 » ῬΓαραγοῖ δέ ἐχοεγορας  ἀ Δηϊη γοιὸ Θχοοϊδηάι ομηηϊδες ΠΟΙᾺ] 5 ἸΠοΙμΉ θ το, ἐπατη οἱ οἱ » 48] στ Ποποῦο ἃζ ἀϊσηιταῖς ἴῃ Κερυθι. αι Ρδι 1)επιοοσγῳζία δά- ΠῚ1 ΓΑΕ, νΊ ΤΆ ΠῚ ἄθρει νος, ΠΠΠ τι}, υειηδά- Πιοά Αἰ Ἰα αὶ ἴς ἀοἔογαης,, νἰζαγη [ὙΠ ἱπηρογίο ὧχζ ΚΝ ῸΝ Ζιιδίι ἰερς θὲ ἀθδίταην [δα] ἃς ἰμγτα - ΤΙ {ξατα Ὁ], ὃς Θὰ (ὁ ςααΠᾺ γΊγρ 5 δι Δ Π} ΟΟΥ̓ΡΟΓῚ ΟΧΟΟΥ ΤΟ Ριζ4115 δὰ τα ΓΔ ΠῚ ΔΟΠ]Ι ΠΟ Δ ΡΟτοπτία}), το- δι δὶ ἄρτι) ἃζ Ἰἀοηοιμ ἔοτο »Τιοά {1 τὰ Βαίνος δί [Δρ]5,α 6ὁ {86 Π} ΓΘΡ ἢ ρα ηϊζοῖ., Ποῃ ΙρΡοηῖς ἁυξ ΠΠοητου: (ρα ΠΟΟΘΙΪ 1] ὁ 1ὴ ΘΙ ποάϊ ν τα ΘΌΠΟΙΟ γοτίΔητοιη, ΟΠ ΠῚ Πα Πὴ ἄΓΠΟΙρΡο. Οἷαϊ δηλ γεσι ιδ ορηίξας ΟΧΡΕΟΓΊΘΗζΙα» ἷς Ράτογο, σιὰπη ἸΤΊΡΘΓησο, ρο- {Π|5 Οχροτῖτ. ΑἸτοσ θη ϊηλὰὴ ΤΟΙ] 15 Ρογ οι ς ομηηὶς- δας Πογ ὅς (Ο] αζιις,ν ΠΌΤ τητος ὸ μηρία Τὶ ΓΑΠΠ 1), ΓῪ ΓΔ 115 γοτὸ [ΠῚ ἘΧΕΓΔΠΘΟΙ ΠΏ} Πᾶς τὰ Θεία) [10]} ἰτιλ} ν ΠῚ ροσιηνιοίοις. Νεροῆς εἵξ ΘΠ} ντ [ΠΟΙ ΟἹΏΠΟς το] πος Ποηοζος ὃς τ τίας, ΡΙπγλ οάος [Πρατονέίηας τηθτιαῖ, σοϊπηάο τό Ιάθγατα ΡΓυάθηζοι σοηΠιϊοητζὶς ΡΔΓΓΙΒ 1) τὸ Βοηρῃο- ΘΠ ΙΔ» ΟΙΙΠξἘ15 ρα 1415 νῖ ἢ5 σοητοηάο, Γλοτη η σα γεγο» ιοά ΟΟἾΤΣ 1115 τογγοσίθιις ἃς Ρεγρϑζαὶς ΡοΓοι- ᾿ϊς σοπίξας μοί θὲς ἃς Π|1|ς Βοίζπιη) τομρνάς τς ΠᾺ ΡΘΥτα ὃζ αἴατὶς ν ητο Ῥαζα5 αἰ 14 (παι ζατὶς οῷζτὰ- σα ἀἸτας 5.1 Ἵγτεαπηϊςα γῖταᾳ ἱποῆς » ΠΟΙ͂ φγαμπι- ΠΆση ὅζ σα] Διητάταην Εδὶ 1 ΠΠΘΠζΘι) νοηϊξ, τοῖα, γιᾷ αὔεγγας Εἰ 4 δὶ ῬΓΟΡΓΟΙ 1 Οἰτία τη «ςοίά τ Τὰ γετὸ δάμη (δά ῬΓΘΟαΓΘ, ἢ 6 Φυδηάο υγδηχίςα ΥΙτάμη Γδ] ἘΧρο! πη 44 Π| Οὔ οίατ, 

Πλάση ( ταῃτὸ ΠΊΔΡῚ 5 6- αυταγ γε ΠΡ Θγα!τατο ἀϊδπὲ ργαῆο ἤπιε ἃς ἐμ Ρεϊδηζ, δὰ ἢ (διπε] Πγοπὸ ἕβςοτο ᾿ηστοίπιης [τ 

παρὴ τισὶ, 
ΟΣ 2.10} 



- ὖὸ σὺ 

ἜΡΙΞΤΟΙ, 3. 7ς 
οὐδηζαμη ἔοτταπα γοξξὸ τηοάετγαθίτας. θαμο τὸ ριι- 
ἄἀον ἀδείθαῖ: [δ Πἰρετς δά τὴς [διπιοης ᾽Ὰ νεϊτου; 
γῇ αι ποη ράιιοα ΠΠρθητοῦ ἀθπὶ [1 10» ]ιῖρρε ργορῖοῦ 
απεπι νηἰιοτία σοιϊηραταιογίηη. Ἴ Δητιηι Θπΐμη ἃ-- 
θείς, ἀοοιᾷτο πλο τααιη 1 ἀπλῖσοσ ΔΗ ΠῚ] Ρτοιηρεῖ- 
τὰ ΔἸ θη}, νῖ οτίαπι ἱπογοαά ἰδ 1}ς θαυ λιν εχ εο ρο- 
ΟΡ αι» ὃς πποτιθαπῃ νῦ τὰ τδητα ο πθιο  θῆξια ἃς ἢιι- 
πχδηϊταῖς ἀἰσηιπι σοταδ, ης (οἰίλαν ἴῃ ργω (δ πεὶ ἢς 
πηασπ!ῆριισ: δά ἐδόθη ππάηθῆζο ἔοσταπα., ἢ ΘΙΏΡΕΥ 
ἤδης νοἰπητάτομη σοπίδτιιθβ. Ετ ]αοά υἰδὶ ἀδιηιις σ6- 
πδιοίο ραυγοία,ἰά νοτὸ Προητον ξαοίπγις ὃς ἢ 6 πο- 
ΠοΙ} Ιοοο μοπίπαις ἢ ἀπηρτιι ταπὶ χορτζαζιιπη ἄχ |]- 
βογαϊθμλ. 

Ἐνγιβία. 

Ὁ Τγτγαπηίςα νἰτα πιθζα, ραιγο τη ἀκρερυυννν 
ΕἸ} το 6 ΠΟ Ξπ ταπ πρὸ τ] ἃς τη υλι νΧΟ, 

1 ἃς [Δ Π611ἅ ΠΊΔΕΓῚ ας οἢαι Πίμιο Εἰ ἴὸ εἰμγοῖ, δὶπ δὰ 
ἴθ 4.18 (οἷα, ὃζ πο τπδοι γπὰ ϑοηποΥ}5» (οἷα 
ἀπ0 4:1 ν}5 ουππὶ Γοτίπογο ρο Πιπὸ ἐς Ραγοηταιη 1- 
ΓΟ τά ς45. ἸΝ Δ {1 Ὀτθιπιννὸ οἱξ ἀϊοφιμάιμ, Ῥᾶζεις 
τ ρ]5 οἱἐ ἢ 15 υλπι πγατγί 5: ἢ δομθιο  οηε μι.» ν- 
τελαίαις Ραγίτοῦ δ οχ σηιο. Ους [1 αἰϊχαληάο ρο- 
Πἰτοτῦι δειαπι Εἰ 1. τγαάθυθ τιιαμν οὐ τατθηλ οχὶ - 
{ἘἸιας: Ζαι (φητι5 ἀς 60» 41: πὸ (δπγ6] χαϊάοπι 6- 
ἐπ ἔα Ῥατγτισορ5. (μαι ηοΌτει) αυαθιϊαις ὃς ἰὰ- 
{Ἐἰπ|8 ασο5»Π οὐλη αὐ πὸ πλ Γοτὶς Ὁ ἰσηρο τόροτ!5 ἰ1)-- 
τεσ] ο του πστιην δὰ τοι [δα Ὀγοαὶ ἃς οἰποαὶ ἂρ 
Ῥάγαγι5, σα πο 4] ρ Δ] ασ  ἀἰς ἃς Εὐγτῃϊα Β] τη} ἀ6-- 
δον ιδησιιὶς ΠΟΙ ποι, ηγθ ἀρ ημἀδητζος Ε] - 
{1.115 δέ ορίδιις. Πλὰ] νταατίς, [π| αἴιο5 οπἰ πὰ ἔιπιὶ- 
1ἰατιουος, ας ἀἰαἰτίας οοηξοττς ορτοῖς ἢ Αἰ πῃ ἃς ν- 
ΧΟΓΟΠῚ ΠΟΡΤ σας, Ἐρο νοετὸ ἢ εἴρᾷ νὸς αβοέξιι ντ 
Φαππὶ οἱἐ ρατγοπῇ ἃς τλαγτα πε : ΠΙΘΑΓΆΤῺ ΡοσμῃΪα- 
ΓᾺΠῚῚ} ΠΟ Π}11Π18 ΠῚ ΡΟΥΓΙΟΠΘ.»}} νῸ8 ΔἸ ΙΟἸ Ππππιος 
οβϊμηάοτο Ραγατια [πη : Τἄαο {Ἐατίμι Ἔχρεάϊτς ου- 
Ρίο: απ ργορτογ αἱ ἴα ὃζ νοὶ πιαχ πὰ ργορζον ἱπιμλὶ- 
ΠδΙλτεπῚ ἐοηθέζιζοπι: τι! ργορτογ που Π1ν ΖΕ] ηὰ- 
ῬδΥ ΠΗ: σοηεὶ αἰ τοαγαι Πτηιιν. Α ἀπιοποῖ θη ϊῃλ τὴς 
νὰ ργαίθηζοιι ἀϊοΠγ»οχιύθθλαση ν πο πὶ τΘιρι5 Βο- 
Τ1] σου Ἐἰτιιζ ραζοηι. Τ ιΐζα νοτὸ οχογοῖα Αρτι- 

δότιηι, ὃς ἤἸης γαγίμς ρτοξο ἐξιοη 5» πάθη δά (δοιγὶ- 
ἴάτοτη ρατΓ 5 οἱ θοπθιο θησια πλαρὶδ ἀλη τηδιΓ 
(οἱ]]οϊταίο τα Δ δΌ τ. 

Ῥοἰγείειο. 

Νορδεζαπι παδοο ᾿ΠΡΟ οἰ θῦθ ν τη τ]ασ ΘΠ Ἢ 1Π 
τ [ουϊτατόμησας τη άἀθ Πα]. δὰ Δη Πϊ σοη  απεῖᾷ 

δαέϊησις φάτη!γαγὶ ἀθθοαμ. Αὐςοηίην ἢ Ἰρεγδαε ἴῃ - 
τογίοξούθηι Ἵγτγωμηι τπουθαπ). Εἰ 465 ἀάζοτι ποπο- 
το 5. Ἐγγαπηϊοιάᾳ ργοροῆτος ροῖ παῖς νεταηιθ ἀδοιτ- 
τεῆς τι ᾿α{Ἐ]ξῖα., Πουυίπθηι ἀποδεῖ ΠΔΩΧ Τὶς ῬθΓὶ- 
Οὐ ὶς δά ρογηϊςίομη πο τέμπη 118 Ρτο ἰδέξιιηυ Ἰήσιγα- 
"Π ς τουδὶ ἀδυγίπιοηζο ὃς ἐπί" σΟ ΠῚ Ποήοτίδες 
Θσ Δ {Π] ἃς λὰ ἱποΟ]γϊτάτοταν Ἱξά πη 46 τάχ Ἐ].80 
115 ΘΠ ηῖ τὰ ροζογας,ααζ ἢ ππούδο χει πέξας ἔα {8 ΠῚ, 
ΘξιΔηγΠ ἢ] 1] δά ἰά δ ἀτῖθ σοπτα 85. Τ γγαιπο πιοῦ 
ἴδιῃ, οδτα! ΗΠ νἱάἀοτί ας ἢ δεϊαπὶ ππουθὰς 1πὲ ΠΟῚ 
απ] ες σὰπὶ φαϊάαϊς,, φυοά ἀοδαζαγ; νά ταη-- 
Ψιαδι )δά (Ὁ! αταπι ροττί θη [ππιθτεῖπι » πλοττο 4[ἢ- 
Κοῦφ, Ἐπ σα ἀϊς φἰοτία γ σὰμλ ράγιπν ΡΥ ]ΟτΌμα, 

τὸ κα τορϑοιεῦ ἕτοιμον αἱ τύχαι παρέλονται. ἐιὴ δὴ 
χῳωταχδ᾽ ορϑυός με τοιότοις ποῤῥησιάζζου λόγοις. 

ὡς οὐκ ἐσμϑρως ὀλίγα οδεσδὸν τοι εἰ, οἱὲ᾿ ὃν τοὶ γετάγ-- 
το διεποιησοικεΐεν. το στον γὸ ἐἀπέχοὺ τῷ μιέμεφε-. 

ἁἅγαΐ σε τῆς πρὸς διὰ ἑταίροις ὡκ τενειαρ, ὡσθ᾽ ἱωβρ 
φυαῖς ἡϑόυδρμος, ἀξια «αἰοφὶνῶ σοι δζονοριάθτι; Τῆς 
τοσ αὕτης φιλαμθρῳπήας ἵνα μὴ μόνον Ὡϑὸς τὸ πα.. 

οϑν ἧς μιὀγωλόφροον. συμωδος μδμέσης “{ σοι τῆς 
αὐτῆς τύχῃς, ἐσοιξὶ φυλαπῆης τὸ 6 τ ληρία. τὴ ὃ οἱ δο.. 
μὰν οὐ ἀσμᾶρως ὦ γιωαὴε παιϑόλα» τὼ λα μξα- 
νουδυ χώραν οὐδῷ σε δ τούπον τῆς δαπτανης. ἐΐπως 
σῦελπιν γἡ χρηςὸι ὁ ἴᾷ. 

, Ἐρυϑίᾳ: ὅφ. 

ΓΙ μδὺ σὔλο ξυ μδύη ἃ ἐν τυραννίσι (ον, εἶ τολι 
ἘΠῚ εἰς ἀκρογανίᾳ πέμψαι 7ταιι, φόλαν,συγ- 

“γωμην ἔχω στι. ( ὡς 7 ὑν αμκὶ χαὶ ὡς μητρί σι, δες 

σἴδικεᾳ. αἷδὲ αγαπητδ πωόοὸς. εἰ οἢ᾿ ὡς μένη κα ἡμὴ, 
μετ ἐμὰ γε υυκῦα, μόνη οὗκο οἷς ἐχῷν αὖΣ γα" 

μόνως κρίνεις ταῦθα “ονξων. κι μὰ γαρ τὸν διυ-- 

τομώτατον λίγον, πωτρὸς αὐ εἰἢ πῶς με ἥλιον, ἢ μὴ: 

τοὺς. Καταὶ σὲ τιν οἰ γνωμονέςερον, ἑ χα τίρφν ἶσος. 
οἱ δὲ τὸ μείαι δου αι ποτε καὶ τῶ γεγυνηκότι τοῦ 
υὲν; σαυτὴς ἐλο ἥωσιν ἡὶ Ὑ}1. τὶ «δοκεῖς τὸν ῥιὴ οἱὲ μεέ-: 

Θρὶς «ξιοι μδρεν κοινω! ἐπῶτιθον δῊ “ποιοῦστι, “πέμ.- 

ον αὐτὸν ὡς ἐμὲ, οὐ δια μαᾳκρᾷς ἕξοντω πος σὲ, 

ἀλλα ϑείῖον καὶ με ὅσων δεῖ φωλῴο, «δὸς καὶ ἐρὺ-: 

ϑίας ποῦ εἶνε. ἵνα εἰ τὸ ἐκὴ μιοτ᾽ ἐμιξι. μια τ᾿ ἀλλήλων 

ρον ἐφϑονίᾳ πλότω ζιωτούητε" εἰς τίγας γ «ὔ 

τς αἰ αγχαϊοτέρεἐς δ ξαιτο αὐδιουσιώζειν, γίωναι-- 
κὸς ἢ παιδὲς ἐκ ὄχημεληϑτίς. ἐγὼ δὲ αἰξὶ ὑμκκδξ ἐ- 
αι μοβνεκεὺς ὡς εἰκὸς αὔδα η) πατέρα, ὅλομα) [7 

σαρ ἐμοὶ ρῆμα τοὺν, μοῖραν εἰχ ὀλίϊζου ἐν ὑμῶν τοῖς 

φιλίῷτοις ὡψαστεβείσοι ἅγτο!. τῶτο σιὼ τοῦλ εἰ φῳρᾷῷ- 

ξα,»"ἡ ὄχ τ᾿ ἄλλα μδρ,ὸχ ἥκιςοι δὲ κ᾿ δζᾳ τὸ ἔιὸν 
γηοᾷς. καὶ δὰ τί χοροστφ ατον συμξεξηκ ἡαΐ μοι 

λαλεπίω νόσον. «ἐπομιβνήσκει )ωρ με τελούταιαν 
ἡ. εἰ γα! τὸ ζίω αϑλδροήσῳ φρροϑεσζιίαν, τίω ὡ- 
ἐςῶστιν ἡμέραν.“ ὃ παρΒσίως αὶ κρήτηθεν εἰς ἀπρα: 
γανται, ἡ ἡ ἐνθίνσε πάλιν ἀφόβου, τὸ πιςὺν αὐτα 
“οϑος ἀσφάλξδιαν, ἡ τῷ ποιὰ δὸς ὀὔνοια παρέξεται 
μῆλον," ἃ μητοὸς φόβος: 

Πολυκλοίτῳ. 76 

ΥὙχ οἶδα τί σου μᾷλλον θβαυμκάσωμι ὦ δ- 
λύκλφτε, δ ἰόζω ἡ ἰατϑικῆς, καὶ ὃ τῷ Ῥόπου 

γςιν νὶ ῥδρ γὸ ἡϑρυὶ τυ ρφυϑοκτόνον νενίκηκε πάϑος.ὃ 

ἢ Ῥόπος, τιμαξς τυραννοκτονοιζ. οδ αἰμφοτέῤφον σὲ 
χὅτων,ἡ στὴ σδιχωι οστο δραιιϑσει δ οὺ δὲ κινδύνοις 

αὐαγοούμϑρον,:ἐφαὔκτου τὲ νόσου ὥσφοσ βολῇ; »ἢ Ἴ- 
μαῦς πολεμίων, δνεστ σοι. μόνῳ γαβρ δοι παρώυ, 
χτεναντός με ἢ πάθες, μη εἴν δστὸ τῆς τέχνης αν Ὁ,- 

πραάξαντι,τε τύ ρανγοκτονηϊοέναι δ »οδν.(Ὲ μὴ χτεῖ- 
γαψήίος πᾶν ἑτοίμεως “δοθὲν, ἧς ὅηὴ σωτηρίᾳ μὲ λαμι- 
(αὔοντος, ὀζαφθέεραι. ζὐ σὲ κὶ τὸ ἊΣ ὀχαφθᾶραι; 

1) 



ΞΞξεξ:: τε πιεεττετει τ τε καρετττος ασεςσι - - ΕΞΞ-ΞΞ------Ξ- Ὁ τ εάν στ Ξππτν- --- ΕΞ - --- - -- 

γε! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑβε τς 

6ϑῪ οἵ Τῇ 6 ννείϊεοπιε Τυβὶ, ἰοπάοπ 

"δ ΙΝΕΒΘΟΆΥΜ, ΦΚΆΕΘΟΛΚΥΜ 
σερὸς τιῦ τυχεν δὴ ὁμοίων τυ αλλ οὐ γαρ ἐξε- 
λήϑης κέρείος αἰοἶνκον, αὐ πὶ δόξης διχοίας ἐλέϑη. 
Ἰἴσως γὸ ἐσὲ εἶχαν ὃ φϑοφ, ὅοις σοι χφιθὸς ἐμὲ δα Σὲ 
γόσον,τυ ραννοχτονίας σὐσεξοὺς τύπον ἐγὼ μᾶρ ουωδ 

δὶ σοὶ ἄνομδμος ὅτι βέλριό μοι χρια ας ἀξίας 
χάρμλτας οὐκ ἐχων, τοσαύτης ἀρεῖς δστοοίδιεῦαι, τῷ 

θ᾽ ὦ οἶδα. ὅτι Ὁ κησανίος 9ε5 ἃ τεχνίωυ, ἀξια φρο- 
νειν ἐπε δ οὕϑης. ὅμως συ Οἷς ἃ ἰατρικῆς ἡ Οἷς 
ᾧ σίςεως ἐπώνοις; αἰπέςσοιλκα, σοι “ἡ ἐμαυτῷ ψυχῇ ς 
χωθαςηθλαι Φιώλας ὠπέφθε χρυσοῦ τέσσαρας. ἡρὴ 
κρατηθρις ἀργυρᾶς εἰ τὴς κα 9᾽ ἡμᾷὶς τόλνης σύο. γ) 
ποτηρίων ϑηρλκλοίων, ζ αἴ γη δέχα. χρὴ παῆσιας ἃ... 
φϑύρε εἴκοσι. 5) αῤγυθι- μυριάδας ἐπήικαςξ πάντα. 
γέγραφα σὲ χρὴ Ἰούκρῳ τοῦ ὅπὶ τὴς σδιορενίσεως,ς)- 
δῦναι σοι στ ταξιν, ὅσίω λῳμθ ύεσιν, οἵτε γαύαρ- 
“οι τὴ οἱ σω ματοφύλαιοες, τὰ ΤῊ λοιπῶν οἱ ταξίαρ- 
χοιμικραν ἀμριξὴν, αὐτὶ ἐὐεζώλης σὐερηγεοίας, α᾽ρο- 
σειάλω ἃ τῷ κατασεεςέρῳ ᾧ δῦ χα αιςίας, τὸ ονδο. 
σὸ μολογ εἶν. "σίω ἐμοι(ίω οὐκ ἐγχεὶν Σαοδουῦ αἷς ἃ 
σὐεργετηϑώΐᾳ. 

7 τραπι 
᾿ Πέλυσω Φζᾳ σὲ Καλλάφθον. ὅτως ὅχιξου- 

λούσειντο Μοι αἰδεφωναὶς 9 Σς μὴ Μόνον ὃμο- 

λογήσω Ὑ ὅχιϑεσιν, ἀχὰ "ὃ τοῦς σιμυωμότας μὴ- 
γύστω. τοδφάγεῖναι δὲ τὴ μηνύσῳ͵ τὸ δ τόπον.ἐν ὡς κοὴ 
πύτε, "ἡ πῶς ἐμά χλον ὄχηχοιρειν᾽ ἀλλ᾽ ἦν αὐμνήμονος 
ὡς ἔδικεν αὐ δρὸς, υυλὶ χουρί σειάγοι σουτηοίαν αὐθεῴ- 
στῳ»τρῦ ταὐτίω “εσωρημϑῥῳ. κα ὃ ἐλογιζόμων,. 
ὅτι χά μϑ μὰ ἰωδ, τὸ δουῦμι τοιαύτίω χοίριν ἰα οἱ: 
σεστκώτι. Φ69 πολ "σοὶ τὸ λαξ εἶν τρεπωσέςε- 
ον, τοῦ ἃ Ἰωτουοὴς τ Ὁ τοςτονοῦ τι» πάντας στώ- 
ζοντι τοι δεηθέντας. ἰσέτο μᾶρτοι τὸ φὐοφλοηον 
κάλλα θζφρος. ὅτι ζωὴς αὐουὶ σῷ χώϑιν εἴληφεν, ἑτέ- 
ρ" ζωΐω αὶ φικαίως ἀφελόμϑυος. ἀφήρη7) γὸ ἀ μω- 
λήσας. ἄλλως ν ἡτυ χήν. 

:. Περι ενει. 

Ην σὐβέλε "ἡ ́ ἀριφαύτι; 7 ὠυώμκ,  υ γγπ-- 
ξυλού σανων μοι φὐδλίενες, αἕ ἑλοὶν αι γλζο- 

λώτοις ἔπεμψας, ὡς δπολρυμδῥας σρρός μι, σφό. 
δρα ασεδάσας τὸ χσοῷτον αὐελέιν,σέσω χα. τὸ πεὶν- 
τῶς ἤου ϑαυμάξζεις ὅτι ὑφήρηκα πῆς ὀργῆς. εἰ εἽὲ κ) 
"“πύϑοιο τἰω αἰήαν, ὅτι οἱὴ σὐηβυείας ἱκἷ-  ωγλόσης 
᾿δτόδ φδιίν, κἄλλον αἢ ἔτι ϑαυμῴσηας. ἐρφοτώμδμαη 

ε 

γαρύπ' ἐμξ «ἰωὴ δχιβελίω εἰ σιυυήείεσειν τοῖς αὐ-᾿ 
οἴδασιν ἐ μόνον ἔφασαν, ἀλλὰ κἢ σμυορμηϑῆναι πυ- 
Θαννοκτονεῖν, αὐτὴ ποίας ἢ αἰογχκίας εἰππόντο μ8 μεί.-. 
ζονος ἡ ἐλότίονος εἰς ὑμᾶς ἐξ ἐμ οχυομῥης ,ἰσδέὰς 
μδὺ ἐσδεμιαξ, δ ὃ κοινῆς αἰ πεκρίψωντο. γοινὸν )ὲ ἀσὶ- 
κίων ὑπολαμξανθιν τὸ καϊαᾳό ελᾶϑαι πόλεις ἐλάί,- 
ϑέρᾳς. τίπτα ϑοῦσοι τοι γάρ τοι πάλιν ἐπῶνερο ἀψέγε 
μιὰ σδέρην δποτίσοη τ αὐ μοι τῷ μίσοις ὃ χατὶ ἀξίαν, 
δτοθανβσοῃ φροσέθηχαν. ζῆν 5 κι τεῆναζαι κείνας. 

Δυρ τυ Διπος: Πουταρᾶς,, εν αι λιν Δἴα 86 1π1- 
Ζάσιι πηοιοθαάφ, τπξα αμτα; τα: ΟΡΊΠΙΟΙΙ ρει ροΟηθ- 
τὸ ποὶερας. [ογτὸ ΘΠ] ζΟΙΠΡΟΙ 5 οἰτς5 ΄ποά οὐ δά- 
αοείαη ναϊθτιι δ τι] τς ται φγαῖ,ηοι ἔμπιῖ φᾷ 
ζοΠαἸτίο » νὰ Ριθεαῖοση 1 γγαπποοίάνιπν παρα οι 
αἰΐψιαιη. Ἐφο σἴααις 411: ἢς ἴῃ τοὰ Ροτοίζατο ἔπι6-- 
Γ1Π}» νῇ Πα! 1. αγδ ΐοι {δὴ γρηϊγοῖ » ΔΡΕΙΘ 
ἐς πὶς ἰ:οἶοῖ . σα Ρ.Ὸ ταῦζα νιτζαϊο ἔμτὶς αἰ-- 
8185 ϑιτΑτ148 γεἔθγγθ ἤο ροίΠι, πος νπαπὶ ποαὶ, 
120 41ὶ σέθαιιιε ἤφης {Οἰοιι αι» οομ δὨταηδι Ἂς 
ΘΠ} Δ ΠΏ 11}} ὃς αοιΐταΐοπι τὸ Θόγογο, Αἰτηπθῃ 
νὰ Οἷα πηράἰοίης ἃς ἐς, ἰαιιά διις τ! ἢ αὐ τε στατπ 
{Πππὶ πςὶ απ] ΡΙρηοσα, Ρ τα ]ας ΔΙΓῚ ΡΕΓῚ αιιδτοῦ, 
(ἰγαζογος ἀὐσθηϊθος ΠΟ ἢ ΟΡογΙβ ἀοιηθίτοὶ ἀπος ἃς 
Ροσαϊοσιπι γιτγδούανν » ἀθοριη ρα, ὃζ ΡΊΘΤΟ 5 
αθοῦθος γρίπεὶ ὃς Ατρθητὶ Ζυΐησις τηγγϊαος 
φο- δΟΓΡΙ οτίαην ΓΤ δμοῖο ρΡιφίοεϊο Ρεοιμ)ϊατ, 
νὲ ταὐτατη Τα] εἰδὶ πιμηγογδα »Πυδηζαι Πκπα- 
«ἢ 5 δὲ [ἀτο! δας, ΓΟ 4 [πὸ σοπίατ οι δις ἐὰ: 
ΓΠῚ » ΘΧΊΘΈΔΙ (ηδορτο υθαχ πο Βεποῇςίο ΓΟΙ56- 
γΔΓΟΙ ΘΙ}. Αὐἀξογας σαζθηγ πος ΘΙ ΥῊ αἰ] 14 4 1- 
τ 6 ΠΣ]. 6] ἅ 11 ΠΟ οἱὲ βὰν τοογοπάα: τατος» σιοά 
{ἀπυα] ἔαῦθταγ ΡΆΓΟηΥ ῥσὸ πιογίτἰς ὁγατίαμι (δ τΟΡΟΠς- 
τ ΠΟἢ Ροίί6. 

ξ,άεγη. 

ΑἸ] ἤγαπι ταὶ σα Πὰ ἀϊμα! ἢ. ἤς απὸ 
1] 1 Ἰατυροντ ἤθη τηοάο σΟΙΠ τι. ἔα {Ππις 

εἴν οἐὰ τ οἵ ΔΠῚ ΓΟ !ζογος ργοσιάοεϊς : ὡζ Ριαῖοῦ πρη]βΠοκρτίοη δι μας, αάϊεςοτις ἰοῦσι}. 1ἢ Ζιιο, ἃζ πάη άο, ὃς ιοιηοάο ΓΘ η ἀοτο Πουγι πα Προς, Ατο ΟΠ, η ἰς ἰηστατί, νι ἀρραγοῖ,ῃΟ ἄατς [Δ]. οἱ, ἃ 40 ᾿ρίδ ἐομδζαϊῃ ἐλπν ΔΟΓΟΡΟΥΙΣ. Θ]ηγ}}} δα. Πὰ ΤΠΘΕΠῚ ΠΠ Οσρ τα θα} οἰ αἰηγοά] οη ἢς ΠῚ Ἶατο τηράϊςο, 48] τη6 [4ἰπαΠςτ ΜΩΪ τὸ γετο Ἂἰθ] ςοπιρηϊῶ τις ἔπουις ΔΟΟΙΡΟΓΟ, ἔισα ταὶς τπρά ἰτα: Ρτοίοουι ἃς ΟΠΠδς ΠΟ λ 1165), ] αὶ Ῥεϊδητ, ΓΟ Π  [ογπδητὶ. 1) 6 ᾿πά᾽σηϊταῖς ἴοΙ (ἈΠ (τ Πγὰς νι Δογτ,ημπος ΟἸΙΠῚ αἷτῳ-- ΤῊΝ τά ΡΟΥ ἰΠ ἸΏΓ ΔΙῚ ΕΠ ΡαΗοῖ . το Βομθῆς!ο νἱ-- ἴδῃ ἀάσρεης ἢξ. Ετίριητ ΘΠ ποα σμπηξξαηο, τ6]}- 485 νοὶ ὃ γος ούτε. 

Ρεγι ο;ες. 

ἐ τράνρι ὃς ΑὙἹΡΆΔμτΙ αι τ ἰδ] ᾿η Πα ας [γαχογιηῖ ὈΠΙΙσος.. ατᾶς Ταρζας δά π16 γα ΠΕ, [Δ ΠΩ Δ ΠῚ ἸΠΟΓῖΘ Ροοηδῃ ἰἱταγας . ΤῺ ῬΓΙΠΝ} ΟἸΠ]ΩῸ γα Ρἰεέζοεις ἐξ τυ δ τη, Ροίϊοα (δγυσηϊ. ἘΣ [οττδίΐο γη:- τη} Οἰδὶ νἱἀθειγοπιθ. αἶγα ΤῊ] τΙραταπ οἢδ. Ουοά {ι σφι] ἄτη αὐ] οτ 5, ποα οὗ Πυσμίατὶς ἱπρϑημίτατ!5 Γρροϊπαςῃ,γεΐτο γε Ποπιρηζίις δά πνγαβοῖο αἰἰη} 6- ΠΪΠῚ ̓ ΠτογγοσατρτιΓ ἃ μηδ. ὨΠΡΘ] ΠγαΓΙτὶς Ἰηῇ- ἀατιιην ζομ οἱβ ἔα Πδητ, ἤοἢ (οἰ ἕπν ἢος αἰητγπιαγᾶξ γΟΗΠῚ ΟΣι,τὰ (οἰ ρίας αὐ σποστθπάιχη ΤΓγεδηηιίτη γ - πὰ ραγαῖας ἸπΠἘγιζ ά[ιις σὕπη πγαγίτὶς ἐμ οὐτης; ΤΟΒΆΓΟΠῚ 4114} οἷν ἐπ] γί ἢ {δ} ΤΩ Θ ΔΤ (δι ρατ- 141} νΟθῚς ῬΓΠΙΔΤΙ ΠῚ ἃ τη ΠΠἸαταηγ : οὐ Ὲ]Π]}Ἅτὴ σαϊ- ἄξιον ργίπαταμι [4 οΡ ΡΟΡ] σαηι τείροηάθθαπι, φ8 ΦΠΙΠῚ 1 ΠΟΠΊΠλΠηὶ ἰπ τα παβοίο,; Οἰπταῖες [186..ὄ ΓᾺ5 1ῃ {φγαϊτιτζό τράϊσεγο. Ο ας γογὸ ρα ηᾶς, ΓΘ ΤῊ: πὴ ΠΕ ΓΘΏΓΘ,Ρτο {πο οὐ ΐο ἀΐρπα5. πὶ ἀερξάδείον" ΠΟΘ χης γηο στὶς Ὗ τ Ἰριζαςηδ. μηοστὶ αἰ μά !ςάς 
οἰὐτὰ 



ἘΡΙΦΤΟΙ͂. Α. 
ζὰμπι ἴάηζα νέγζαϊε μιογίζυγας ὃς δῆτα ΔΠΙΠΔΟΣΙ ΠῚ 
τηασηϊτάϊης Ρεγ φηθβ»εσῸ ἰαγα πίδὶ νι θογ εἰς 

Ρεροτο ς. Τὰ αιοαι αμα οαπα αἰ ίςε καρ], οὐ πὶ 
ΟΑΡΟΓΘηζυ» κρίοσο ων ποοο Ἄγ} 15 ὃζ ἀπ οὶ ς 
τοίξισαῖτο. παρ ΠΡὶ νοὶ πιϊαισλδια ξαῴξαι ἐμλ141πὲ 
Ροίμης ρφομ μου. 

Ἐπαηένγο. 
ὙΠῸ (ἰδὲ ὃς νιϊποτ 5 ΗΠ πιογθπἢθυδεπηπιο ραν - 

486 ϑίοα! 5 μος Πμλη τοῦ ραζοτε Αὐϑιῖσοῦ τουδπΠὶ 
φοιίτα πὶ ἐππιταζαιιλ ΗΠ πλοῦς σομ! ΓΑ] ΟΠ6Π1» 

αοά ἐπ ἀ ατου δι τημϊτὸ εὐἴρυα ᾿πὶοσ ἃ τὴς Ρτο- 
ἰσαῖαηι ἂς ἀοἰοταπι» οἵδ, ΝΟη οπίπὶ ἱπ]]μπα 

ἰμάϊροπι [ἰοερτοσγιια ἴῃ ἴα τοπηρίο ἐλοϊποσγαπι 
Ἰαρρίτον (δ ρεαθυίτεῖο νς 05 αὶ τοξεαπι Τα τ ύπηα, 
ἔκζίηις ἀσσγοάογοηζαγνταταθη συοηλαπι ἰά 1η. τΈΠῚ- 
Ρίο βοταιο αςἐβιέϊο ἔδσεγθης, ααδῇ ἰηματγιοίοϑ ἔςζο- 
δγατόίαας τη οἰαὲ ροτοίζατοπιναιιθιι 1} ἰαῖς Γαϊϊα- 

λἴξιαις, τγαάιάογις, Εὐιβνοτὸ (φητεητὶς γε ααοτιιην 
(βγὸ ποπχίηθηι ὁ οχιδίπιο. Ν᾽ σὰ οὐλτη δά αιη 
ερτὸ ξοττς ϑιο οἰ μουιπα». (μα ροδηγατα σαΐραπι «Ὁ 

Ἐπρυΐο ἀου ααιὶ, ν οἰ πη ᾿ά ΘΠ δες στα ψέηβκαι 

αιϊοιιίαπι πλῖὶ ποὺ βὲ νογ πο. 8ιὲ δηϊῃι μα ΐιις 

οὔπηατίξ, ντ ἐρη ἀϊσιητ,αυίν τυΐταῖαπα οἤδινηοη ἀε- 

Ῥεγατα τπα] τία » Γειά ργο ιτατία πλαχ πα’, ργσΠ.} τη 
τι ἴδιας. ᾿ 

; . ᾿ΟΥβίδοβο. 
φς! αυδά Ῥγεβαροταβαϊηπαηάο νϑηΐγα δά πη τα- 

δὲ γασρδή μὲ εἰ! ρετίαρο γοςζδίοπν τἀ Τα 1 Πγ4Χ)-- 
πιαίῃ ἐπίαιπια: ἡουάιλι ντ τὰ τρίς Ἰαινάδηϑ οιμη ὁοη- 
τη ἢ, τυίδἰτ, αι τλθαπι ξαμα τ ζατοπὶ δ σουι- 

[ἀοτυμξί ποι βιρεγοῖ :ργοτίας {ΠΠι4 ἴα ἰασάς ροπθη- 
ἄτιαι οὐιτ,ααοὰ λἀποιογίτ,ϑζ ἰαπτα Ζα] Ὠτιπν Ππηθη [δ ἢ} 

{ὠλαϊξιπιὸ ππιδοισι νηὰ ἀορας, Οὐογζαμη ἐπ τὴ πγὰ- 
πἰξείξύνπνας εἰξ,ειπχης τποιηθητο 40 Δ δ Πὶ τΘΠΠρΟΓΙ5 

ταδηξαγιιη βα ἴδ, ηἰ ἢ τὰς ἔαο ἰησεπίο ἐπί χψας τπὸ- 
εἴθ ας ρου πα  θηη ἐπαθη πος. 

1, εοηηάα. 

Ὁ βωκυηξνη οὐατιοηίδιις ἀραά Ὁαιπατπειίες τὰ- 
πααἰταδτι9 65, δός Δά ὈΕ]]Παπὶσοηξγα πὲ ({. 

{οἰριοπάυιη . ἘΧοιται. Ψεγὰμι πος ἃ ποδὶς (οἰξο; 
πόῃ ἀρτάσι τε ρεγΠιαίοτεηι βαηἶδ, αΐα ποἢ ᾿παη]- 
Φὰς νετδὶς πος τὸ ἰοοήδητεπι ν] οἰ σειηας , [εὰ ξΔ- 

ἑἰὶς, τ 48| ἐχροττὶ (απτ, Ποη (οι ]ὸ (πητ τεσ ν πὶ 
ἃς ἰη άϊας τα ῃὶ το ἑ ττι.14 φασπίαιτι σοσηττυη δἰ δ 
δχρίοσαγαπι απιατι πο πῇριι5 πο πη ἰγαταπιΡ ΠΑ]ατί- 
ἄδπι ὀχρετὶ εἰ ΟΝ πὶ ἀπιίους Ε15 ὃς δεμπείμοι,πιυϊτὸ 
Ἰπσιιπάϊο ἀρραζεο. 

Πεγβάγάϊο. 

Ὲ μαϊγογὶς ΑἸοιμὶ δὲ Τοτιπιθηὶς διοτίοπη, αιίαῇ 
Νω οδιῦ!ϊταϊθ, Ὑγταπηϊοάσις (ξαϊτία ἔλέζαυα 

αἰτὸ πάπας οἰ Δάπλι γα ας» ασποά οπὶ δὶ5 τότ- 

ν τὰ βαοτίμε ἱπιραμίτάτεπι ἃ Ὑγγάπηο αἄορμέϊ » τπὶ 
δἰ ΠῚ Ρασηᾶ5 Ῥεγίοϊ ποτίης. 

εἰ φρο. 

ὙᾺ δὅο ἐσὸ το αίφοοσἤατο», δ᾽ ΕΧ! ἰὰ 

ΟΠ εηὶς ἀοίοσὶ εἰκοπια! ὲ σοΓαϊτυη αὐ ἰτγασι, 

ἥαυοά Ἰαπιὸ ραττία ἤτ οχρα! ας, σὰπι πα Πὰς ργατεξ-τ 

μαπι ρα πη τοησία τξριι5 τε πααίταγ Εσὸ γογὸ χάδη 

οτηλχίηνὶς βοτοδας Ἀεὶρ. ρότεπάα Ποηρυ ας δὲ 

Ἰππσηϊ δυσὶ δἰ ας βου βίμιαπο ταίδγείας [απὶ, ἃς 

ΡεΥ Ἰετετας ῃαο εἰ Πσπίοαμ! ἀτῆπς αυοτίαπι επα[α- 

τὰ εἰϊδηινοίξεηα!. Αἴ Π16 σάρτις Ποηόγαγῃ ἢ] Θοορ τίς, 

᾿ Ἄ πδτς,. 
ὥυς μετὰ τοιαύτης ἀρετῆς στον σχοντας, φρονή- 

Ἁκατὸς γε τοσούτου αἰδίάϑενες, ἔγώ τε ογχᾳίως ἐφξι- 
σεί μίωω. σύ τε γγάνϑ᾽ ὅσει μετα τούτων ἔλαξες ὅτε 
ἠλίσμονζρ, μιεταπεμι οἱ μᾶρος αὐ τοις αὐαίχο ες 
ὅποοὸς,, ἵνα «αὐδὲ μηοενὸς ὡς ἠσροημδῥαι μέμ- 

Ἄανται 
73 Ἑυάδῥρω. 

Αἱ σὲ κοὴ παντας ἱβιεραΐοις) κκὰ Ἄλον δὲ τοὺς 
«πλείςοις σικελιω φῆ! οἴομω Πνωσκήν τῶτο.ὅτὶ 

Τῆς ἐν ἱμιέρᾳ σωυτεϑείσης κατ᾿ ἐμῷ ὄχιβελῇς, δι" 
κα όταρος ὧν 2) ἐγ χειοουώτων αἰδιεγενόμίω. οὐ 

“αρ δήστει φαῦλος ωὐ κρατὴς γὴν ἐν τω σφετέρῳ 1ε- 
μδμᾳ Ῥλμωμᾶμωνὸ ζοῦς ἐσλύετο. ὥςτε τες δέχ δ᾽ 

τ πράξαντας, ον ἱερῷ ὡς ἀσδικοιεῦτας ὑσοχειρίες 
ὡδοα δουυοας το τοροσηκόντως αὐ ὑπ αὐτὴν ὅπο- 

λουρδϑίέω' ταῦτα μὲρ ουμωδ εἰδεὶς αὖ Τὰ ἀλλὼν ἶσο- 

λαβοι:ςησίχορεν δὲ πυνϑανόμδρος αἡιὰ ὅδ!» ὁ) 6 Ἢ 

πῆς δπιβελὴς τίοὺ αἰτίαν εἰς τος ὠκείνω ποιήσς οἱ 

αἰρλόδίβολον αὐέφερεν, ἐκ αὐ ἐβελόμίωυ ὡς εξ 
Ἰαῦζα ποπεισυᾶδμε ἐυϑζεραινεὶν. οἱ γὺ τοῖς τότε ποὶ: 
ἡ κασι τοροσέϊγον ὡς φασιν αὐτοὶ, εἰ ππονη θἰίὰς αἱ ἐ- 
πεγνωμδδης , ἀλλα χρηςότητος να ῇρδαλλούσης ἔ- 
παθλογ ἤρῴιντο. 

744 ορρσιλόχῷῳ. 
Ι τὸ μὴ (ἐληϑέωαι ποτο πυϑαχοθᾶν Σ φιλό- 
σοῷον ἀφικέδϑεη «ϑός μυε,πτολλιάκὶς ὑπ ἐμ 

καλεμῆνον, δγχξολίω ἔφερέ μοι χαϑεὺς ἐγκωμια,- 
ζων αὐτὸς ἔλεγες, δὶ τῷ φοὔγην αὐτοὺ τίω) ὑνετ 
ἐμοῦ συμιβίωσιν . τὸ γελονέναι χρὴ πέμηον ἡ- 
δὴ μίῶα σωωέινωὶ μεθ᾽ κυὐονὴς, πτάγχως ἔπωνός ὄξιν 
ἐμός. δὴ λοὺ γα ὡξ οὐκ αὖ ἔμεινεν, οὐδὲ βεαχυὺ 

μόομον ἡ μιόδας, οἰ μεὴ τοῖς ἑαυτῷ φφόηοις δὑρύκᾷ χὰ 
μὲ οὐδ πλήσιον. 

᾿ Αεουτδ' γ: 

Ἀ Μέτροις κέγρήστι λόγοις «ϑὸς χαμαόινα: 
οἵς. ἐγθίρϑοῃ αὐτοὺς εἰς τοῦ κατ᾽ ἐμοῦ πόλε- 

μον. δ μδρ τοὶ καὶ τόδε ἐφ᾽ ἡμδι᾽ Ἰάϑι, μὴ κα λῶξ 

πεπφιτοὺς αὐτοὺς ̓ ν ὅτι οὐ λόγοις ἀφράκχτοις ἀμυ: 

γούμιεϑιί σε οἷξ εἰς ἡμαν αξἴγήν δοκεῖς. ἀλλ᾽ ἔργοις; 
ὧν οἱ πειρᾳϑέντες αὖϑις οὐκ ἐπξοὐλσύστιν. τοῦ τ᾿ 

εἰσδοτὲς χα φιοιναλοι, δ ραὺ οὐ βούλρυται λαξέν, 

ὀργιζομδύου φάλῴθισεος. χαιοιζόμδμος γούρς ἡδιων 
αὐτοῖς ἔδοξα. 

Με ϑαύμαζε τὸν ἀλκίγε ἠφὶ δορυμᾶῥοις ϑι- 

νάτοῦ,, ὡς μὴ ἥϊκολας χοὶ τυρφννικὺς ὡμ5 

τητος πόπραγμᾶμον.πολλᾳ γὸ ἐπὶ θαυ ασιώτερον 

σὲς χρὴ Ῥὶς ὠδείας αἱ ξιωϑέντας » ὑσὺ τυρᾷννε,τότέ 

κῦλῳ ὅ)γῆνωμ: Ι ' 

Υ,.- Ἡγησίπτπῳ. 

ΠΥ μϑρίδως γὼ ἄλλοι συϊηλυ ες ὅσοις μᾷλιςα 

 ν ἀλθομδύοις δξγ τό φούγήν κλφϑϑένυν,νὺν ἔγνω 
τε χακῶς βεβουλοὺ μϑῥον Κλὶ τέϊζοις »ἐφ᾽ οἷς ἀπέ- 

ἔρηται τῆς πᾶτοι δ᾽’, ὅτ᾽ οὐδενὸς ἑτέρου χαὶ-: 

ὅτι μώλίςα πολιὲ ὦ ταὺς Τὺ πολιτδύεδθαι κθνοϑοξίως ἰωδ,, τότε μιοῖ- 
λίζοι ζξπθερρν αὐτόν, κθὴ ἐπόσελλόν γε «δξὲ τούτων άρτυοῤμδμθ᾽ οἷ τελόυγηδοι. ὃ οἱ "τὺ τὴς ἡδονῆς 

α. ἢ. 



Εατίγ Ευτορβαη Βοος, ζοργηίρῃ! Θ 2012 ρβγοῶυεϑβι ἰς 

! τθργοαυςϑα ὃγ ςουπϑεγ οἱ Τῇ 8 ννείςοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη πια965 γαργοάυςδα δγ ς 
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ὃ 

ἘΕΡΡΕΝ γαυρμῶν, ὧκ παϑῆς ἰώ, λύρεις ἡμα 
αἰοογόΐζων γραφάν,εχ ὄντας ἐμπείροις δημοκρᾳ.- 
του μδρης πόλεως͵, κῶλον δὲ οὐδὲ βηλομόμοις εἰ. 
δέναι»τὸν υὑαἷρ τῆς πόλεως τὸ αβίστι φεάξαντα χα 
τίω τυϑαυνί(α͵ ἕως οὐ λαμεξτεξον φυσήσας ̓  
συνέφερε, τοῖς ἰ σοῖς φυσηή κ(φέσιν, αὐετιρῴπη. καὶ μα. 

τὸ ζυμμαΣ ἔγνω μουγώλης κοὐφάδρδῷ ἐκιαιϑῆπό: έως σύνομουμδύης ὄζᾳ τίω αῤχἰωὺ, ωλλ, «Ατὸν ὥ-- 
νῶτα δήμου δὼ τούσχαιφον σὔωραγίαν. ἐπα- 
γ.9γον γαρ ὄχλθ΄, εἰς ἀτυχίας κὶ τας ἀρχαὶ ῳρὸς τῶ τόλη ὀχαφωνούσας ἔχων. ἔγω γ᾽ οιεὖ κοὴ παῖ ὁ 
μὴ φἴδαφεριὧν, συρίηἤεόϑαι μφιλλον ὑπὸ πλήϑοις 
κράτου βελοί μίω αὐ τιίζζ ἅχτη «τὸ μδργὃ ἐθθ’ 
αὐτῷ, τάχιον τῷ ἀσφϑίωαρσ βένυται. κοὶ ουοῖ, (ἡ 
οἷς ἀκ κα ζει χρμοοῖς δ χιζημιόν ὄφιν.ἡ 2 ης συνοίας 
δόκησις φυγας ἢ θανάτοις ἡδὺ μαῦσς ηὶ τούτων 24 
μιετριώτερον οὐδὲν, φέρειν. νὴ σα τὸν κιέγεςον ἡγή- 
σιστπᾷ ὡς ἴσμδμ,ὅτως αὐ οὐποιμυ προὸς σέ, δημθ’ 
τας ὠἀτακτθ’ αὔοις, ἀορα κε’, ἑτοιμότωτος ἐφ 
ὅτι τύ χοι ματα χθζῶ;,. ἀπιςος,αὖ ἐθαιος,ὀξιυ ω69- 
σὐϊκὸς, ἐψοῦσ μόνος, φωνὴμόνον, αὐωφελὴς. πρὸς 
ὀργήν, ὡρὸς ἔπαινον αὐχερής τῶτ᾽ 6) τογμύοτ᾽ ον- 
οδδξε τροπηλακισμᾷ φϑείρεάναι. τὸ, δι ἡμῳ πολι- 
τοὐόμδυον ζητεῖν ἀρέσκον. μρεμηνασεὰ μος τινὲς 
εἰς τῶ, αὐοήτω γἃ συσκαϑέκτῳ δρμμγρμφαῦνα ον δὲ 
᾿λύοση χρώρμϑροι. κὶ πολλοὶ ποή ων δύων ἐραςαὶ, ζ- 
σάτοις πόθοις εἰκ ἔθζον εἰς τέχνα (Ὁ χαίροντες [α μοις 
οὐχ ὅτως εἴοῖον ἀσμδύως γμυάδιας κ) φιλόπλεζ, 
φύντες, ὁ οὐδφπλησίως ἐ σερξαν λξίβζοτα, κα φιλαγ 
ποι τὴ κα αταὶ γὴ φιλιππόβοφο, νίκης ἕνεκα τῆι 
ὧὐ ὀλυμπιάσιν ἀγώνων, οὐχ ὅι τοσουτον άϑησειν 
ἐχάςοις τούτων, ὡς αϑ' λίαν δοξαν » τιμιζωὺ αὐόητον 
κὶ κρότον ἔλὶ ζημίᾳ Τῇ ἑαυ! ἀηρσύοντες. τοῖς σὲ 
Τ τοιέτων ἐθας αἧς, οἱ μδὰ οἰκῶοι σιυϑάχϑὲς ϑεῖεν 

ΔΙ δε Φ'ν Ν λ ἔδυ ’ ι ΗΝ ὡς ἔνι μάλιςα.οἱ 2 ἐχθροὶ, τοι μιεγςοι σαψτσον ς 
φηάδέιεν. ὑμέϊς δὲ «ὐοαμυϑεῖϑη μϑρ κλει ἀγένίω, 
συΐγβυεις ὄντος εἰσβα “υ ϑύμως ἐ χριως αὐθρφ»πι- 
γόγ τι πεπονθότα. Σποξέποτε δὲ ὄχι τοῖς αὐτοῖς φι- 
Ἀοτιμέιγει, ὡς αὐήγοεςτα ἡμδοτηκόζᾳ. 

ψρῖς Στησιχόρῳ. 

“Ὕε ΄ ᾽ ᾽ “ ΝΣ ἃ Ν ἰκοκλῆς ο συρακέσιος. ἐκ εἰ γγοεὶς οἷ ἴστως ὃν 
λέγω,δζᾳ γὺ δπιφαύειων οἰκοίὼν; δυκ ἔς: Υ ξω ͵ὔ ε “ Ν εὐγνου 9 ζῶ! διωνα μένων «ἱπὸ φησιχορε,, γιωυαμκὸς 

᾿Σπτοϑανούσης αὐτί, μιάγα “τ ροσφάτως κὺ δας» 
ὄγητέϑ ε,7) πόθθ΄ εἰκότως. ἔγυυς γωρ τίω ὠτίω 
ταὐτίω ἀσελφι δε ἔχων χρὴ γυωυεμζο, ζξδξ ὃ ΜΙ. 
κοκλῆς, ἡ δ οι γὸ ὡς ἔοιγοεν ὅσοις φορθς ὠλλνλοις κε. 

ἥμεϑει πόϑοις. πέρυψας πρός μι αλέδφρκον τὸν 
ὠσελφον αὐτῷ, Υξίε ὅπως σῳ δεηϑείζωυ ἔπαινον ὧν 
ποιήσᾳ δζαϑεάσαι αἷδὰ τῆς αϑδροόπου. κοὴ γὰρ ὡς 
πιυυϑείνουιαι συδαπκουσίων, πῶ σείν τε τία) δλλίω 
αρετίω, πρὸς “δὲ καὶ τίω αὐωτείτω στοφροσωύζιυ 
αὐτῇ τρὸς μὔοτυφφυυυτων, οὐχ ἔριν αὐ ξι Θ΄ ὑπὸ Με ," 
Τα σου οὐ (ατθ΄ ὑμηϑ αι. πεφύλαξαι μδῥοιωὶ 

ὈΙΝΕΑΘΟΚνΝ αἈΒΕΟΟΚΥΜ 
ὃζ Ὠ]5 ἀεἸοέξατας ἄιχσα Ῥοραΐαγι ρχουῇις ἢ ὨτοΙΊρογλι- ἴον (6 σοτορδς ὃς ἱπορτίᾶς οῇδ Γαι ρΙςαθαταν, αι 05 [γι δαγθηνις, ἡ .Α1] ἍΡΟΥτΙ Πρ διτατίς Καὶ Θέμπα ΡΟ] ράχη ἃζ Ἰ)ομπηοογατιι. ἱπηηγὸ ᾿πέο ει] ουη -- 

Δατη]η)  γατθης, Ρἴο-- 
αιιὰπγ δγας νος ἢι- 

σηοίςοτοῖ, 
ΔΙαγίῃις οἰζαξὶς 

Ἑας τς 
Δα ΔΓ ΘΓΟΠ 11) δι) ηΐ, ὃς ΡΩΠΟΙρίαην ἃ βης Ρ]ατιμιιο ἡ δητίθης μαίνοῖ. 786 ἐθὸ Ζιμάθιη ρογιπάδ Ὡς ομηηδς (διχῶς Ὠλθηξὶς, 
τα; πὰλ) ἀἸρη!ταχίθις 
ει. ΪΝᾷπη οὐϊη δἶις 

ΘΠ], Οχτὶ ὨΘΎΠ ΣΙ, 
5 ν]|1α τὸ ἐἰλιυ πο 

ὺ. πους Ορίηὶο 5, πὰς 
ΟΥζΘΠ, ἀὰς ργαοτί-- ῬΕΟΠ 69 νἱοϊθιζας, ας σοτιτὰ π}}}} Ηὶς ΚΣ ΠῚ δΙΒη1τ ἄτας δάξοις, ῬοΥ Ἰοιιθην ΓΟ ΠΠαΧἐ ΠΉΠΙΤῺ Ηε- ϑείρρο, ἀπο πηο άπ. (ς ἠτί τις » ἴῖὰ τοῦυχὰ Ἰοαιυμγεγ, Οὐπληὶς ΡΟρυις ἱπροιπηροίτις, ῃηδητζὸ, ΟΔΓΕΙῚ5 » νΆΠ115 ΡΓΟΡΘΙ ΗΜ Ίτῆτις ὃζ ξλο  ἰτηιις δά 4ιυ:6- 1}5 δα ἀμπέξι, ΡεγΗ δες, 14 2}0}}15, ΙΓαΟ τς ἄϊτου, ἔΆ]]αχ, νοχ [ΠΤ ἡ ̓Π1{1}}ς ἀέμηηις ΡΑΓΙτΟΥ ᾿πο  πδζιιο, 

5» ῬΙῸ- 
»(ἱ ἸΓΔ Ἰαιμο 

Ηος οηΐμ οἢ αὐ οχ!- ὉΠ. ΟΠ} σοΟΠζΠ. 6] 1 [εἰξίπατο., ΡΠ ἴῃ Βοὶ- Ριδ, ρυιθογηδτίοης ρ] αι ἀμοηδηνμε (ἂρ Ατζαηχθη Αἰ ἸΖαὶ δὸ νεζοχά!α: Ρίος 

Ἰογιπὶ αἰάοηϊζ, δί σαιάρητζος ππρε ΡΙἀὸ (ρεῶδης πλϊηας,, ἃς ΔΌΔΓΙ ΠΔζΙΤᾺ » ΠΟῚ ἰζα 
46 δε !]]Π]οοίος, Ρυ- 

τοτας {ππἀΔ]Ἰοίος ἐαητὴμα ΟἸΥΠΊΡΙ ΓΑ, σεγταηγπα ἀεἸοίξδης - “υδηζα σὴ ἰᾳ-- ὉΠ π18 τ] 65 Π 1 [ΘΔ ΠῚ ΒΙογιοίδῃν, {πὰ] τι γὴ Βοπογθηι, ξαμρήαμε 1) [Ἰᾶπ βογη ἰἰθιὴ ΔΙΠαραητ Εὸς νοετγὸ, αὶ 
[ΕΠΕΏΣΕΣ., δηγὶςὶ Ἵ 
ΟἸΙοἰδησασ ἃς ἴῃ 

ϑιοβοθογο, 
ἸΝ ἰκοεῖο, ογζασυίιιις, [οζἤτλῃ μοῃ ἰς ἰδεῖ Ζιιθτα Ποαυη( : Ἐτρη τ, ΡΓΟρτογ [ρ] θη οσεηη ἀοιηφίξ.. ΟΠῚ ἸΡΏΟΓΑΓῚ ἃ ϑιοἤςῇοσο ἤθη Ροτε :) νχοσειη [χά νῖτα ἀεβιιπέγαμ., ΤΏΩΧΊΠῚΙ ΠΌΡΟΥ ἃς ἸΠογο δ 1] ὼ- ἐξιι ρχοίξουτωας εῇ Νες ἰηϊπσία. Ἑδηάθηη 61 πὴ ὃς ΠΕΡ ΕΠῚ δζ νχογθι μαθιμς. ἃς ΝΙΙςοεἶες: (ποιαῖς ς- ἈΠῈ ΠΤ ἸΏ ΤΟΥ ΠΟ5 ξλΠλ ΠἸαυ τδιθση ὅζ σοηϊμη.-- (ΕΟ ΠΟ Π,")Πλ 0 34 μης ἔταισο ποῇ ἘΠΊ Πἰς᾽ Ργδοϊ δας ζςοπιοπάϊς »τορβζοτα τε». Υἵ σάγῃγεπ Δ] υοὰ ἴῃ Ἰδι.. ΘΙῚ ΠΎ]ἰοσὶ ἔβςοζος, ΟΔηζΙΠῚ ΘΉΪ ΠῚ οχ ϑγγαρι- γα (δγιηοη δὶς ἴητε Προ, τι [ΠῚ [725 γχσίωτος [ΠῚ σφ] ξογη [ὩΡἰεητίαπι ΟἹ {18 το ἘἸΠηοη ἐς ατεγί.. ππὰπΠῈ, ἤρῃ ς πάρη, {8 το οἵο εαηῃάζας ἃς ςεἸεῦτοτως, μᾶῖς ἴθὴς ολυτιοῃθη) ϊατα 

41} 
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ἘΡΙΘΦΊΤΟΣΙ ἢ. "Ὁ 
γῇ πρ ἀς ταί (βου! πχουταὶ ρας. (ογιρας. υίσαμιδη) 
ἧς 45 τα ροξπη αιοίξαϊ! ραζεῖ πάθοσο. Εἰάε- 
ἰὶς διζοτλ ἀπ οἰτῖα πὰ ποίϊγα αιυίάοπι ἴῃ ἀθρὶ- 
ἴαπι εἱς σοππετίᾳ ὃς πλιζατα, ΝΝος νοτὸ, ργάτοη- 
ἀφηϑ τις (δητοητία: σοπίππεταάἀϊ πεῖ » πηδᾶ5 ῥγθσο8 
διογίεσις. Νεχας δα εἰξ απ ΡΠ αἰαγιιη ἃ 
διθήομοῦο απ ρρίαην οὐαπάο τοραϊηι ρᾶτὶ, πο ἢ 
4ιοα αἰΐψιο δεμοβοὶο ᾿ἀΩᾺ ἤδης ἃ τὸ ρεοιε- 
τιτὶ ἀπ: [ο4 ιιοά ᾿ηβχαμη ὃς σϑῃσορζαπι ΟρίΠ]ο - 
Π6ΠῚ ἃ τ σομῇσμααγὶ ὃς σοττοθογαγὶ γε  πγι5 σο- 
ἔδτ ἰταχιιὸ πλφη βο Πεὰ μα] ] τα; παταγα; Βοηοβοί τι 
ἀβλτίχη, ροῖφητι αι! ἀθηλγηιας ἰΑγριτισιια 65 Π]60 Πο- 
ΤΠ. »γ ἀσοορταζο νοτὸ ἀπλὶς!. οἰ σααπὶ οἱδ δα- 
ἴθ.» οαπὶ ἀππιιοτῖς αὐ γοτιπὶντοιας οαιπ ΟἸςα- 
γηξλοι γοςατὶ,» φόποχο ϑυγασιμαιη ν Ρατίς ἘςΠο- 
ὁγατι ἄς, πορζομα, οἸι5 (6 αι (Ὀγιρίπιμιια, εἶχτα ὃ ν τ 
Χογοιηνίφἀοοιπι δή 15 οἰνι5 σου! οἢ]ν ζὐϊσίητα να: 
Κὸ παϊαμι . ἄποι αι Πἰογούαπι πατέρ, ταὺς πηοτ-- 

τα. (αρίτα αι άθιιν ἀγσιμηφητζοχαπι ἢας ἤιητ, 
Ἰμβατις αὐιζοια, τ πισυίας ραττθ5 νου ὶς. ὃς ογηᾶ- 
τΘΠΓΙ5 (Θητο ται ῬΟΓ Θὰ μηδ ι15 ἀςφιοῦις 65 ηιι- 
Πλ]πα τα) “ιοαις {(ιιξξιμπι, ἃς ἀϊαιπιιαι σάρξ 

αἰάγαμι σορσπαζιο, τὰν 41115 ἰαά δι15 ὃς ἤγαι- 
Ὡἷς. ταηι οείαι μας ΟΙοαυ τα ἄς “πα πὰς δά τὸ 
ζου δίμαις ἀορογαθὶς ὃς ΠΠμπγι ρ]ουία παρ ςθὶς, 

ΓῊ ἮΝ 

πον ἰη ποπούθήι ΟἸδη πα ̓  [οτῖρεὶς, 
αρπαηνὰ ἡδδὶς τλϊτάπηαιις ὁΓατίλμα 111]. 

Βχοι ἃς ἠοίες τορατίοπὶ πιοσϑηλ ΘΟ, ὃς 

“Πηρυίάτιαι Ρανοσ ΠῚ ἀγοιΠοατὰ ἸΠΟΥ 1] 4α-- 
ἄλτη σοποϊπηϊζαῖο τϑιηρογαίει. Ἐπ᾿ ρίας {χεῖρτὶ 
ἔογπηδπι πιᾶσπα σ]οτία βαὶς πο ἀριά πιὸ (οἰ τπι, αὶ 
δά οιπάθῃν τποάτιπι σαι ΐα » ὅια: (ὑπ᾿ ὰ διε ῆοβο- 
τὸ ργοξεξξ »πλϊγαγὶ (οϊεο., νογαπιθτίαῃι ἀρὰ το]]- 
αιΐος αὐδιζούες Αστίσειητίηος, αἀογάπι ἱπρεγι5 ξαὶς 
ςορία, Νου ἀὐζοηλ ἢἱ (Ο]} , εν ῥγαΐφητος ἀπ. 
πδτιης» ας 41] ἡθης ἴῃ νἰτα ἔτ, Ὑογ τη δταηι 
αυοτζαιοι [5 1618 τας τυ]εσὶς οπλπὶπο. Α τὴς ἰσὶ- 
ταγ,ντ ἀιχὶ ργὸ ροξῇ ̓ ς εἰ] σέατία ἀφθοςαγ. Μὼ 
Δα θη ρου τσ ποη πιοαὸ πὐτς εχ ἢ ταπεῖθιι5, 
νογὰτλ διαί ἰῃ ρο ξογαπν βαταγὶβ ποτε! δας πος 
σάτπης ἀοπαίε. τὴς γογὸ τηϑδίηϊὲ αποά 1 
ερ το α Πρηίβςατὲ ντδεθαΐὶς,, μϑυ Το έτη (οοἰαἰε ἢ]; 
δὲ σοιημηηός ἃΓα5 » ΠΝ] ρος ροϑῇπι γεὶ νι ἀξ 
υπκύδορνς νῖ ἄς Βοηο πηεητιόπδην να ιδίη ἔξοι-- 

ἱ. Ἐχοίαμι ε{Ἐ δ τη πηθιῖπι ΠσΠ6Π ῬΓΌΡτΟΥ ἔοτ- 
ταθου ὃ οαἰαηγξαῖε 4, Αἴ οουτηνυδηάεζαγ [Ἀἰτϑυὴ 
ΡΙ]ναϊατὶς (ογῖρει αὶ ϑυθ Πομοσὶ 5 8 ἡπδ! τέ σρίπιοῖς 
Βιοηλίπαπ νυἴσαῖα Ππὲ σομττὰ Ἔχ Ἐἰηταϑ ἘΠ: 

ΟἸοαησία (ὐ’ Τ ρεάηΐ; 

«ὁ ψαῤεεροκοξι νεὔταην ἰαθοπεὶ ἀπ! άοπι αηϊ πιο 
τοπιρ δέξου, αμοι ταητο Πππάϊο ῬΠαΙαΓ5. πο- 

τη γοἰ τὶς νίαγρατο, Ἐοτειμπᾶ. νετὸ ντ᾿ πηαχὶ πὰ 
ἢος ΑἸΤδητἰδι τυ ποῦ ςοποεάϊτ, Ἰηυδπὶετὶς δἰ πὰ 
Ἰγέορτς μοπίαπι ὃς ἱπουΐραταπι οἱ ποπλεῃ ἃ ρέποτς 
ςοπεὶριῆς, Ἐρο νέγὸ », πγαῖτα ππασπάα ας τὶ ἀςοΥ- 
ὈΙΠΊΠτα ἡςος πτατε σοαίδιις ὃζ ἱπα τα ραῖγδεὶ , ηα: 
ΤΩΪΕΙ ἱπέληγίάτη απὸ ατεαΐθγαπτ, Νες 4]}14 ἀς σςαυΐ- 
ἃ πϊφιηχ ποιη τά Ἰημίιπὶ εἰξν αὶ 4ὰο ἃ δά Ἰερος 

υδ5} ἰἰς 

6 Τιυβὶ, ἰοπάοη 

“ρφειν εἰς τοιὶ κατὰ σφαυτὸν αὐδοροΐπιες, ἵνα μὴ 

συ ξὴ σοῦ “ἧς ὠνίαν ἕνωι τίωυὐ ποίησιν. ἔςι δι᾽ ἡ χιςὴ 
φιλύτηςγοὐδὲ αὐτη κα ὃ ἡκζῶς, εἰς τὸ Ἅθε ων ἀ πηλ- 

λαγμᾶδρη. μὴ δὴ τὸ σιωὐηϑές σου τῆς γνώμης ὩῬ». 

βαργλόμδυθ' »ποοραφῆς μου τίῳω ὁ ἔησῃν. ἐσὲ γαρ 
ξῖκος τυχήστη φλοφὶ τησιχόριυ φάλαᾳ Θἷν αὐτησεί.. 
μᾶρον.εἐχ δτ χείρας ὀφείλεις ΩΡ τιν’, αλλ ὅτι 
τίωπεπις ουμδυίω δεξαν, ἀξιοῦυδι, ὑπὸ σοῦ βε- 
βιωωώϑῆναι. οός δγ μοι προς αγῶς “αον ἃ σαντα 

φύσεως ἀφϑύνον αωμδμῳ μδὸ οἱ δώσφς, εἰς ἐμαυ-. 
τῦν. ληνψομϑύῳ οἹ εἰς φίλον. λοίσιον εἴγε νένσυχκας 
ὄχι τίω χάριν, πλεαρίςνν κ᾽ συδακεσίων τὸ γος, 

ἐχεκρᾳή δε λαϊούς. ἀδελφιδὴν, ὅ γεγράφε μα γὉ 
γα, κα. ἐκχα, δεᾳ σωωεζαηκῦαν ἔτο. ἐναποςίν δὲ 
ζήσεισαν. «δυεῖν παϊσδοὶν μητέρ" τιϊϑγηχῦ ἂν δὲ ἐκ 
χέδρν οιθος μδὼ κεφάλαια τ αἰδοϑυκῶν τοῦς 

ᾳ. ἐμιπνοί ϑείης ἢ εἰς τὼ κατὰ μέρες τῆς γεαφής, 
ὑφ᾽ ὧν κατέχη ϑεῶίν. χο) σου τίω ἱεραν, οὶ μων οπό- 
λον κεφαλίω,ἡ μουσῶν συγηλίεια κοῦ μέγσφεν, ἀλ: 

λαις τὲ ὑμνῳσίαες,, Κρ τῇ νιωῦ ὑφ᾽ ἡμδ εἰς κλεα- 
οἴτην ἐπεςαλρᾶρῃ. 

77 το αὐτοῦ, 

ΓΓὯν μᾶν δὲ κλεαρίςη μελῶν, πολλή σοι Κρ 
μεγάλη χαῤις δπυκείσεται. κρὶ γαρ ἐπέδω: 

καςσαυτὸν, εἰς ἃ παρεχῴλουμυ "ὦ ταϊς κατὰ μιέρΘ" 

οἰκονομίαις, ὑφ φυῶς σμωννέχθηςι Χρὴ τὸ δε 
Ὅς γραφῆς ὅλαι βία ςως ἠυσοκιζδησεν, οὐ παρ ἐμοὶ 

ἕ Ε] Ἃ Ὶ δ "Ὁ ε , " Ξ Ξ 

μόνῳ ,ἐγω γαρ δι πασιν ὁμοίως ὠγάμδω Ἴοὶς ςγ- 

“ποδλλοὶς οπυομόροις. ἔσονται δὲ ἐχ οἱ δὸπαιριν ὅς 

κοότες, οὐδὲ ὅσοι νιμῦ εἰσὶν, οἰγλ᾿ ὅσοις ὁ μεθ᾽ ἡμαξ 
᾿ ΄ ε ᾿ δεν Δα 7 ᾽ ω, 

οἷσά (ος.ἡ μϑρ οὖν ὑῳ ταύτης σὰ ἃὃ ποιήσεως γά- 

ρις ὡς ἔφίωυ, ὀφείλεῦ) ὑπ᾿ ἐμῷ, κεχαρίστω ὃ δὲ ἃ 
ἐμὸς ἀξιώσεως » Τοὺς τε γιοῦ οὖσι Χαὶ τοῖς ἐστ μϑῥοις 

αὐθερόποις, ̓  ταύτζωυ ἢ μιελῳσίαν" δὶ ὃ ἐμ Ὁ χρὴ 
Ἵ ἐμδιϑητο δ ᾽ [αῤ ΤΙ ὅχᾳ ΠῚ δ :ςολὴς ἐδηλρις, ρθς 

ἑτωιροίου σιὲς κοὴ κοιγὴς ἑςιας, μὴ δὲ ἣν οὦὉ, ἡπορισή, 
"Ὁ “ ΄ Ἄς. Ζ 7} ε 7 : 

μήθ᾽ ὡς κῴκιςος ἐὐγυῦμυν μήθ᾽ ἐς ἀγαϑὲς ὄζιμνη- 
ἅ)γης ὥκμελες γὰρ ὅδ μου Τοὐγοα δα τας τύχαε! 

γελραάφϑὼ ὃ φαλᾷρις ὧν αὐτο φησιγόρῳ, εἴτε ξελ- 

ων ᾧ κατεχέσηξ ὧν αὐθρούποις σόξης, Εἴτε τῷ γα- 

ον ὑπείληχαι. 

ζῶο Ἀλὲαῤέτη,χα) ϑεανοῖ: 

"ἼῊΝν ῥδὺ φιλοφοι σιιύζωυ ὑμδ ἐσ μύως ὅπϑ- 
δέχομαι γ»τοσα 7 ασεδ ἢ βελομυένων ὀνομφ- 

στὴ φώλα οι ὐδα τοιοται ὃ αἱ τύχαι, καν ἡῤῥέιξ 
σωνηορφ μϑυ.συρήσετο γὰρ αὐέπίλησηον, τὸ ἀκα-- 
φήρορητον ὧκ Ὁ ἡἥύοις ὀνοβία αὐτῶ γεγλυηυδύον ἐὼ 
σὲ πολλὰ κἡ μμαγάλα ὅζα πικραξ εἰκδεῥᾶρης αὐαΐ- 
κίω;ἀκέσιως φοδαλθέντα μοι κατέγνωσ μαι.γὺ 1 εἰ: 
μὸν ὄγο μζο οδὴ εἰσὲν ἕτερόν ὅδιν ὀκρο λές, ἢ ὅτι γόμφιξ 
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οὐ πείϑομια). νόμος σὲ εἰμι τοῖς ὑπηκόοις. ἰὼ δὲ 
μο! χώρατος ὠμοι( ἴω τρϑσφέρεθϑε» φάλαοιν ὀνο-. 
μκάζασαι » ταύτζω φὐεργεσίαν ποιήσοιῶᾳ μὴ τοῖς 
τιθέναι τὸ ὄνορῴφι. 

Φ' β 
Υ μα μελόρϑρος ζ)) τῇ πορέσᾳ Ὁ ρημά- 
τῶν “ἡ ρες ὠνναγοι, Ὁ δι σιςολίω ταυτίω ὑμὰν 

ἐπέσαελχῳ. αὖ ἵνα βεξαίαν ἔχητα δ᾽ χώραν, ἔπε. 
ξελϑοντες τῇ δέκῃ αἴρζανόθοον. τῷ »ὺ μὴ ἀληθῶς 
ἔχοιν αὶ πόλιν, αλιαὰ τοροφάσῃ ψού δεῖ κα λξω- 
μδίω δποςερὲν τὰς δεσδανέκότας, Σπόδ᾽οιξις ἔς αἱ 
μϑι,τὸ τάτε ᾧ κλοπῆς ὑμᾶς καϊαψούσαδϑω. γὼ 
ἔχᾳ λόλον ὑγιᾶ, τες αὐτουὶ, τοτὲ μδρ,ὡς πενο ρους 
πορέϊναι »χθὴ δε δαι χονἀζθίτων. τοτὲ δὲ ὡς πλου.. 
τοις, πολλὰ ΡΟ νῶν εἰς τοὺς αῤπάζοντας' 
φορφειάγαμ ἰλλ᾽ ἢ ἡ ποὺς τες δαγφςεὶς πλεσίας ὗ- 
μῶς ἐπ) σδιον ὴ γἡ πρὸς Τὰς κλέηήηογτας, πογίᾷς ἑαὶ 
ὃ τὰ μδρ ἡ πόλεως χαριζηῶς Οἷς νοσφιζορδροις, 
ὡς αὐδιουσιάζοντες » τὰ σὲ γ7) σδεοϊανεικότων ὅπο.. 
φΈρητε δζᾳ ζρις δημαγωνοὺς ὡς δαορούμδροι, σορῷ. 
τὸν μδρ), ὃ χρὴ μέϊζόν ἔτην, ἰσιοήσετε, μεησδενὸς ι- 
μὲν ἀσδυκεῖν ἔχιτρέψοντι Θ΄. ἐπεί, πδχλῳ σ᾽) χοιό- 
Τερόν ὄφην, δποτίσᾳν ὃ οἷ,δάγοιὃε ὑμέϊς, ἔχειν αὶ σὺ. 
γμδμοι δζᾳ ἵρυὶ ἀφαιορυ μόνοις πρὶ κορμί σοιάχωι τὸν 
ο᾽εσανεικότα,, ἢ φωλάρμεος ἐπ᾽ ὀνόματι σδωρεας 
χερεωκοπηϑέντος, αἰξίαν δδον ἡσέως κεκερεδαικέναι 
ΤΆΤΕ πταρεικότος᾽ ὡςθ᾽ ὑμὴν πάρεςιν, ἢ συυτῷῦ σώσει 
το σφέτερα, κυθίαν ἔχειν χρὴ τὴν ἐστ᾽ ἐ μιξ χώραν, 
ζῇ τῆς τῇ ἰσγῶν χρημάτων ἀπωλείας, κσρᾳ χθῆναι 
χαὶ τοὶ παρειμᾶρα. ἀρ ορε 

ὅ72. Τηζόνδρῳ. 
ῊΗΣ ἐν καμᾳθάνῃ πολιτείας κατ᾽ ἐμοῦ »ἰλὴ 
Ἧ πέπεισιδῥων Κα ἐζαριναίων μέγαν τ μι- 
κρᾷς αἰτίας ἐπάρᾳ ὅσαι πύλεμον, ναῦ μρ ἴσως πᾶ. 
δαμυϑίαν Ἔχεις, τὸ κατ᾽ ἐμοῦ ςρατείων ἐγείρειν. 
ὅταν δὲ τὸ κοῦφον δλχιλίπησε τῆς τεθείσης ἐλπί. 
δ' Θ΄. τότο κατεὶ τίω) ἀξίον,ὐχ ὧν σδέσρακας, ἀλλ᾽ 
ὧν “πόπονϑεὶς αὐ άση. καὶ Ὧι τί σοὶ ὄφελθ᾽’ εἰς πα. 
δαμυϑίαν. εἰ μϑρ γὰρ ἐμελήσαμϑδρυ πείσει, ὥςπερ 
ὧκ πέπληξαι σὺ, τάχα αὖ τινος εἴχου λόγου δγῷὶ τὸν 
ἐμὸν φόξον' νωῦ δὲ εἰς τ᾿ ἄλλα μδρ,οὐ δ ὅσον ἡμᾶς 
ἐλύπησαις. σὲ ὃ τουμη ότι ον αῤμόστῃ σεαυτὸν , τῷ 
ὅτι} ὑμὰν ὅσο λέδϑοιι βασανιςηρίῳ. οὐδειιαξ γαρ 
σοι “δεῖ τελούτης, σλὶ τοιαυταις κολάζομδύ ὥσυμε- 
φυραῖς, ἀλλὰ "γ τῆς ΧΩ φύσιν ζωῆς, εἰ οἷόν τ ν»μῷ- 
χροτέρε βίς. 

σ' 9 Μελεταΐοις. Ἥ 
γαπόπεισμιαι φρεσξουσωμδύοις ὑμῶν δα- 

δ Ὑγκ από κϑή περ φρὸς τὸ παιρὸν, οὐκ αὐπόρως ἔχων, δζ τὸ σωνεχῶς εἰς πολέμοις αὐη:-. 
λωκέναι. ἀλλα φοροφάσεως ἐφασι δεῖ πρὸς φίλες 
πάθοι τε ὃ εἰσὶν ὅσιον τοῖς πολλοῖς »οἱ δανειζόμε- 
γο! μδὸ τοῖς οὐφημωταΐοις ὀνόιᾳσιν. ̓ δπολρώγται: 

Ἑνψαίοις. 

ὈΙΨΝΕΚΘΟΑΛΥ͂Μ αἈΚἈΞΟΟΚΥΜΝ 
τείρεδξυιην πόη μάθεο. Ἐρο νετὸ {θά ϊεὶς Ῥζο 
ἰερὲ χὰ, Ὀαλπλ αυζεηι χανηὶ ϑταζίαμι ριφ  ἴλ15» 
Ῥμαϊαγοια ποπαμηηεο, Ἰᾳ δε ποῖοι ποι ἢος πο- 
ἸΦη ΡΟΠΕΠΩΟ; ΟΠ ογδεὶ γε τη. 

Ἑπρεηξδη, 

' Ὁ λῆς ἐρ! πο] άπ ἰάθο δὰ γος τϊ γψίγὶ ἘΏ- 
ἐρεῖν αυσα της ρα τοις γοῦις ῬεςαΙ:χΏ τοι πῆἔς., [ἃ νὰ Ῥοειαπάγαπι πιάτο ῖο Ῥετίεαιξδι- τ6 5. ἢ: γ Το! ἀδηγαπο δεμεβοίι μαδεατς. Ἐ- ΘΠ} πὶ Οἰ αἰζαῖζοια Τατιο δι πόη νοσὶς νίχη : (ἃ 0 Ῥτατεχεισι Ὀρροίζο Ἐγεἀἑτοτὲς ἤρο τας, απ ΐ ΠΤ ΤΩ ΠταΠῚ ἘΤῚΣ αοα Πναΐτι8 βατξαχη νὸς ἐοβ ΠΠς. ̓ Νὴ δηλπ  νδυτατὶ οοηξδητδη δα, εοΐδξ αἰτᾶς ἴλπὶ Θρδητε5 ἘΠῸ γα λἀπης δ᾽ Ρεσαη ᾶ5 τορθητα- Ιὰδ ἴτὰ ἀἰα τὸς νὰ πτυΐτα Ρυθ! τα. ταρτοσί δας Ῥεῖ- Πχϊτοσοης τ {ρῤῆ Δϊ ογρα ογξάἰτουύδς ἀ ιζος ἢτὶς πεςος ο(ς, χὰϊ Ἐτρὰ ιγδς, ἐρθητὶ Γὰϊ οἰτητατὶς δόμα ξαγδητῖδις ἰαγρ τ] 1, ται απ ἈΒΠ δητος, ἃς οχοά!- τοτὸς αἰδηϊατογαπι ἐσ Π]1Ὸ (ροϊ]ατὶς Δ Π]υΑπι {11-- αἰρὶ, ῥρτίσυιτη., υοά ὃς βταύτις ΕἰἘ ἐμϊυσίαηλ ἴ- ΟἸτς. Πα] }ὰ τὸ ςούθηζο. Ἰεμίάς πιϊτὸ ᾿υίας οἰ Ρε Το τοτὲ , φιοᾶ᾽ Πλασαιπι {πη ρ Ἐγ τὶς φυόάφας ῬΓΟΡΓΟΥ ξαγοϑ τεποτο πο ροζοίξις, ἃξ ογεάϊτου ΓυΩγ [ΟΠ Ιἀπη σεάφογο., 4Ζυδιη ῬΠΑἰαγ ἐς τηιπογὶς Ρια- ἴΟχζα, ἔπο ατὸ ἐταιιάανο; Ρογίδηάσιμη ἰἰς αι το (ἃ ἤιητ, [ἀπγπγα ςυ νοϊαρταῖα ρου ἔτ, Ομᾶτο ἴῃ γοδ 5 εἴ, νΟΠΙΠ ΘΠ ν οἰἔγογιιῃ} δοπόσισι σοηίοχ. πατίοης 2 ταζαχη ες ΠῚ αυοά ἃ τὴς τε δατιτη εἴ δε- ΠΟ ΠΟ τπ) το Πθὸ γθ τὶς, Δ ΟΒΠῚ Ῥτορχίανιι ρδρι- ὨἰΑΓα τ. ἐπτογίτπι,, δὰ υοσις υα (πητ νοδὶς τς- ὨΛΜΠλ,ροτάοτα. 

Τὺνπαηάγο. 

οά Ὀαχηλείηα φοπίγαὰ ΓΘ; Πρὴ ζοπίρῃιί ;.- ΠΡ Ὁ Δηπαγποηῇδας, ΤΩ ΑΧΊ Δ) ΘΧΊρια «ἰς ΟΆΙΜ1.. θ6]]υτν ραᾳγᾶς, βοσήϊζδη το. αἰαλοτίογοη φοῃ-- Πάφητίοτγέμη ἀξ ἐχοογοιτις δἀπογῇμῃ της ςοηίοεις Ρτίο ἕβοιε: (τὰ νεγὸ ζςοηςζερτα [ραὶ τογιτὴ ΟρΡοῦ- ἔπΠ|τ5 ΠΟαθυΔα δι σοη(δης δῖ, ΠῚ ἀφιγιπ γὲ Ρᾶτ εἰἴρῃοη δχ τιὶς ἐπέξς (ξὰ ἀδιηὶς ΟΔΡΙΘ5 ΠΡΟ ΓΌΣΘΒ.. ται! αυ)ά ταηάρτη οἱ » 4ιοἀ τὸ σοηίοϊαγὶ Ροῆϊε. ἱ δ} 1} Δἀξὸ εἰπχοσοιηις 4ιυὰιη τὰ Π.  Παγὶ5 ἔοσἤίδη ἈΠ] Π8. τατίομς ῬῬΙΘΡτογ ἤγξιιπη τἰπιογαπι ἢ] ρος. ἴλπὶ γοιὸ το] Ἰσιῖς γοδος ΑΙ οπηη πο ποδις ῃο- (Θ5,(βα τί ροτίας 4 Βοηάμη) τε]ρίαση δά νίζαση 1π ποιϊτς τοχηγθηζὶς ΘΧΠΔυΓΙΘη ἀ2Π Δοσογημηράες. 'ὰ διΐμη 'πιοτῖο ὃς αἰ Ποϊεηάτις., φυτὰ. ταητὶς ΦΤΌΠΊΠΙΣ, Οχογας ογ 5.9 (δ νἱττα τρσηλ ηιπ Π1|0- 4ιις ἃ παζιγα' ργαβηίτανη,, ἢ βετὶ Ροήσξι, νἱζτὰ τὶ- ἱξοσες Ρτοσοραηάα, 

“Πεἰμεηβδε. 

Νδηδάδτη ἐπ ἢος Ρῥταΐθηι ζΟΙΏΡΟΓΘ. ποη αἄ- τηρά πη ἀ τίς αδαπάδης ὈΘΙἸΆτη σοι  ηπὶς δε] τάμα ᾿ηβεῃ ἢς Δθίυπηρτα ἔμπης -: 4 ΠΊ61) αὐ. ἀτιοὶ τὴ6 ρα Πὰς ἔπτη γὲ νοθὶς τ ΟΡ ΔΠτΙ Ραϑτηυτιδ ρ.. οηλας ἀάζειη. ΝΟΙ δῃ πη » ὙΓαΙοΙ ἴό]ες., δχοιία. δ10 ογρα, ἀρηοος ργξιοηάοίνάα οῇ: Νείιε νετὸ ὥ. οἰάδι8 Ἰάφην , αἰοά νυσὸ βεεὶ Τοηΐπεις.,, νὲ τηὐξιμηχ ἑχηθηζος ἐδἰαπά δἰπηα ὁγατίοης γιδηζις 
τεροείτι 
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ἘΡΙΞΦΈΊΤΟΣ 4, 
τορετιτὶ νοτὸ » ρσοργο πα ἀἰΠΠο}}}Ἰπιάσιυς του ὃς 
ὰ ναϊτιτια ἃς ἃ στατιτιάϊης δοιογι ἐπε ηητηδηι ἀθει- 
τος. Επηι ομΐπι 4] οὸροτιτ » ΠιΘ ΠΛ ΠΗ 8 ογοα ἸΓΟΥΊΠ 
βαγ οἱλ ὃζ νίηπε δά ΡοτίοἸατιοπθι ἐς Π]5 (ξιηρουν 
εοάοηιτποάο (δ ητιτὸ » ἀτάὰο ἢ ΟΠ Πτ 5 νὶ Ὀοπο 
Ρεγίο στε τἀπὶ τηαΐας ντιηαῖο, Νδιῃ δέ ἀ'ιο ὅς 
απο ογάπταμη τράάοτο σοπιιδηίς, Ἔρο τη 

Μεὶἰιτοιίο5.» ὃς οπι ἄο ἃς οπι τθρεῖο {ἀπ} Ἰάφιη ὃζ 
τλΐ αὶ πνα!}5. Ὠεδιτοτες νετὸ ἃς αα τοηηροτὰ δζ δὰ 
ἱπαθηϊα. ροτίπάς ἂς Οἰλαπιαί ςοηζο5 Δα ἸοΘουμῃ οοἶο- 
τδαν, {8 σοηνμιζαης ὃς ἤησαμς ἀσαθ {πΊοη το 8 
Ζιυιάεπι νὰ δεηθῆσιιμι ἃς [λοι ἰφιμάριιβ. Θχτο]- 
Ἶμητ. οἀπχ νοτὸ ἀδοίταιτ ΘΧΊΘΙΓΩΣ νι ἽἼγεδιαηη 

ὃς (το!ογαταμα οαἰυιχιναητοτ, Δάδπαο ἤθαθ ἡ}4 
τὴς ρΓατουιτ,», ΠῚ] 1115 εἱς πυυϊτὸ ἂρ ποπληης ρτιμα- 
ταγ]ιὰπη αὐ ντθς» πλαζιαζα ροσαπιᾶ (ροϊιασι. 8: ὃς 
Π πὶ αὖ νη ομαίο 41:5 ξγαιιάαστις ἐξ», γπὰπὶ ο- 

Ἰυυσιθλοάο ροῆϊ ἰος ἐπιρλιςιιιι δύμηας μα ρςς  οηι. 

δἰη ὰ ΜῊΝ ἀαυαηιαι 40} ἄδηι {π1}}}6 ἔχοις, μοίξος 
γοιὸ φΟΙρ᾿ 65 ΠΟΙ. ΝΠ ταπτιὶπι παροῖ. Νογιλη 
ὩΠ81]} οἰαποά! ἐὸ νοῦὶς φυτιο οἀ οχτια {αἰριςιο- 
ΠΘΙῚ ΟὨλΠδ5 ΡΘΟΙΠ 45 ζοηοράο. Νίαι οἀπιὶ ἰῃ α- 
᾿τὶς γος νοἰξγα πλιμτ σταῦταδο,φζαμη οτίαι ἢ Το ἢ- 
τα Ἔθας ἱπαίτια Β΄] ἐΓχας. σοσῃῖτα οἰξ,, Ῥυαίοιτιὴ 

γοτὸ οὖπι ἥοο γὸ5 ἀνὰ κὰς [Οὐαλ» ΠΛ 15 ΟΠ} 

ἸῺ ἐἰς οἰἴδηχαι ἡχαΐο! ντιὶ. ἩΠ) ΓΔΤῺ τηξογαηζ » 41 

1 νας ἃ αλεἶτις ἡπτατίδῃν ρατιτα, ΝΟΣ Φηλπ 6. 

βρῆς οἰϊ δῷ νῃο πιρῖΐτος » (οᾳ νπμην: ἃ πλαΐτὶ5 οΟ- 
τοιαμτα! πορ!οέξξιΐηας μα οῦι, νου 2} 5 ο[Ε. 

2 εγεπί, 

Οη ἱσπογαδαπῃ αμην οίξεῖδ 4115 ἀπαζησιηαζα 
ιτροάας ἀε!ρἢ]ςο5 ὃς σοζοηᾶβ αἰιγοᾶς αἰ !άη6 

Δ}:  τα τ  βοατογάσιις πλασηἱ ΡΓΘΟΙ} ΠΊΠΠΘ ΓΑ ΡΓῸ 
(αἰυιτο πὐϊσιοτὸ οχ ἀπόθις αἰτογιτι νοὸς ἔλέξαγος οἱἷὸ 
να δια ρίθταζι το ἰσὶοηῖίααο ςοϊοητόξ ἰγα Ὁ 4115 ζοη- 
{δογαζοτι5, τας 1115 ἐρο  τατιϑ ιητονῦ νοϑ ἐρίος ἀπεγ ρας ἕ ἔ 
τοῖ,5) Ζαρα ὃς φιιθηῖ ἈΠ 116 ΘΟ τ} 6115 ἰσσοταη- 

ἴθ5 ργορτεῦ ἀοηδτογθηι Δηαεἤοηγατα ΠΟῚ ραγα οἱ ἢ- 
πχι αὶ ς ἀοόζαιϊς [Δου]]ορίο (τεἰθγατηϊθο ἀορτα 
ἀατὶ οἰξῖς. Οαἱά οπδη τοξοτς σομίοογατα ἢς α]]ς 
{α[ρφοηεά γυς ἀοτγαίτας αἀ αἀάιξξα που} Πδτ]η} τὰς 
Ρία5. Μιιααιδ σή ΠΟΙ ΤΠ ΓΘ ΉΓΠ ΠῚ ΔΙΉΡΙ 5 [δα 
“]ογαντα ίαπτ, Κα ἐπἸπὶ πο στγαζίξαάο οὔσα ἄθος 
{ἰδ ν γα ἱπυργοδῖξας πυρί οτά(αις πηαχίπηα ΟΠ Νατη 
δζ τηθάτη Ἰαυσιτοησηι ὃζ νοἰἔγας γαρι πᾶς ἀταας ατ- 
ἴατη ποιοζαπι. Μιδὶνοτὸ (Ἀτις ο[Ἐ, νὸς Πικϊετοίος 
ὃς εχεογόμάος [το πη ἱπηπλουτα Πππὶ 4005 [ρο]]ὰ- 
{τὶς ἴτὰ ἃς ̓πα Ἰσπατίοηις ἔλέξος νἱάδγθ, ἸΝᾺΠὶ σιαπν 
τοὶ "Φα5. Πααπ) ΟὈγομ δα ἴῃ Ιυςγο ἀόρυταίε!5. ἢ- 
τα] δτίατη σοπξο ΠῚ οἰξις αἰ 1} οχ ται μεὶς ἀομαγις 
ἱπιραγαπι ροἰ]υτύπιαις οἵδ. οἰ άοπν Τ᾽ πείδυτι, 
(Ὁ απιδίρασιη, (Οττοια σρπιϊοίαπτι :- ἢ. φα!άδητ. 
γος δὸς ραγεγαγαϊ πὶ. πλθ οσθπι ἤῃ ἀ1}5 ἄοπο ἔετ: 
τϑήταξ 5 ἀοτοιίοτθα. Ργαάϊογθα πηπίβοίζα νῸ 8 
ἰρίος ἱπιρίθτασις (ςεἰουίίαις. ἀατηπαῦις, ΡΓΙΠΟΙρας 
ἐπίπὶ σαιηαιτι ἐπ ρίεδεπιτγαηϑβοτιαης » Φιαπηο τοῖα 
Ῥόσιιηϊα ἴῃ δοξαίϊήνας ςδαχαπὶ ἀφοίςτο ἤπς μαδίτα 

δι 

επεητούνϑροι δὲ, τοῖς χουλεπτυτατοὶς. ἔργον ἅτε σι-. 
καον, οὔτῳ συ χάξθιςον ποιοιωῦτες. σι γαρ λοδόν- 
τῶι, μυάμανη ὅτι 170 σδεσωκότων., οὶ μέχρι τῆς ὅστο-- 
εἷόσεως ὁμοίοις ἡ) δι όσοι τους εἰ δανοικότας. καὶ εἴ- 

ΤῈ λϑηςὺς ΠΝ ὡς )ρηφῶ δχμλυεῶτι. εἴτε ΧΟῚ φαῦ- 

λθ΄ ὡς φαύλῳ. ΠΩ “κὧρ ἄχιειοεῖ χοὴ μὴ τοιούτῶ, 

δίκαιον δοτο δοιυῦαι τὸ πεσπς σύ μδρον. ἐγὼ μδρ οὐ 

ὦ μιελιτ ἴοι, κοὴ ὅταν δανειζω , καὶ ὅταν ἀπαμταΐ, 

εἰς οἰυμὶ οὶ ἐμκαυτοι οὐ οι πλήσιθθ. οἱ δανειζόμιε:- 
γο! εἶδ προῷς τοις καμΞςιὶ καὶ τον φούπον, ὡς πτὸρ φασι 

τοὺς χοιμκαμλέοντεις τα ςώμοία ὡρθς τοὺς τοοις, 

ἀδλαήζουσι. κοὴ λαμεβαΐοντες μὰ, ὡς σὔεργέ- 
τίω χαὶ ϑεὶν ἐπαινᾶσιν, «παιτούμδροι δὲ, εἰς τύ: 
Φαννον, Κϑὴ οὐ κα ϑειϑὸν ὅστοκᾳ λοῦσιν. οἷσα δὲ Κοὴ 

τῶτο ὅτι πολλῶ κρέγηόν ὄὅξιν ἰσεωΐτη οδειν εἰσεινίε 

χριοκοπεια μὴ πολ δῦ ἰσίωτα μδρ γαρ τις ὄστο- 
ςερεμανος ἐχθρὴν ἐγα κέκτητω τοῦν αὥοη. αὶ 
δὲ πόλεως, ζημιδται μὰ ἐσὲ ἡ ον. ἐλθ ϑοις ὃ τὺς 

πολλοις ἔχοινκο) οὐχ ἵνα. οὐ μὴν καϊαγνοίζω, ὑμὴν 
“οιἱόν σέ τι. αὐὸδ4 αὐυπύηηως δὲ ἴδ μι τὰ γρή κατα, 

τώ, τὲ γαρ ἄλλα μνήμονας ὑμας ὄχι ξτίμαε, ᾽) αἴδὰ 

το συμδόλακα οδυκφιονχτοις, ΚΟ φοϑῦς Οὴς αϑλοις 

οὐσδιὲ τοῦτο ἀγνοοικῦτας, ὅτ χατηχοθία κῷλλόν ὅξι 
“πολλῶν. αοδρυγοεῖν ἕνα, ἡ ἑνὸς απὸ πολλῶν οἰσιοεῖ.: 
ἁγὼ. γὸ εἰκὸς ἕνα πολλῶν, πολλχοις δι᾿ ἐνὸς κατά 
φεοῦειν ,σὐ λογώτερον: 

σ ψ»- Μεασζωζοις: 
Ὗ 

Υὰ ἡγνόοιευ, ὅτι πόμυψαγτός μὰ τοῖς παρ ὑμν 
ϑιοὶς αὐαϑήματα, ῥίποσας τέ σελφικδς, (ϑὴ 

ςεφαΐοις λουσούς, ἄλλα πολλαρὴ πολυτολὴ χῶ- 

οι τήρλα τῆς σωτηρίας 5 ονειν Θεύτεροῦ ποιήσετε; 
ας δ᾿ ϑ-ς »ν ᾿ Ι ᾿ “1 Ε 

[οἷς “ποὶς δυσεβοιῦτες αὐαϑήσετε," Τότοις δσνοςε-. 
υ ΦΑ καἰ ΄ὉἜ εἴ Ἷ ᾿ 

ρου τες γαυ (οἱ ὄχον με, Ὅ,ταρ σεοδοώ ατένϑος: 

ποιηστέ μένοι γεἰρ ἐμοὶ λοιδορέϊάνει, ὡς Φ}᾽ αὐἰαϑη- 

αἰοίττον δγοὶ τὸν κτησούλμον οὐ καϑειρῶν ὄντων͵ τὲς 

ρους ἱεοοσυλήχωτῃ. τί γὸ ὀζαφέρᾳ τὰ καϑοοσιωμδμ 
αἰδιαι ἐσειντας ἀπενεγκεῖν, ἡὶ ἴξ κα τωνοῤιασ μοέ-- 
γα τοῖς ϑεοῖς. ὠκείνων γὰρ ἀμφότερα ἰώ. κοὴὶ τ 
“πεποιφότων. καὶ μὰ οὐ παιβιἐμοῦ χώριξ εἰς τοὺς 

ϑυοὺς, καὶ ἡ περ ὑυδ ἀσέβεια; παντελής ὅξι: κοὴ 
“ἀρ ἐμὲ τον “εεδυκότα,χο) τοὺς αῤπάσοινζες υμᾷς; 

Ἰστυσιν. ἀρ) ΕἹ δὰ μοι! τὸ, τ ϑεῶν οὐ λαβόντων, ἐγα- 
φὼ. ἴᾺ ἂν δ΄᾽ Ἂν» 7 .- ε ἐ 

γες υἱκκζῶς οϑαν γέγονοτὰς : τῇ 7} ἱεροσυληϑεντουῦ 

ὀργῆσι γοἱρ τοῖς ἄγλοις, σὲ ὧν αὐτὼ κέρδος ἡγή- 
’ ἡ). 9 Ἁ Ζ 

στιᾶνῳ, οροσο μολογήκατε μησὶν 4 μυσαρὸν τ]; 
ἀποταλρδϑων, εἰ μὴ τὰ αὐτὰ κφμήλια, εὗγἤαςὶ ἔχοι 

-ὸ χας. αὐ μι ὑμᾶς αὐτὼ δχανέμηδε,. τὰς ἀμμείνοις. 
Ἅ, ω ω “Ἢ λ ἤ ἂν , 

αἢ 5 τοῖς ϑεοῖς κομιοϑῶσι, τος χείρες. τοὺς ἢ τέ- 
« ἧ Ὃ “ -' Ὁ} Ἷ ἱ μὰν 

τοῖς, ἑαυτὰς ἐλέγοτε αἰρεφανῶς ἡσεξηκοίας. οἱ 

γὰρ ἀρ χοντες, τῷ ψυφίσαδγαι πολέμια ἐἶγαι τὼ λοή μάζα, τίω αμήίαν Ἐχὶ τὸν δῆμον αὐαφέεεουσί. 



ὃΣ ὈΙΝΕΚΘΟΚΛΥΜ ΔΚΕΟΟΆΚΥΝ λφ κῃ 
Ε λ ,Ὶ Ἁ υμεξὶς δὲ ὁ δῆμος, Κλὶ τοιὶ αῤχοντας. καὶ τὸ πάντων 

δάνόπατον, Πὲς μδὸ ϑεὲς ὡς χακδς αὐ θενόποις Ὡς’- 
δότας αὐ ογυέδος λέτε, εἰ δωρᾳ “,ῷα τυρᾷννε λά- 

Νος γετὸ Ρορυΐιι5»η ΓΙ ΆΟΙρο5 ἃς ΤΡ γάτα Π), Ει Ζιοα Ομ μ}) ϑταιμπρηϊμι οἢ  θὸ9 Ροτηάθ ΒομίηθςΣ ὩΘΠΙτΙα Ροταϊτος 9 Ρτοά οτος ἔοτο αῇχ- λμ" ᾿ὑκῶν οὐ ἴΔ1|59 α ἃ Ἴ γγδηπο χημηθῦα ΓοΟΘρΡΗ]θηξ, σογθη- 
οιεν. τες ὃ πολιτούο μλύοις ἀὐγεϑάς Ὁ ὑμιν,οἷ το5 νοσὸ ἀρια νὸς ἈοιαραΒ οι δόπος ἃς ἰηκος 

9 ἙΪ δ ὦ ͵ ε Ἑὶς κχἡ ἐχ ὅπταιξ μιεοσήνίωυ ὡς ἀχκράγαντά μο, ἱ ὸ 
χείρα πεποιήκεσοιν,οὶ λφίκοτα αὐτοὶς αὐήϑσι φρ- 
εἰμΐω,ε κολάζετε. τὸ οἵ) αάτιον, ὅτι κοιγωγεῖτε τὸς τρτς σεως ( καὶ σύγαεϑε τοὺς αἰτίοις ἐλού.. ῬθοιΠ 5 οοποράδ πη φ λκα ἀκανς μὲν (ᾳς "Ἐν χιοά πος δδάφιη νοἰιπηζαξο. 
ϑέρως ἐπεξελθεῖν. ποντες 72. ἕνολοι οωρφοδοκίας 

ΤΏ}. ΟὈἤερϊξει οἢς » ΠΘΩῈς Γρὶς 

3 Ε ΡΟΝ ᾿ς ᾿ ἀρβὰν ὁ  Ὑ ἢ Δα 
συρεϑήσεῶε. ἃ μὴν, ἀλλ μδρνα μὴ δοκῶ ἰδὶ 
εὐ αϑηἰοίτων λέγφν. μήτε πῶρ ἐμοὶ μιεμιενηκότων, 
μήτε Οὴς “ξοὶς αϑατεϑφυδύων, ἐδεμίαν ποιῇ σομῶε 
φεοντοα᾽ μετελσὔσοντ) ι ὑμαξ ἀξίως Τ τετολμη- 
μόρον, οἱ σεσυλημᾶσο,, ὃ αἷδὲ ἐμέ, κ) αἷδὰ ὧν εἰς αὐ- τές ἡσεβξήχᾳτε. ἐῤῥωῶϑᾳ. τὸ ἢ Ἐῤῥωῶᾳ σδυπλίι πὰ- ρέμφασιν ἔχον, ἐγαϑοῦ κὴ κᾳκοῦ μη ἀγνούτεδῃ ὥὸς τὸ χέιρον γέγρασήαι. 

χ Τιμώνακτι, 
Ἐνίφηχα τω πολέμῳ λεουτί οἱς ἵνα ὅ τῇ λύ- Ν φῃ οἱαρκέσης, αὴ μὴ χεείντων ἀθρόως ὠχέ- στις διοχαρτερήσης, ἐκ ἔγραψα σοι αἰδὰ γὴν] ὅλων, ὅτῃ χὺ ταυρορδιυείτας, καὶ ζαγκλεί:ις συμαζαγή- 

σανίας αὐτοῖς, εἰς τέλος γενίκαμζᾳ, εἰσ ὅτυλωδων 
χω τὴς ἀφέσεως Ὧη, ἑαλωκό ὙΩΨ, τάλοντοι ἕκφτεν, 
ἀπελύτρφσο τὲς αὐγκᾳλῶτοις. εἰ γὺ ἐβωλόμζω ἢ ὑφ ρβαάλλασοειν 7, συτυχηῃ ϑῥων μοι Ὥροσ- 
ἀγγελίαν Σπολερᾶοα σου, Ὁ ἐκ ὀρϑώς ὀγίᾳ, οοχιεῖν αὔθρφοπον αὐηρη»μέγαι, ἢ ὃ 

σ᾽ , Ἱέρφονι. Ἶ μ : 
Ολλώ λέγην ἔχων, κοὴ κι σα, καὶ αἰδλὴς κατ 

ἢ χα πεφλυαῤηζας ὧν λεοντήγοις θη μοκοπί- αροεἐ δὲν ἔρος αἰ δεοσότερον, πλιίω ὅῃῃ κώνωπος ἐλέ- 
φᾶς ἰνδὸς οὐκ ἀλεγίζει. 

ὄ᾽ Ἄ Αριςωνέτῳ. ἃ 
Υ λυπεῖ μις τὸ γῃρᾷς. οὐ γορ ἡ τῆς τυρᾳνγί-. 

ΓΣ ἰοίς γεγήοακεν, ἀλλὰ φαλαεις. λυπεῖς 
[ὲ με σὺ, λίαν ὑρ φοβερός τὸ γὸ εἰαζϊο μόνον ἡξ4,κἀν ἐρις αἰνετος, μζλλον καὶ δεῖ φοξηϑη.πολλα 
ὁ κρῶτόν ὅν, μιὴ σεσὸ ρκότε σποιδεὶν τὸ μμρῆδλον δει- νὸν ἢ σεοϊοικότα, ἵνα σοι ὃ μ( ωϑδᾳσεικοίτων ποι. 
ἡτικῶν δχιςέλλω, δα μέραίοις. ἾΣ 

ΜΡ μδῥ ὦ ἱμμεραῖοι »τίω γνωμίω «ἰὼ ἕαυ-. ἱκὺ σφόσρα δυΐλίω ἐποιήσειτε, ὅτι ὑμῖν ὡς 
εἰν φιῳφίροιν ἡγ εἰς, φάλφοιν ἐχθοὸν, ἢ φίλον ἐΐ). τὸ ϑεῖον δὲ καλαΐς ἐποίησέ τε ΚΩ στειϑομίαι. ὅδη ἔ-. 
Χῶὸ ἰοευθὸν πεῦρ᾽ αὐτῷ σύμβολον, τῷ, ὅτ) Καὶ τἄλλα χιρήσῳ μοι κατα ἐγοῖαυ: φγῳ σὲ κόνωνα, δὼ, ὥςπερ 4) φρῦτερον ὑμὴν ἐπέςειλα, δποσῷ ἀξαε σύϑέως ὀκέλοῦσα, εἰ ὼς πονηρον ὃν τα, καὶ ἐσὲ [ονεῖς αὐτο, οὐδὲ συγηῆυξις τῇ πολοιόντας. εἤρωπησαν ἢ ὑμῖν, ἀπέπεμν αχτιοκήσεις ὡς ἐγ, οὔγο γεὲρ πονηρὸς ὑ.- μῶν, ὅτε ἡβοοηρκοὺς ἡμᾶς ἐσ. αἰθὶ ὃ ςησιχόρε βου- 
λούσόμιεϑι. 

σπάᾶῖος 11 ντῦς εἴΐο, τορι ἄστη Δυζο νοῦς ἤθη 
ὃ ΟΥ̓ΆΓΕΠῚ 5 Πηοαά ΠΝ Οὐ ]5 ρογηϊςίο 5, ὨΘΩᾺ6 1 ἢος Ἰπἰατίοίις γ]]2 τὸ [μςξι.. Ὡς διοίςοῇῃ 

8105 (41 τοῦ ὃζ ἤοῃ {Ὁ η16] ἀπηζαχας ΜΟΙ ΠΔη ΠΟ αἰτοῦ δὴν Αρτιροηζιπη ἐπ ΠλαΠὰς Ροτοια- τέμηηιις “ ΠΥΘΏΙῚ τα ἀθγιηΐ:}} ἢ Ροτθησι δὲς Ε.5 » ΠΟ μαπαρίδέξιτὶς, 1 ςδα 
ὃζ φοάθῃ οὐ η)}-- 
ΠΌΝΣ ΠαΡρ] οἴ π ΠΟΙ οΥδ ἁιάριϊς. Οὐπος ΘΕ]. ἀΟΟΘρεοσιμ ἀο- 

ποξληθόσαις (ςοἸθυδ τατη ἢ τη υὕ [ἢ ἰΓΑΠΟΣ ρα ]Ὰ5 ὀχροίζξι, Ψα]οῖςΥ αἰθὶς Πρ Πῴατίδης ἐπηατοσ ἴδ ΒΟΩΙ συὰ ΠΟΘ ΓΟ ΟΣ 5,16 1 αἀὀτου ΟΥΘ ἢ. 

Ρίος Ρὲτρο- 
δυτῦ οἵ Δ γο ρΙτὶ 
1 Π14] 19 Πο σ- 

ΡαιτοηΣ ν μι τρας, 
ἔβα ἐϑοτα ἐφ ΕΣ 

Εοπεϊπος Ρία το ἀδυῖε!. Ψοταπη πὸ ἀοΐους  ὥνος, ΠΥΠΟΊΑΓΟΣΙ 5, ὃς ΠῸ.] ὁγηπίδις ἤμγι! χιά!- ΟΙδ» Δ Π. ΠΕ ἢ ἀεροΟ Π ἀοτὸς, ἤσ Πα ΠῚ ἴϑπ εἰς τὸ νῃΐ- ποτα (ογιδετο, πο 4 ΓΑὐτοΠιρη τὰς Θυαη) δζ Εἶδος δὰ δχιγθιλ μη νίχις ργοῇ ̓ ΘΆΓΠν ἸΌΘΙΑΓΙΟΙ Πάρε ΠΟΥ γι ἀσοορ τις ὈΘΠΤΏΙ) ταἰδηςιρ, “ΟΣ ἀπο γίηγ ἸΝΟΪ αἱ φη μη 80 »νΓΡΓορτοῦ ἰηςτο- 4, Ὁ ]}ς ἔοττιιηα Πιοςο τις ὃς Ῥτοιβρογιζαεὶς ΤῈΠΟΙΠΙῺ 15 ἃ ῃγδ ςοηξδέζης (δ ] τις ες ν]άδασιν, 4 τὸ -- Θγα ἐν 15 ΠΙΠΊΘΙΑΓΙ ΠΟῊ Ροξα ΠΕ Ὁ. δ Ὁ 

Ζλη.- 
"Ω ποάφιις Ρίο 

.». 

ΕΗ Ἰεγορ, 

γα ρἰασί πα, ξορτγα [6 Βαβοᾶμη ἀϊοδτρ ἃ ἐς ᾿ ᾿ρατοσα τα ἄρα Τ Θοητίπος (ξάϊκίοης, ηἰ-᾿ Ἅ ὠμρ μι ἄἰςο » “81 (κ] ᾿ς δ!) ΕἸΘρμδμεὶ ἸΙηάιοο ΠΘΘΟΣ ςαΓάτηα τι ΠΟ 1) αροΐοες. 

“Ἵγηΐκηε,ο. 

Ομ (δ πδέξις τηοΪ οἐ οῇ, ΝΠ δῃ;ΠῈ Τγ- ΓΑΙ αἷς γὶς ἃς ΓΟ ΒῸ (οΟΠίρημῖς, [δὰ ῬΠηϊασὶς.. Τὰ νογὸ τη ῃ] ἢ της ὃς ἸΠΟΪοἔτιις, σαὶ Βίας ς4ηο τα Ηὶ ἴἼ6] 5, ἘΔ ΠῚ ΘΠ1ΠῚ σοχτὸ γΟηΙΘΣ, ουϊδηγῇ Ατς.. ΠΟΤΙΙΣ, ρ] τις Ιλ Ραὺ Πτ,(Ὁ]]ΠἸ τα ἀμ ὶς σαρίας, Μιμϊ- ἴο νογὸ ἄτῃις Θ΄ ηοη ΠΠΘΓΠΘηζοπΣ.. αιχὰ πη Πρ ἢ - ἴδ Π γϑῃζηγὶ Ρογίςα ΡΓΟςΟΪ ας αβδῖσο; γιὲ ΟῚ οζίαῃλ σα ἢ ΘΧΘΙΡ] 15 ΡοΟδις] 5 [01] ὕσῃ,. 

Η γμεγφη δας. 
ΝΝ 9": Φιϊάδη ὁ Ηἰ 

{12} ἐστοσϊὸ Ρἰαηαπὴ ἔξει {τς ω 
» » Ὁ ΤΠ Θγο 6 οχς ᾿ "Πγ4ΓΘ ΔΙ ἢ} Π6 2 Ποϊοχὴ ῬἢΔ].- ΓΙάθιη Βαδεαί : ῬεατΊς 

ΓΘ, (ἴθ. 
ἄφες (εὶς οα 

1Πο ἸΙΗῚ ἀλτιιπ1, 

486 Ρασϑῆζος Θτς ΠΘΩΙς ςο.- ] Ροζις γοηϊζίο 4ιοά ἐπ. 00. ΟΓΌ ας Βογαθίηγας, 



ΝΙοοϊα 44. 

ΤᾺ}] πα]! ἀυς ἱπσταῖὶ ἰδὲ ρὲγ πλα οοπτΠσΈΓΟ 
Ν χοΪϊο.ΡΙατα θαΐπὶ θοηα αιὰτῃ πλα]α τα ργωπεὶ- 
τς γερογῖο, Ριοίπάς ἢς μος ετίδπι σαυμα ἰῃ ταῖς 
δοπίς,ντ ἢ ογάθι ἰοῦ ἀπϊπιὶ ποῖα δἀπογίας τὸ (ὰ- 
υἱτῷ πὶ ζορα8. 

21πο[πϊ. 

ἡπυο ἰείομεια ταᾶπα », {ππηπιο οὐπι σαι ϊο ἡ αὐ 1- 
{1115 Φαάηχ}5 β μι τα νομοσηθητοῦ ορζδηζο 

Πιια ργουθποτιῖ, (ὐγεάιπιις δυζοπι οὸ δ] οπασίο- 
τοι ἔοτο., ιοά ἰοοο 11} πατὰ ἢς. ΝΝαζαντα ἐπ] πὶ 
ἔς ἐεἢ σοπιραταζιπη,νς Ηἰ μα » ρ᾽τ5 πα σα ]ς Εἰ γι 5 
Ραγθηζος οοἰδητιάταιο οδίογιοης. ἸΝοίεγα νετὸ ἀο- 
ΠΑ ἔϊς ἀδηλγι [α[οιροτο φτάτα ππρηϊα νἹάθθετὶ5, ἢ 
ΠΟΙ (οἰ δι γθοοροῦιδ δὰ αι: ΠΛ] ΤΟ] ΠῚ}15» ν ΘΙ πη 6- 
[Δ Ζαιριις εἰρι οἱ Οριιδ., ἀς ἢῚ5 πὸ5 Ἰσηο τος 
(οτίου θα ρου [τογας ἔθσοτὶβ. ΝΝαης δηπι ἃζ ρὶὰ 
ΠΡ: ὃ πάρη ΠοφητοΥθὰ5 ρίορτοῦ β] ΙΔ) Ορις 
ΔΘ Ις. 

“ 

ἀἹεαπάνο, 

ἔσχας τὰ ποις ΔΓ 15 4 Γ] πτατπν πλογγαὶ ἔτι 
τος [δ πλῖδι νου θὴ5 ππθτιμὴ ἰπσαζοῦο ρο δ,6- 

ζια τι ἰ τασθϑιη» ἤσῆις νογὸ ἔλξεὶς ἔρογος ᾿ σὰπὶ 6- 
1.11} ὃς Ὀς 1} 44. {1π| ροτῖτας δέ πθαρι τὰ πθαὰς νἰττὰ 
'νιτὃς σ]οτιοι, ἃς ΓΘ ρου τ ατατίΟ Π65 1ἰϊαδι!ὸς 

ἀιδίάζαιιςε ΠΟΙ 1Π1» τέγη ι6 ἔοσταμεθ ν ΓΙ Θζατθῃ)» 
συλ 6 ἐς ἢ 5 πιοί 5 νοῦρα ἔλοοτα απ ἁιιά το 
ΡΟΙΪΠι, ταηται 11. πιθιποτρίο ἔρρει παθοο;  ἄταμη 
ΠΕ Π10 Ποιΐπι). (οηῇάο Δυϊοπὶ παμλΐη]» ππη- 
4 υ41π Πγ6 ν] οι ὈΘη 15 ̓Π10Γ}15 ἔογο ἱπξοσίογοιη. ῬῚ- 
δῃιι5 Θητπι αἰ ᾿ρίο σουτΠΠπατα μος τεηςο , αιισά 
Ομ 5 ΠΠΠΔιατοτθ5 ἰῃ ροτοίζαϊτεση ποίξγατη οος- 
ΘΟΙΙΣ, 

διεβεθονο. 

Ν᾽ ηοϊαζυτη οἰἙ τα ϊπὶ τς ἃς ΑἸαητιιπι νϑηηΐς ὃς 
λἰαίαπηραῖααθ ραεσιι α5 οἰ Προ, τ τείας 

φςοπ!ογιδοτογᾷς τη Πησο]αβ οἰαίξαζοσ πλτζοτο εὐ ας 
σοησγα 05 ΠΟΙ ]οσατο. Οὐ ταπάθιι ὁ διθίοιοις 
ΤΟ Πα 5 "ΠΠἀγτ νάοο, ἀΐαην δὲ αὖ πος Πδρότιο τᾶτη 
ΔΗ λ αταῖς αδίπίπος ἃς Τλδαγαια πυθη γουόγο- 
τὶβ, φαδτιπι τα ργοραρμαζούθαν ὃς διυτοτγεην εξ 
Ρτοἤτοτῖς, ἰρίᾳ νετὸ τὸ ἀἴαιε ορεῖς ἀείξεια!β ἀο ροτ- 
ἄἰς : Ζαὶ σοητία βοιτίοιος νίτος πιοξππν δχοίτας 
“υθη σας ΗΠ Ἰοτ} » 41 πόα πλαϊτιην ἃ νΊΓ}} ατατε 
ἴδ: αἰ πτ, αι  }} αὐ οτος : {64 Ρτοτρισπὸ ἐς νας 
ϑάοὸ νῖ (ὁ ποχ ἰάπὶ σοπηραγαζα πα Ἰταπη τη» Ρς 
σα] [6 ΠΟἸ]οἐξὶς Ποίξεπι ἵτα ἀπγιπι ἀσοτςα! δ 
ΟἸγουϊη πδηΐγο πο ἀαδὶϊος. 411 {τ δος ἰπ πποάτιπὶ 
ΓΙ. 411Π|15 σοητι σι τι5. ΑἸπάϊο αποαας τα γα ται} 
Αςἰ πούαμι οοηίοτγιδογε, ὃς ποπηα Π[ς Ἰἰρίογαπι Ηο- 
τοῖδὰς πὶ ογίπηΐπο τθηνογίτατθπι οδ σοι Οὐδυηδά.- 
τηοή νετὸ εἰ] αὰς ἐχ ΑἸαί Ηἰπιξγαπι γε ἰϑυζαγὶς, 
ἈΠ}}} τε (ΟΠΠἸοἴτατα μαδοῖ. Νογαιη Οαρ ον ἀας ρὲ: 
ἴτας ὃ οὐγαηΐϊθβ» ἰτόπυπιϊς ομανγάϊπη ἀἴηυε Ναα- 
ΡῬἢας οἰ αΠδςτς ΓΔ δτ6 ΔΠΙΠΊΟ Ρερεηάς Νεᾷμὰε ὃ- 
ΠΙλ ὁ τη θιις ποίετις εδιρ 5» ηῈ {1 ἀδὰις ιιάθ πη 
45 τα (δοιιηάιϊπι γος Ροξτᾶς ουλποίςοτο [6-- 

ζρΓΙξ; ᾽ 

ΕἘΡΙΞΤΟΙ. 4. ἃ) 
2 Νεολαΐδᾳ. 

Ὑσεν᾽ ἄχαρι βείλομεώῦ σε παϑὲν ἐπ᾽ ἐμ. 

πλείω γὸ σὔ οἰ σκώ σοι τὰ ἀγαθὰ πεῶρᾳ ρέ- 

γα χρόνων. σὲὸ γ) τ τό σε μ βελμόνων ἕν γινὲ- 
ἅλω, τὸ με τοροσαναγ ζάσοη με, τῳ χωλεπιο τέρω 
αὶ ψυχῆς καὶ σῷ χρήσειδγτη πῖϑ Ά. 

ὃ ΝΜνησικλέῃ 

δι ἔτη ἐδὺ οὔτυ χἵας., ὡς καλίςα δυωνῶν δυ, 
αἰκούσειντες, εἰ χῷ! σφόορα σοὶ βελοκὺ, ὦ υἱὸν 

“ποιήσοιαγα, γϑυγοίτηρ ἐγλύετο. κΚ νομί ζ: μὰν αὐξὶ το- 
σέτω ποθεινοϊέραν ἔσεαι! σοὶ. Κο 9 ὅσον αὐ τὶ ὑοῦ 
γέλονεν" πέφυκε γὰ ϑυγα Ἣρ μάλλον αἰσέναν γπταΐ- 

δων,αἰδὶ πλείς αὶ ποι ε, ὅτι οονεῶς" τὰς δὲ δὲ ρεας 

τας παρ νμδδί,το τε αὖ ἐσ μγίως δοξζας Ἀο μξι 'ᾧν; 
ὅταν μὴ μόνον ὦ “πυλιπομὰμ χοροϑύδως ὅστο οἱ ΨΩ 

ἀλλ χαὶ ὧν σ)εὶ σϑι αἰγνοουμι στὸν ἡ , ὅλ, ςωλλυςὶ 
εδεῖ δὲ σοι πλιειόνων ἤδη νωυυὶ,, χα] πολυτελεςίΕφύ 

δα τὴν ϑυγειτέθᾳ. 

9 Ι Αλλαῤδρω. 

Η σὺ, μήτε ἄλλος αὐῥδφόπτον μηδεὶς, ἐβξὲ 

ΜΕΣΣΝ λέλοις μϑιείσως οἰεδδω, κἂν μη- 

εἰὲν εἰπω,αλὰ μὴ σὲ ἔρψοις ἐλπιζίτο, κ) ““᾿λίμαϑ 

γαρ ἔμπειρος οὐνγκὸ ἅτε ἐπ᾿ ἀοἰκοις, ἅτε ΠΎΝΣΣ «δὺ-- 

να μιν θρασωμόμϑδρος, κἢ τοις κα οι, ῥυπας ἀγχί" 

«ρόφοις κοὴ ἑτευςκλινεὶς εἰδῶως ἔχοντας, ἔτι δὲ τὰς 

τύχας ἀβεξαιοις, οἰστεῖν μα λον ἱζχανωτερος σπίφυ- 

καὶ ἡ ἀκούσει, ϑτιῤῥῶ μδὺ ἐπ᾿ ἐμιαυτῳῦ ὅσον εσεὶξς 

ἢ ὄντων πες δω σὲ τω δαίμονι, οξ μηδένα δὲ 
αἰ οδοκν, σείντοον ἕλος “ον ϑχήσφν. ἔχω γα παρ ἃὐτὲ πὶ 
ςιν ἰόγυρᾷν,, τοπταγτῶς ὑῷ ἡκᾶς ποίγσοῃ Οὺς δ)!- 

βελσύοντας. 

Ἂν 2. Στησιχόρῳ: 

Κούω σὲ καὶ εἰς ἀλουύτιον παρεληλυϑέναι; 

Α καὶ εἰς ἀλώμσαιν,καὶ χρύκίατα ἃ γείρειν. καὶ 

ςρατιώτας ἰὸς λαμβαῦριν, πεμποντα ῳ τας 705 

λρις τὶ ταῦ σμυτατίειν ἐφ᾽ ἡμᾶς. οὐχ αρὰ ςη- 

σίχορε πταύση τὴς ἀκρασίας, τὸ πολιταῦεγα, της 
λικοῦτος γέραν βΞσὲ αὐθρυμη τας ϑεαὶ, ὧν ᾧνλ ω΄ τῆς 

μδρ εἴνωι πνροσποιὴ, λυμα νὴ ) αὐτὰς; ἐν οἷς πολι- 
ταϊη ποις αὔδροας ὠμιξίνους κοὐδὲ ἐλεεῖς τοῖς ποὴ- 

δας, εἰ πολι Σποόίοντας ἀὔόρως δι) Ὁ δὴ, αἰ} εἷζορο - 
πετὴς εἰ ἀκμίω), γέρον ὧν ςρατιωτας Ἐχφν τὸ .ογ5 

ματα ὠνείρειν ἐϑύλων; μέλλων αὐζοὶς ἐχθξθν ὅι- 

φειχίσειν οὕτω βαρύω,, ὃς ἁυΐους ὀκτριψω σήτυος 

οδῆρκ: ἡ.γ τες μδμ τ ὠχα ῶν νόςοἱξ στιω ϑυινόμαι σὲ 

συϊγρα φφ),χο! Τίσι Ὁ ἡροῦαν κείνων, βελίαν ὅι- 
τικᾶν ἱκανῶς. ὅσος δαυτὸς ὅπι νοςγ σης εἴπ θης ὡξ 

ἐἀλαίσηξ δὶς ἑμιξξαν εἰσὲν φοινἠζ4ς:ὐὐλι ἴδ ὅτε 

ἀμένεσι σε κὶ αἱ καφηξίδες πίξαε κα πδιανκτα, «Κα 
χείρυξ δὲς," ὃ γναύτπιλίος ςὐύλὸς. Καὶ ἐκ α» Βκ φυγης 

ὅλως τὰς ἐμὰ χῶθας, εἰσ! αὖ οἱ ϑεός σέ τις χα ϑ' 

ὑμκᾷς τοις ποιητας αἰφώσῃ. 



84. 

232 ἱμεραίος. Ὁ : 
Πελύσωρμδυ ςησί χοροῦ ὡ ἱμέθραμοι. ἥβρε- 
τες αὐτο τ' πολιτοῦ μϑύων φροῦς ἡμᾶς ταί 

αἰτίας," σι μας ἀξιουυῦγας εἰς υμδδῳ 7: ἐγεχαγκάν 
ὁπολώλε, πολλάκις, ὅχ ἀποειΐ;, ἀλλὰ Ταῖς ὅφας 
αὐτὸν ἀφήκα μδυ,αἷς ὄπχιχατα αζέτος, κι ὅσοι ἐχθυσι 
τίω ἱμιεθίσα ἰώ, ϑεοί τὸ Καὶ ἥξρρες. οὐδὲν γωρ ἐπ 
ὠκείγοις ἐγκαλειν, οἰ Κα) υμιν που Ξολλα..) αὐ) 
σὲ ἡμεῖς ἴςπ,οἷα ἐπεχείρησε ποιήσοι χακε. οἶδ ἡ- 
εἶδ ἴω ἱεοὸν αὐόρα, οὶ ΚΠ συφίων ἀὔκλεα καὶ τως 
μούσοης,ως ἀλη ϑῶς (αταπεπησευ μον, συ σται- 
ταξ χε τοῦ πορνω, οὶ Θδελυρᾳ κόνανι, Κ,) βιάσει ὅτ 
ποθεῖν, ὡς εἴ98 )ε 5 ἕ μοῖραν ἐπέχοιν τὰ τοο- 
τῶν τὺ ζῶ χρὴ ὑμὴν δὲ δχισκηηω λέχαρφος ὡς οἷόν 
τε ὦ ἡμκεραῖοι, μεν κα (ασύρε;ν αὐτὸν "Ὡς φκμόλῃ 19] 
οἰποσδὰ 0} ἐοράτων αὐτῷ πολιτός κοΐα. κα γὼρ οὐ- 
«[Ὲ αὐτὸς ἑκων ε:) αϑϑα οἱ δῶσιν ἑαυτον » ὡς, πτίωυ- 
ϑάνομαι «ἰδ αὶ Τὴ εἰς ἀ λα! σειν αφικνάμδρων ν αλλ 
ἡ ον ὧν ἃ υμετέρᾳς ὠγνωμοσυης Ὁ, βίας. σαυ- 
στιϑᾳ οὐ βιαζόρδροι αὐτὸν, (α λεμάσται τοῖς αὖ 
ὄιτηδοτέροις. ςησίχορον ὃ αὔετον ε1) Ἀ) χολαζν 
ὥϑος τῇ λύρᾳ τῇ ἑαυτῷ, ἄφετε. "δὶ μὴ ὁμοίας ἐμοὶ 
ἐχθ οοιὰ αὐτο χαϊασιούάζετο. ὅχ ὁμοίως ἰσὼς αὐ- 
ταῦ Ὡροσοισομῆμοις. εἰ 5 “ ὥῶεπαντως τροσπο- 
λιτόύομδῥων, φϑϑχειθέσοιονε Τοιθτους ἐτέφοις οἷζ 
δ δηνας. οἱ ἐγώ λαξων, ὡς αὖ μοι φίλον ἡ, καὶ 
χορὸς ὑμᾶς τύχε κε χαρισρᾶμος, μα εἰείεμιιαῖς Φε:-- 
σιδ᾽ αμμονίας καταγρήσομαι. 

94 Σπισιόῳ. 
Ὑααινοῦ μἣν ὦ ςησίγορε. χοὴ οὐχ ἱμιεραίων, 

ἈΠ τον ἀκρᾳ γαντίνων. ὡς τέ σοι πυλλίω εἰσίέ.- 
γαι γχεάτιν,δτι ἀφελόρδωον ἡμίαξ ἐλάσσω ἀρχήν, τὴ 
μείζω σόδωκας. οἵδ μλύτοι ἴϑι, 01 Κη οἱ οΟψ “χρῷ- 

γαντι αῤίχοντες, τοις ἐν ἑμμέρᾳ ἐχθ οοιβ, μευ εἶναι 
διωυησοῤεϑα. 

σ᾽ 

πε δι ρα τὸ αργύριον, ἐδι ὅσιν ὑπαναβαλ. 1 λόμοονος.υδὶ τὸ λᾳαξὲν το ρα μεμ(αϊα νομίζων 
ου χώθατ Θ’ εἶναι τὸν κα! ον, ἰλλλ ὶ 10) κὸν πος βία 
μρ οὖν τάλαντα ὡς ἠξίους ἐποδω τα νδυ ὅπως κα- 
ταϑερδύη τίω ὑφ τῷ πειϑὸς ζημίαν λύσης τὸς 
φυγᾶς αὐτϑ,κρὴ μὴ δὶ πλεῖον ἀληταζη" σπξιρῳ »ὃ 
οἰσδαρμδμ τίω τῷ φόϊγῳν ἀτυχίαν, ὅσον δα κᾳκον. 
ἴα δὲ πιο ἑαυ πες εἰλο μὰν ἵνα τὰ δηνιόφρῳ: 

ᾧ ἔς οὐσίας φὐδαλαξης. ὡϑοφινῶ δὲ τῷ λρι- 
ποῦ τῶ κλειϑένοι, πολιτείας ἀπέλχε 8! » αὶ μὴ τοιαύτας ἀἰρξ ῶς τοραΓαᾷ είας, ἐν αἷς αἱ μδὺ ὠφέ. 
λοιώ πάσης γίνονται τῆς ἠόλεως.αἱ βλάξαι δ ῖδοαι 
δ «οφεςξηκότων. Ὁ εἰ τῶ οἰκεῖα, μη οἷα τε στυῷρ9- 
γίζειν ἑαυτὸν, τοῖς ἐμοῖς πο δοιοεί κίοσιν αϑεψι«΄-. εἴν «ϑθς μενΐρὸς ὄντος, χρή ζϑῳ, ὅτι χαγὼ ϑχᾳ πολι- 
τϑίας αὔοιων ὧν πεσῶν τῆς πατρίδος, ἐσὲ τύθαννος ὠνουχᾳ χατελϑεϊν. ἐσὲν σὲ τορσγὸν ὅτως "γ διαὶ 
Ὥς αργήχν εἷς αὐαφῷν τὸ φοὔγοιν τίω πατρίδα. 

7 

Αὐτονόῃ. 

ΙΝΕΚΘΟΆΑΥΜ ΞΘ ΟΟΒΥΝΜ 
Η ΣΧ ΠΣΥΣ 

Το Ποιεῖ ἃ χνο ΠΠ δογαζιη φΗ͂Σ (οἴτοῖς ΕἸμῖδ.- ς τοηΓδ5 σα] Ράμηδαο ἢ ἩΠΟΟΡτουτη. Δα ΠΟΥ Π5 τ6 οὐ- 1: ΑΓΕΠ111} 61 ΓΟΠ ἐπ’, ἢ αιμίοι ΟΡ γοεχά Ρεϊκιο Ὠδηγ Δς νοεξτὶ σαι :οτιηη (ωρὰ ποὺ [Θ Πρε- ΓΟ το θαθας φαμὴ (]λ}} {Ππλ115., ΄υῦθυς [Ὡοὸσ ἀοποτύίαιις οζ, σαι Οὐ θις » 41] ΒιπΊδγο ΠΕ ΠῚ ὑουσα ρε πάσης 4115 ὃζ Ηοσζοίδιις. ΝΔΠῚ 1]1ὸς τΔ}} Βαῦρθο “ιοα δοσιδηηῖνος ιςΟ ΓΟΓΊΡΙμΓα, Αταιϊο νοδὶς ἰρ[ϊς5 Ὠοτμη) ΟΕ 5, ια (ζεϊοτα ζοντο ἀρσγφίϊηις {1|, Θοἐἱ τὴ Ρυάτῖς που πθηὴ [ἀςτιπ, ἃ [ἀρ οιία ΜΠ τοιη, Μιισίας γοποτ ἃ Δα φειιη δοάρι ΒΔ} ο- το ἰοοοραιο [ςοττατούθηυ, ἃς ἰθΟ ΠῚ  Ω α 110} (ομο- ΠΟΙ ἃς τηοττο πγεέζαγο, μος νείπαηι ταϊος ἴατο ΦΙΠΟΘῺΘ ΘΠΙΡοΓ  ]ρογες. ἵὸς Θαα! θην ΟΡ χὰ γὸ Ο; ἸτΕΧΉ ἢν. ἀἴ Ζι16. ΠΟΥ) Εἰπηοτϑηζος ἢ ΠΟΘΩ͂Ν τς ἴιΠπΠὶ ἃς απο Ώ 11] ἃ ΡΓΗγὶς ΠΟ] ἰτίομίβις δ ἢ- Ὁ} »,61 1} σρητι πη γοἰ  α Ιοτο Θχρχοδτοιὶς, Νοῤᾧ- 11Π ν]ττὸ ὙγΆ 11} τ, [δ ρ την Οιια τη ΟΧ ἢῚς 4] Ἀ- κί ἔμαθες διά Πο: ρ νοοῖ τα πηρτοβίζατο ν] ]οη- ΔῈ νἹέξας. ὈΡγοΪη ὁ ςοΠδτο οἰ Πα Πρ εἿς πα! οὐ ϊς τγαξζαγο δζ σα οὐο5 νΟΒ56] Ρταῦεῦς, το ΠΟ ΠΟσιη ν6- τὸ ᾿ΠΠ ἔμοῖτο [χης ἰγιὰς ΘΡοτΔη} πάιπατο ροῦ- ΠλΪττιτΘ ἤρατε (ΟΠΙΣΩ ΠῚ Δ] 1Ὸ5 ἢοίξος οΧχοΙζαῖο (,.}}1- ἰὸς 21}, 4υδηλμς ἔογιας ἤθη {μ 0] σα} 1110 ἐοχέι- πᾷ ν(ὑτο5.Οηοά ἢ Ρἰ διὸ γοαυν τὶς ἢ στ ες θοιθη- 415 [Ὡσςοῃοτος,, ιαπηραὶ 4ιοίααη) αἰ ος5 οχ γοδὶς ἀο] Ἰρίτο: Ωμο 5 80 ΟμΠὶ ΘΘρΡΟΓΟ ργοιυν πὶ γι τὴ ἔχοις ὃς γοδὶς δτάζηινι ἔξοθιο,, {μ|ς ν}]|Ὸ ΓΟ ΡΊ οἱ 5 ἱτηρράμηρηζο ἡπλοῦτο μ]θέξδμ). 

ϑιθβεβογο. 

᾿ ̓ϑνα Οὔ ΟΙ ΠΟ ΠΊΙΙ5 αι ηγεὶς ΠΟῚ ἩΠηδτοηπᾶ: τ Αρτ ΘΠ ΓΙ ΠΟΓΏΠῚ, (λιᾶσο εἰδὶ πγαΐξο χα. Χιμγᾶι Παῦθο ογασιαην, σιοα πος ἱπηροσίο ν ον [ροϊ]αζος [Ρ]οπάϊαΐοις ΔΌΧΟΥ8, Ψοχιὴπ) πὸς "πὰ τὸ Ρτατορξαζ, ουίαμν Αρτίροηει ᾿τπρογαητίθυς ποδὶς, ν]οιςοπαὶ Βοίϊος Ἡμμπογθηςδς Ροτοίξαζοιη οἶδ, 
σ 

ὔηίοορ, 

ἴπγι} Ἂς τὰας [Πτοτας ΔΟΘΘΡΙ ,. Π}]]Δ Ἰητοτροῆ- “ἃ ΤΏΟΤΩ σΟΏξΟ μα τἰδὶ ἀΥβοταΠ. τα, ποῦ ΡΠξαΓε ΠΟρΟΥ 5. σοπαάἸτίοηθ ΠΟῃ Βοποἢριυὴ ἀυπζαχαῖ, νδχιλην δυϊατη (ο]ογ τατοῃη ΤΕ] 1. Τα Ἰρίταγ ταϊοπέα εἰδὶ ΟΟΠ ΘΟ 15. γι Ροτο τὰ Ρῖο ΒΠἸο τνβϊδεα, δἰ 20 ΕΧΊ])Ο το πὰς » ΠρῆπΠῈ Ροξίιας φιηρ ἐιις οδουτθε. Ἐχρετγίθηζία ΘΠ ΠῚ ΟΧΠ]]} (αἰ αμγἰταῦρην ὃς ῬΑ τας σορ ποι τής : ΟσΟΔηΓΙΠΣ 1) δ]ς ἱπ{πτ. πλΔ]1. 
ΠῚ] 1115. αυϊδᾳς ρα ]ίσατα ΡΙοΟΙοτρτάηαθ Βομα ΓΟΟΏΡΟΙος. ΟἸΗδηρο, γοιὸ ΠΊΟΠΘΟ )Π Ροξοτγαπν, νεὴ τεραδ. 

ἀθγίδην οἰ αἰταζο πα Ρέτειπεηζ, ἀῃγη νετὸ ἃς Ἰῃπσοπ- τηοά4 δὰ Ριαήος ἃς σαβογηαζογος τοαάμπάληξ, Οιρά ἢ ΧΡΙΟρΓΙς σφ] τη ϊτατιδας Γ ἄρϑτο ποὴ ροϊφῇ: ἃ Πγδ 5 ΘΧΘΟΙΡΙΙς, ΄ιμ ΠΗ ΘΙῚς ἃ τηαῦγρ σοηοΡεῖ- λ15 ντάτησ: Πα "Ρίς υοαα6 Ρτορτοῦ ἱπίηϊας ο-- Ρυ]ατο 5, οἰ υζαῖς αἰ τις, Τ ταις ᾿ Ομ ἔπη: ταπγδὴ τράϊγο ποῇ δεν δια ΝΙΠἢ νεγὸ ταγη 1Π ἴῃ} ΡΞ , ἣν : τίο ὨΔΙΠῚ Ἰασμη αι ο(δ, ἀιιὰῃν οἵδ ἀφθεδυτῃ ἃ βατγῖα 
οχαΐοιη 



ΕΡΙΞ5ΤΟΙ, 4. 
Ἔχυΐοτα «θοῆς. Ηος δυζεμι νοῦδὶς (οσῖρο πο 4ιοά 
Ξρτὸ ροςιιηίδαι Βαης ἰἀτρίαγ »(δὰ αυδά νἱσοπι γος 
ἄλναιη ἰησηίτεν ἀοδδην , ἤθαιο νῖ ης Αἰἰαααη 60 1-- 
τοτὴτ ἀοποπι: νογὶμα νῖ νος πο δά πιαὶδ ρεζατί5, 
Ἔρὸ νοτὺ τοράτας αα ᾿πυαιηάαπι ἀπηϊο  ΠἸπιοτιιμα πιὶ- 
ἱξοστιιηαπὰ » ργοιηρε ϊπγὸ ΠΡ ογα ἐς ΠἸπλέαιις μμιι- 

ΠογΔ σοηξογαμη. 

2 ἄ. ΝΊοορ εηιο. 

ψοτισι 1τογτ ρυά Τιδοητίπος ἴα ςου- 
οἵοης 4 βραμ] » χυαί αὐ! οσγ πλ}5 ογσιατιδι5 

ἐπουτοτιι»605 ΟΡ ραάζας ᾿Π{14]85 ἰπτοι βοιμλιδ: π6- 
"με νετὸ 14 (διλτ!5.» ἀππι ἃ τὴς ρα πίτοβ τοοθπίθη- 

“ποι (οἰ τη τρίς ταὶ δ᾽ νας ΘΧΘΠΊΡ 15 πῊ1Π}] {τις 
ἰηπάιας . νοτιπιοτίαπι [θοπτιπος αὐ ὈοΙ]ατα {α{οὶ- 
Ῥιθη ΠῚ σορεης δρηίοτοϑ τατάϊοτέζαις τοαάὶς. νὰ 
οἰασοιοά ! ποίξειη ρογ ἐπὶ ασίατη Ὁ} 1ο Ῥγοποςθηξ. 
ἄτα Ἰασείίαμς. Εἰότι ἐπί ΠΟ ἢ Ροτοίξ νὸ εὐπάθπι 
δζ οὗ οὐ ο ἐταζοι οά ἰο, ἰὐχτα ἃζ οὔ τρο  Ἰοῖ πη. σοη 
τοιηρτα: βαδεοαμς.. ἢ αδν ὀχρεέξατίιης » ας ποτ, 
Ἴλατα Ριαυιία πο} νΟΌῚ5 ᾿πυἀοηλς»ἤθαιια ποίἔσο 
ςοιξίο νος αὖ ποσγιπὶ φοιίφουτίοις ἀδτζεσγθηλιϑ. 

1 γ,πο. 

Ψψαμάο ταηἀξ νατοάϊα γος ἰ 45» πυρου [{1ΠΠΠ|- 
Ὥς ΓγἤΠης, (ὅς ἰδὲ ΡΠ τεϊροπηγιπι πῆς ἀπ 

ΣῊΝ ἐρα δι ρ συ μον δέος ϊοδειναυ νῷ Ροῆις οὔ 
Ῥυἶ τς Αἰ  ς οἰα πο α! ἔδεσε σοπογίς. 864 σαγηλΐηα δζ- 
Ὑτασαάϊας ςουῖγα τὶς Γἀγ]5, φιλί νογὸ τα μι] ἤπι 
δας ςοτάϊ, Ν ἐγλγ σασθνς οαθηζας Ομ τγαρ α ὰ 

εἰδὶ πε του 1} Ἰοτ, 

Ἐρίεβαννιο, 

Οἴτπις τα (Ἀεῖ5 ἐς αὶ πο5 ἰὸς ραζο5, οτἰαηνί πς- 

να αἷτας τἰδὶ παο᾿ ρυαάϊςαητὶ βάθυι μάθοις, Κ᾽ - 
πὰς δηΐπι τ Πΐ νῚν ΘΙ ΠΟ Α] . ρτὸ νηιπογίᾳ εἰ 51ς1-- 

[ϊὰ. Ναπι ῥγουσαστη νυίσις (Οἰ τι ἀ Πηἰς ἀγοιτγα- 

ἤγαν οἵδ Ἐρρ οι πδητυιγ,ὰ 40 05 ἱρῃογαγὶ ὃζ ποἢ 

ταϊῃ ργοῦαῖος ὍΝ ἰῃζοῦτος ν άοει αὐὰτι (ἀπλι5, 

οτἤταη παιά αααίΐξαμῃ δα γθιι ΡΕγΟΙΠΒΌΙς. Μαιυΐτος 

Βαδος ταὶ [πιυϊδον γτάζονα δαΐαι ποτα πιιπιὶ ΠΟ οΟ- 

ΣΕΥ [ροέζαπτας » ἐὐμν] ααϊιι5 05 Ὀοπος δ ποηδ- 

ς ΟΧππιας. Αἵ νετὸ ἢ ετίατ [Ο]ὰς εἰ 5, το ΕἸ θιις 

ἀδυήϊάατεμιυς» ΠΟ] ας. πιδιογθηι ἰδ ά θη. ἀοπμάενα- 

Γδίπας. 

Οεὐγοηὲ, 

ε- ποι ροτ πὰς» αϊ ποίεγιιπι Πρ ΘΠ Ιατα αάπτί- 
τληταῦ » σαδά ταῦ στα 46} ἴθ15 τογηλεητὶς » ν- 

τατ,θ 05 1] οχ νοὔ 5 ἱμὰς τπδο ιἰηδηταΐ » δος ἰρίο 
ἀξτεῦγοπι. δέ ραιιτούαηι οαἰδιαίταῖθην ἰυρσειδὲ 
πῦῇ αατοπι. νὰ πδ Ῥἢαίαγια ᾿πἰαγία αβοίδης (πᾶ ε- 
τὶς. Αὐχαθτπίμὶ φυοάας (Ἀτίαις ἐτατοποη δά οἰ αίηιο - 
ἀϊ ρυιαϊεπαὶ τατιοπθηι σομρ6}}1» ν Οὔ 5 ἀπζοπὶ σοΠ1- 
τηοά 5. Π0Π ντὶ ΓΔ λό μ νά ΟΠ Π ἃ, το πλθγζαξο. 
Ῥλείηδε ἢ ρῦο τῆθο », ἱπρθη]ο Βεπουοίθητία ὃζ Πγ]- 
{εεϊοογάϊον εἰΐδιη, φυ!ά ἔλοοτετί5 Π1Π ταπὰ (δ αθγιιπι 
ἴΠ᾿ Ῥυυχίοημο πὲ σούογοπι,οιὶπι ΠΕ τοϊοται!εππὶ 4α]- 
ἀξτη βασπαιη ἤρεταητο5,6Θ 1 Πι αὐᾶεα:ὶς ἀρστοαϊ ριο- 
1πᾶ46 τὶ ΠΑ ξμεγιτὰ (σαϊτία ἀϊίςςάεις, ἡ γος 
ῥυϊὰσ αὖ ᾿ηἰανα ἀΠ  τ5. : 

ὃς 
ταῦ ταϊεῖὶ ὑμῶν ὅχιςέλλω κχοὶ του ϑεοιὶ, οὐκ ἐφ᾽ οἷς 
ἐΐσωκᾳ ἀλγῶν,αἰλλ᾽ ἐφ᾿ οἷς ποπόνϑτιτο αὐιω μος. 
εἐοἹ ὅπως μὴ πολιν ποτὲ δῶ, ἀλλ᾽ ἵνα ὑμεέϊς μδῥ, 
εἰς μηδὲν χρικὸν ἀξιώσηϊε λα (ἐν. ἐἴω ὃ εἰς σοϊνχίας 
αἰτέμϑρμος απὸ ΜᾺ} οἰκειοτάτων, κ) πυϑοϑυμότερ ον, 

κἡ πολυτολύσερον χαρί ζωμαι. 

φ : δ Νικοφήῤξῳ. 

(᾽" ὧν λεονῆνοις κατελέγου δημαγωγῶν, 

κατα κιϑέντας δπολέάϑαι οἰκτςως, ὅχιβε-Ἅ 

λόύσειντας, ἀπωλέσειυδ. καὶ οὐδὲ τϑζο αἰδϑαδη, 
ὅτι τοις ὑπ᾿ ἐμοῦ τιμωρηϑέντας ωἰοφφέρον,ε μό- 
γον αὐτὸς ὅχιζουλόθεις ἐμοὶ, τοιαῦτα ἔχων ρρόσᾳ- 
δείγ κοΐᾳ,ώκλα κῳ λεοντίνοις πολεμεῖν αὐαγκά- 
ζων»ὀκνηρφτεροις ποιξὶς. ὅτι χορὸς τοιοῦτον ἐχβ οον 

αἰδηκοιοῦτες, πολέμου αἱ ξϑσιν. ἀριήχανον γεοὶρ τὸν 

αὐὲ κἡ μισεῖ δι, ὀχ χαλεπότητα, κ) κρίᾳᾳεονειῶξ 

δλὶ καλακίᾳ, εἴπερ ἀπέξη τὸ σδοξαν" ὄχι τοιείτοις 

ἄϑλοις,ὄτο φϑενῶ δι ὑμὲν» οὐτεδαοσυμβουλοῦο- 

μὰν φιλοτιμεϊ ι. 

τ Λυσίνῳι 

Υ παύση δ ἀβελίας ρίο ϑύςτιτε λυσῖνε, εἰ- 

δὲὲ φείση σεαυτῷ Ῥιάκοντα ἔτη φίφονως,βα- 

ρυτέροις ἐ χθροις "ἢ διωυήση μδλ πὶ λλωῶν ἀλωὼν τοῖς 

ὅτων φέρειν πᾷ οαίμϑυος»ὠνλ' ἔπη τὼ φαγωσίας εἰς 

ἐμὸ γράφεις, ὡς αὐιασύμλμον, τὰ ἡ ποτελίσ κατά 

σοι δ εινότερᾳ πάσης τοι γωδίας φυλάξη ἐμὴ γ,- 

γε. 

2 “7 Ἐπιχίρμῳ. 

λ΄ Ῥκεῖς μόνιΘ’ διφοίους ἡμαξ νομίζων καὶ μής 

δ)εὴς ἄλλος λέφοντι δοι σείϑητω). εἰς γὃ αϑὴῤ 

ἐμοὶ τοιῶτος,ἀπτάσης ὅς. σικελίας μέρον. τὲ ἐδὲ αγε-- 

ξέταςον πλΉ 9) Θ΄, ἐρημίας ὑπειλήφα δ αἰαπλή- 

ρῳωμᾷ. ὑφ᾽ οὗ καὶ τὸ αἀγνοξι ἄγω Κιὼ μὴ γεηςοτέρουα 

δοκεῖν οὗ ἐσυὰβ,, τάχα οὐκ αὐώφελές᾽ πολλοὺς 

μὰ ἔχεις ὁμοίοις σεαυττζε. τίω “εἰρ αρετίω δ ὃν-- 

των,οὐ τὸν ἀραθ κὸν σκοπούμυεντε, μ6 ὧν ἐγνωχας 

ἡμαῖξ καλοις καγαϑοιξ. εἱ ῥϑύτοι κὶ μένος ἥϑα ..- 

πλυτθοδν δοτύρφν.κ πλειόνων οὐ ποεοσεσεό μι» 

9ιι ἐπαίνων. 
Κεέβρφνι. 

δ βδ δήποτε οἱ θαυμα ζοντές με Ὁ ρόπωνχως δ4- 

γαὶς ὠμᾶμον αἰκίαες,τοιὶ δ)εχφοοιουταρςξ 

ὑμδδ τω οιούτω ἐκ ὡξέπληξαν. ἀλλα ταὶ μδρ τύ- 

χας ὀλοφύρεϑε δ τιμωρηϑέντων. συμβέλοις σῇ 

αὐτοιὶ οὐ ποιέϊϑᾳ μὴ ἀδωοεῖν φάλαριν. ἀμήνον μὴν 

οὖν χώμοὶ ἰώ μὴ καϑίςα αι εἰς τοιαύτης ἀῤιύνης 

αὐώγννν λυσυτελέςερον κ, ὑμῖν, τὸ μὴ ΕΣ Φ9- 

“ετείᾳ 9) πάνζᾳ. ἔπειτα τε ὡς ἐμοὶ ὃ τρόπι ’ σύ- 

γοιμδῥῳ τί ποτ᾽ αὐ ἐποράξατε, εἰ μὴ τοιῶτος ἐοϑυό- 

μίω ἔγωγε αὐδεταξτικωρίας, δηύτε μηδὲν ἐλο- 

ζοντες πείσεις μέτριον, ἐμ πο άλλεϑε αὐτοὶς. 

ἔων οὗ ἐμὲ παῦσοι αὶ ὠμότητος, ἑα αὐτοὶ «οοὐτῳ- 

τερον παύση ὠφικίας. 
Η 



ὃό ΘΙΝΕΚ ΘΚ ΘσΘἈΑΞΒΟΟΚΥΜ [2 Ἑυντήμενι. -. 
Ὑδὲν ἐψούσοι 2) ἐα ἐμοὶ δζᾳβολῶν. ηρὴ 

(": αὐτὸς ποίνϑ᾽ ὡς ζατηλρρεὶς, ὧν συρφϑ-- ὅτις, ὁ μολρηγῶ. ἀλλ᾽ εἱ τὸν σαυτὸν τρόπον ἐγώτε τῷ γεμξωρξι τα τοις εἰς ἐμαυτὸν αἱ εδοταίνοντας » Οὐχ 
ἐφ᾽ οἷς εἰκὸς τὸν παιϑέντιαι συγγνῶναι εφειοδόμζωυ, χαὶ ὑμκῶς τῷ φροχετως οὕτως, Κα (οἱ κρὴ ἑαυτοῖς 
εἰς αήκεςα δὄχιξουλσύειν, εἰσξεὶς αὐ τε ἐμξ «ᾳτη.- 
οὐρησεγ, ἧς ἔκϑεσ(ᾳ ἐρῶντος, οὐ 9 ὑμας ὡς αὐΐαζ ποίφοντας ὠκτίζετο. 

[6Γ Κλωβούλῳ. 
Υ πείϑονταί σοι χα καρ ναῖοι τον ϑὸς ἐμεὲ ΕΓ ὀϊξενεγκεῖν, σφόσρα πολλὰ ἐχῴςης ὀκκλησίας ποιουῦτι χαλωΐ; γαρ ἴσασι πόλεμον ἐρ- 2»Ις οὐ λόγοις δημησόρφον χα ρϑέμϑρον. ὡς τε εἰ βούλε; πολέμεὶν αὐτοιξ, τοὶ ὁποτελέσ κατα δ ἔ. ξον τῇ γνωμκῃ σωνοΐσοντα, αὐ μδρ τοι μεὴ οἡ᾽ οὔ. τῶς ὑπακούσωσι, ἐμετοιβαλλόμδρθ’ ταναντία πό- Εαΐνο;. χρὴ τοί χα αὐ τούτῳ χὐριγόοιο τῷ τόθασῳ, ὧν δεξούλησαι. δ ὧν γαρ ϑώτερον ἐν τῷ πιιοόντι, ἢ τίω γνώμίω ἀσύμφορον, ἢ γον συμβουλοὔοντα, εἰ σεγὸς ἄξιον ἡγοιῦται. ἐγὼ μδυ γαβ οἴομίαι ἑά.. 

τερᾳ. οἱ) δύ τοι ἴζ), χα τὸ ἐν Θείσε ὡς οὐ λόχοις ἀ- φῳρακίρις ἀμυυυι μεϑεί σε . οἷς εἰς ἡμαξ αῤχει «᾽- 
εὶς αὐικίως, ἐλλ᾽ ἔργοις, ὧν οἱ χειρᾳϑέντες »ὠθξτι αὖϑις ἐπεξέλοῦσειν. ταῦτα εἰσίότες κα κ(φιδενάζοι, ὃ (ἐλρηγαι πεῖραν λαβεῖν ὀργιζομδόε Φαλᾳφισος. χυραζόμϑμος γὺ αὐτοὺς ἡ) ων ἔσοξα. 

22. Κλεοοίχῳ. 

Ολὺ δεινὰ βεβουλοῦσωι κατ᾽ ἐμρυκλεόσν- 
Ὰ οὐρᾷ τίω ὑπτίρ χουσειν δ' ιοὐαΐμιν. πόϑεν 

[αῤ σοι τὸ ἐλπίστη ρῶς ποίήστη φάλαριν χάριε. 
μδρῳ τῇ τῷ ϑιρακὸς τῷ βυρσοσέψου ϑυγατοι- 
δῇ. αὐτωύφρου δὲ γυναικὶ, τῷ τὸν δεαυότίω ἑαυ. “8 χτείναγτ' ἐξ ὧν ὅτω πλετήσοι αὐτο σωμέζξη, Ν ᾿ ν»" , 7 ΠῚ 7 ν Καὶ ωϑδῷ ζις τῆς Φφυσεῶως νόμοις ἐνυβοακότι, οὐ 
μἷω εἰς τῶτό )ς φοφαχθήσομαι τῆς ὀργῆς, ὡς τε τοὶ ᾽ ͵ ͵ - φγτ λ ἦ 4, σοὶ πετρῳ γμᾶμα λόγῳ οδεξελϑοῖν. ἐαὺ γῶρ σε - Ε ’ ε ᾽ὔ 3 3 7 Ἵ ξιον οὐλτυυῆς ")Ά1 στο β(Ε ει γα ον λόηοις (αλησόμιε- 
ϑὼ μόνον, ὐλλ᾽ ὧν ἔργοις διαυησόρεϑι, εἵπτερ εἰς ἡ-. μμαξ ὡρέλ ϑης οἴξα μὔρτάψειν, εἰς κεφαλϊού σοί χε ᾿ὃ τρσρλημοι ξέψαι 
ΘΎΩΝ φησι χορε πεισίν. ᾿ ΣΈ 

Τοῦ μὼ πόνϑοις, τίνα αὔ τς ἀλλίω ἱχανωτί:. ἃ ἔμ: ὑμὴν οοὐδιονολησιν οἰσενέγποιτο παῖ εἱς. καὶ τίω ἀρότίω πῇ γογξως ,ἐφ᾽ ὦ 24 τὸ πένϑος φέρεις, ὅ γαῤρ δακρύεαχωι τὰ φησι ΟρΩ φρρέπον ἀλλ᾽ εἰμές. τα. κοὴ χαάϑυλου μδμ, οὐκ αὐ ἐβουλομΐω ἡμας,ἕ-. ἀξ ϑρίωοις͵ οὔτε αὐκισιμοιὶ φορφέφοτηι σου μ(όέτων, 
οὐγ ὅτι κοινοὶ. φαῦίς παϑυχρ, τηναγχασμδῤα περι. 
ρέπεται, πᾶσιν, ἐἰλλ᾽ ὅτ, τῶ τομχῦτοι αὐδλοφόποις 
ὄφιν αρμοτεὶ δυςήνοις. ὧν οὐ καὶ πελαυτῆ ταὶ ὁλο. φύρσεις χοροσηκούσας. ἀλλ᾽ ὁ βίΘ’ ἔχει. καλλον 
Ὁ τέτοις δ6) δακρύων ἄξιος ὁ ϑτίναζος, αὶ σγσιγορῳ 

« 

Ἐκμξίογροπε. 

[Π]] ργουις σα] πη δυο, τπρ ΤΙ Θητίτα5 65. Ἐ- ᾿ α δη3 ΟἸ}18. 5 στε τὰ ἀσοιαηά] οαιμὰ ρα ϑΥγασιο 5 ἰπ πὸ σοπτα] ἢ! » 1τὰ Παθοῖς ςοηῆ- ἴΘΟΓ, Ατααὶ ἢ ἐοάόπι τηοάο τ ΠῚ Ἔ9Ὸ ΡΌΠΪΓΘ. δοὺς ΖῈΠ 1 το ἀφ] Ἰυογυμητ, ἰτα γὲ γθηϊα ΠΟ ἤης ἀἰσηΐ, ἀεΠποτοιηνζαπι γος δὐοὸ ργοιηρτὸ τ Π1}1] “ιιὰμ νΟΒΘῚ πηοτὶρέϊς οχιτ οἷα ποβαπάάηὰς τἧθ ! τὶ σοιΐαγο.- τὶς. ὭΘΟΙΘ. Π6 νὶ Ἰοριιηι γ]ΟΪαζοΟΓΘ ΠῚ ἀςροιἃ.- Γεῦ; προ νος, νὰ οὐδ] ]ὰ Ρετροῆος αυ ᾳυαωλ Παϊ γογθζασι 

(Ἱεαῤηίο. 

Φλάν τὰ Πησιήϊς ςοποιοηιΐλας νοποιηδηῖδα ἡ ἐβεαβ: ΠΟ τα) Ομ ποηζος ἃ το Ροιίυα- ἀσηζαγ,νὶ ΒΟ] Ππὶ ςοηζγα Πς ΠΟ θαης, Ηος δη ΣᾺ ν. Ν 
᾽ ᾿ 

οΡιοθὸ ΠΟύργαης ΟροιΘ᾽ηοη ογαζίοῃθις ΠΟΠΟΙΟηδ- Δ Φρι ΟΡ το η ἢ ν 5, νὲ δε] ]π} [αἰςιρίδηι, οἰϊοηδα ςοη ἢ] ο τΟΙρΡοη γιιηλ ες ΠΟΘ ηξιηγ; σιὸς ἢ πὸ ἢς ΠιΠἀθη. το ἀπά γι, πλζαζα (ξητοητία ςοητίατίι [πλάριο. «ἴσιο ἢος ΠΟ 60 ἐοττας Ζυκς νο μπἸςοη Θα΄ιογῖς, Τλυογηλ ΘΠ ΪΠῚ ἰ2Π} Δἰτο ΠῚ ἅς σσπ ἢ] πὶ ἐμχασίϊο »ἀπςοοη.- [αἸτογθην πα] τις ΡΓΘΟΙ) Ραζαης, Ἐρο ἡμίάοπη νεγαμη- 416 ογράο. Ὑ ογιὴμ πος 14 τὸ οἰδηλ ἤτ, ποη νῇη ΟΥατΙ ΟΠ Ἶδι : 4αιθι5 Ρσίου ποθ᾿ ν]ΔοΥῖς ἰΠ ΠΣ ]ατὰ ἰηξοιτο ρα τΟΙΡία ποβὰ τὸ ΡΠ δ5 ΓΘροΕΪταγος » ομαἶ τς [6 ΠῚΟ ΡΟ γι μα ἔθος, 4] Ροίἴρᾳ, {π ἰτογιην ἰηῇ- Ἰὰς το] τας, Ηας οὐ [ἢ πιοιηοχία τοησαηΐ (- ΠΛΑΤΙ ΘΓ 5, ΠΟΙ πΠζ ἰταϊατη ῬΠΑΙαΓΙθῚ ΟΧΡΟΣΓὶ. ὩΙΒΊΓΟΣ Θἢ ἰπῚ {1ππ 615 ἱπσα πον γτῆις. 

ΟἸεοάίοο. 

ΟἸροάϊος, ἸΙάσιις ῥγαζογ τιιας γίτος ὄζροϊεη-: τᾶ. γ᾽ πάθ δῃίην τὶ ἔρογασς 1 πηθηζοση ψοη  ς ΡΟΙ [ς τὸ ΡΗδΙασὶ νοχατίομθιη ἃς ἀδῃληιιΠῚ ἱπέδττο, ΠΝ εἰβρδτατο, ΤΓΉτΑςὶς σα! ας ἀλη} ΠΟΣΙΑΣΙ] ΠΕΡΙ, νχοσὶ γογὸ Αὐταπάσιὶ, 411 ἀΟΗ.]Π0 ἤπο τηοιζοῃη ΠΝ δζ ΟΧ ραγυὶς!4]ο Γορεητζὸ ἰοσιρ]ος Θπα ἢ τ, τας πάτα - τὰς Ἰδσρς [τη ίρτοῆο, ΝΝοη διζοι ἢς ἰπορησαν 1γτα- σΠΠ Δ] γ τὰ νὰ έϊΔ ΠΟΙ Ρ  Θέδὶ ογαϊίοης νο γ, δὴ ΘηΪΠὶ ΓΟ τίοης ἴδ ἀϊσηλμ ὈΓΑΓΙ 115» ΠΟ γογθὶς ᾿αΠτΠΠγοάο γοϊθηηὰς, γγιΐπη δτΙ Δ" ἰρίᾳ τε Ροῖε- ΤΙΠΜΕΣ, Θὰ αι]: τι ἰη ΠΟς ρβθοσᾶσο φηϊ πῃ ἢ ἱῃάυχ! Ϊ, 1 σαριῖ ται} 66 ΘΈΠΟΙΙ5 ΠΟΠΙΙΟΙογο, 

Μ::- ποίσα τηδρηάς16 (ΟΠ ΓΑ [8 ΠΤ ΣΤῊ [Ὁ] 

διεεξενονὶ ἐβφογάς, “0 Ἂ 

Εν διυμπς, ιιοά δἰ μά (οἰ αείχῃ, ΡΓα δήτιι9 7815 νοδὶς ὁ 611} αάξογας, ααδιπι γιγεαζοιη Ρα- ΓΘΏΓΙ5 ΡΓΌρΡΙΟΣ 4 π6ηη 1η [Ὁ (Ἐμ ἂς (χιδίοσο νογίαμηϊ,. η]. ἮΝόοη δηΐῃῃ θεω Ριοίδ αι δζοῆςπογηρη Πα ἰχιά1δι5 Πγτηηίῇ 4ιιΘ ΘΙ θρταῖς φΡοττοῖ, Εἰ Βεειτότ, ΠΟ] πὰ ἤος ᾿ ἀπὶ ἰΔ ἢ τυ πιᾶς ΡΓΟΓΙΠάοΓο, δας ΠΟΥΡῈ5 ΡΠ τοηΐδις τππάοτς , ιοά Ηἰς ΑΗοξΈΒς πο ΟΠΠΠ6ς5 ΠΟΙΠΠΊΗΏΙζΟΙ ἤϊης ἀερ!ογαηα]: (δὰ οἰχηγε.. 41 ἀξορης Πογηῖπας τη Ἔτος ἃς Ἱπξοτεαπαζος, ]μο.. Γῇ ΠΟ πιοῖς (δά νἱζα ἰαπνεητα 1115, Θχεῖτὶς Ηομῖ ρος οὶ ἸὨτόσίτας ἰασῃθηζαΐζοης ἀϊσημς ΚΑΤ μα 
401 τσς 



ἘΡΊΒΘΤΟΟΣ 2, 
4αὶ τοῦ ἰδτι δηπο 5 σαπα [χη ΠΠ}γ}5 ΤΠ εαθιι5 ν Ἰζαμι 
ἴῃ οἤοσις ἃς Μιυίλγαμχ σαγηληθδιι5 ττϑη[ἐρ το ]αίαμιις 
ςςἸοργαθίταγ οΡ ποπούο5 ὃζ σοσοδ8 ρίαπὸ Θηιὴ 6 - 
απο ἀριᾷ Πο5 Πθηαο ἀρ αἰ105 Ποπλιη658 ΠΟ 14Π| 
ἢϊς οἱΐ ΡγαἸδηζιῖιδ. [ππλοστα]ὶς ΘηἾπὰ [261 ν]5» “05 

ἴῃ οἠληὶ τὸ σογηϊζας παῖς ἃς πο αἰϊα Ὥλ}] “θη 
γίάοταγ. Οπατα ὁ ̓ ἰδοῦὶ πάσῃ ὃς δὐμηίγαηά! ρὰ 
ἴγ15» ἀἸρπὸ σφοπποπὶοητέγαιθ ρατγὶ δῃξίδηλι5. ΝΟῺ 
Θῃλτη ΟΧίραι5 νΟὈ 5 ἰαθου εξ εὐὐηςφηάις, νὰ πὸ "ἰὼ 
χε τιλμ ̓ ξοτίοτοβ ν ἀρ η]. ἸΝοημαιια νογὸ 
[οστιμιατὶ πότοι λταπι Ῥἰδησίῖον σα ποι ν ποις 

Οληἱ τειροσς Ὀδάζαισι ργαα!ςαθιζατ. οι νοτὸ 
οχ Βοπουιθιι5» 4005 6ἱ ἀϊαίπος ταηιαι 1)6ο Η!- 
Ὠλούθηίος ἀφοογημηζ » [ρἰϑη ΔΗ] τ χναη) ΟΙΏΠΠ 1. 

ἀοιγαλίτς πθηλρο οοτίάμι. Νοῃ δηλ 1116, υαη - 
ζαιγλ ντί 16 1105 ΠΟΙ ΠΏ115.». ΘΧΟΥΘΙΙΠ1Ν ΠΛΟΥΤΙ] «Ἰφη 
πιο οἐξὸ τα τ, αταπς ουμι σομπθγο ΠΠγη05 Πογοαβ, 
Ἁυοά ρτὸ ρ]οῦῖα πηοσῖθον ορρου! ςης ἰδιάς ὀχτυΐο- 
Ταῦ ρα ἢ θυ τ 115 ΡΟ πηΑτ] 85 ΠΣ νοῦ 5 συϊάθαιν ο- 
Π}] ρϑοιιη1α ρΎθοῖο Πογαροστογαιῃ μοηο τὸ γΙ 6 ΠΩ] 

Θχριηρία [πηΐ» τρίς, σὴμῃ δά Πιχοιη ἰδιπὶ ἔατιμ) 
Ρογαση φτρπηρουτογγτο, πηούζφι οὔτ. Εος 6- 
ἡλὰ ὁ 61} εἴας [οἰτοῖς, συοά οι ἴῃ ποίξγαμα νῖ 
ἢ τὶς ροτοίζατοι οἴου γθάμέξις, πα] τἰηνοτο ροι- 
φαΐ ας» ποις νῦ σταμία τογπιθῆζα ΡΟΓΡΟΙ ατ5. ἃ. 
Πλτη10 γαέξιις οἵα (ρα πλαΐτο πλαίοσ ἔουιιόγηϊις ἃ- 
ἈΪΠλ115 ἰη ἰρίο σαρύλτο ἔς αιὰμι ἴῃ Ποίἐς, Ὑιέζα 
οἱ ᾿ριτας ᾿Γγγα 115 Πλ1 1.811 δζασοιθίτας ἃ 96- 

Ρίθητία, Νθααο ΘΠ Ροζδγαμαν ]]}ο πλαίο δασῃ τοῦῖ- 
αιθγο, Ομ σα! 4 δα τη ἔχοίοθαμα , στγατ ἤσαν. 
ἔσο νογὸ αὶ μλ Ἐς Ιαροῦς5 δά φαπη ραρίφη απ ο(- 
[δα πιο παζιις» ρο ἔα ιαμη (άρεγααι Ἀ18}}} αἰ τυά 
Ροτα!, ἕαρτας Ὁ Ἢ ροτιὺὶς»Ζυὰμ) ϑτασίαι αθοις 
ὃζ ἢ [οττὸ ϑβρ᾿θκαι ὰ ΠΟ15 41,0 « (ἀἰοἱροῖο ν ο]- 
ἴες, Ῥτοὸ χυῖίθις π6, στατίας αι άφηα πλῖϊεὶ ἀρεῖ 
σρηΐδο ταποτῇ ἀϊιοα δοίη, αι: ἷ5 πος [ἢ ΘαΠ ΔἸ 10 
ἔχου, Τοῖ ἐπιπὶ ἀητν 05 (ἀρογυὐχ τ, Ερο γο- 
Γὸ πγ6 {ΠΠ| ΟὈ] ρατιῖτη οἵα αὐ ίτγούφα σά εἰιπὶ 1 τα; 
ἴρτβ ΠῸ5 ΤοπΠγηγαζο στα: δάμη αὐ πγουτοτῃ (0115 
Πγοτγα αν ἀρ πτατὶῦ 9 δἄάϊπηϊιο τὰς υἰῆι Ρυζαῖο 

ἀοσιοίι, ἰ 1 
Οαϊαησηβδι, ; οὶ 

ἀφο ἐχυίάοπι. νἱἀετῖ νοῦ! ἴατὶς [ρέτασδ' 
“ καπάταπν ἀθάη ργὸ νο Ἐγ15 1π πλθ τπθό 18 

(Ὠριογίδιβ, ]αίρβε ἅπὶ ρτο Ἵ τισίητα ν] 185. 4005 μοῦ 
ρίας ὃς τηαἀἰρηὸ ἐαπγηγ15 ἐπτογ ΠῚ ΠΕ’ 5:4] ΠΡ ΘΠ Υ 
ΟἸαίααιινι ρουπιςῖο ἀερεπάοτις ὃς ρύὸ ἱερίθηι ταϊοιλ- 

τίμα ἴππὶ ἃ νοδις ἀπ πγαίξα » Ρ᾽ αγλη!}5 γοα ΠΕΡ 115 
Ρείπατὶ πεῖς. Ερο νογὸ ὀχογάϊαμι ν 15 ξατζαγ! Πιρ- 
"5: παζξοπας ρογια  {π|5 ἀδπαπσιο: ν ΡΕΓ 6 
σίατῃ γοίξεις μοι δι αἀϊηπέξζαμπα ἀθτεμηθηζο γ]- 

τ ἃζ ροοιπιαγησι φβδἝξυνξατας! ρας ογυροίοάτίς. 
Νραις γοτὸ πιρῖμ ἰἢ γος οαϊπηλ θη ζζαιη; ἄοπθς 

Θαδογηδεγὶχ ργουἀφητία,πης δυμχάθῃιμηυμ 41 [τ- 
ταπι ογάἀϊπέιησηιιο (ςτυασῖς. ΝΟ 5 ἀθζοην Ῥο Πυπι η- 
ἔδγαπι ποι τᾶλ} ρζο, τη6 αυιληλΊΡΓΟ 1215 ἸὨλπλοστα }- 
5» ααοτιπῷ ἱππτηδῃι»εἐ ομηπία ταπα ν οὐπαῖς ΓΠΠ1᾿ 

αἀ πἰθιΐαπν τοάϊσονο, 81 συϊάθπι ἀϊιηα: [οττιιηα; 
ααρηχαδαχοάμιη το μα πάτατᾳ εἰεηλθηζα ὃ Ἰρθθυη: 
Εχ ἔτηα βαστδηζοπι,η Ζαοπὶ ἱπποοθηζας {πρρ ςέ- 
Χις ςοηΐοοπεις:ἢς πο ῬΒα αγίπι Ποιξοι, Γξ [Ο] θα 
οπγηίμηι ἰπἠρρέξοτεπα το πόποι μαθ ες 8, 

Ἀ͵ιεφπείο. ἢ οἷ ἴω. ἕω 

Άοάο ἔτεφαςητίθας πηοὶβ δα ραῖγοπὶ τααπι Πλ - 
( τους νὰ ἂρ 4 [πο ἀϊζατο τα τοιγαῃοζεῖ, 

φ.- 

ζήσαντι μὰ ἔτη τοσαῦτα, συνχ)ς ἁωτάταςς ϑταὶς: 

ὧν χοροῖς, 6) μέλεσι μεστον. ὀνοκαδησουδῥῳ σὲ 
ἄχ) τιμίδῶς κ) σεφαύοις.ὁμολογϑ ρμδύως γὸ,ὄτε πορ 
ἡμμν»,οὗτε θοῷ τοὶς ἄλλοις ἀνθ ρφοηεῖς μειζον.ἡ »Σ 
αὐλείνατος τὰ ες μοῖρᾳ γερὸς τὸ πᾶν οὖσα αὑτη γὼ 
ἐχ ἑτέρᾳ τις ἔμοι γ9 εἶναι δυχε. ὡςτε ὦ σχοῦ σὲς με- 
γάλε κἡὺ ὑψῥρφυοιξ πωτρὸς,, φρονήσεω μδυ ἀξια τῷ 
Τεκγώσειντ (Ὁ. ὁ )ὸ μιηχθὸς ὑμὴν ἀγῶν, μὴ πολὺ κα- 

τασεεςέοοις ὁκείνα ὑμμαξ ἡχυεϑτα. πενθεῖτε δὲ μη- 
σδαμῶς σὔτυγῃ μοῖραν ἡρο Θ΄ »ἐχ ἑνὶ καχαριϑη- 
σι μδιύίω χρόνῳ,πανη δὲ αἰῶνι. μη σὲ τη, ἂξ 
Μηφίζονται ὡς ὅψι ϑεαὶ ἱπεραϊοι,τὸ λα μὲ σορότατον 
ὑ Φαιρέϊαϑᾳ τίου σδοξων.οὐ γὸ ὠκεινός γε,ὃν ἡμᾶς ἴσ- 

μδν, ἡχθεϑη ϑεινώτῳ τοροϑεσμίᾳ σμμαιράμδοος. 
εἰοὲ Τ' κρφόων Ἰὰς οϑυναιμοτατας, ἐποὶ ὐθὲ δόξης ἔθνη. 

σπον, ον τοῖς Χα ΛΑίςοις “ποιή (ασιν ὑμνήσας ὰ τερ 

ὑμῖν χρήματα μδὺ τῷ παντὸς ὄφιν ἀξία. ΝΣ, οἷ φί- 
[καίᾳ ἣ ἴω σωφοφιέςαΐᾳ αὐτὸς,δηδιϑ᾽ ἥκοεν ἡ μοὶ- 

Θὰ τορὸς τὸ πέρας, ἰήϊοήτως ἔϑνησκεν. « γεὶρ ἰςὲ 
ὦ παῆσες, εἰ γὰρ ὑφ᾽ ἡμῖν ἡβυόνδνος, ἐχθροῖς οὐσὴν 
ἐδήσεν, ἐδὲ ὡς σιεινόντι γεἰγεῶζ μέλλων ἐπεκλά- 

ἄγη. πολὺ σὲ ογυνα:ότοοος αὐχ κάλωτος ἡμῶν ἰοὺ, ἢ 
αὐτίποαλος᾿ γ νη οοιοῦ τοὶ σπρκραὶ Τῆς τυθαννίδ Φ» 

σῷ σοφίας, ἐσ ὅτι ουυὖ ἔχοντός βίου δράσετε κατ᾿ 
αὐτῷ δεινοῦ. ὃ γὸ ἐσρων, ἐχωο ζόμον. ἐηώὴ μυρίοις 

ἡίνοις φοοφϑυμηβ ὶς ἐλεῖν, ἐπε το αἷδιε γενόμην) 
εἰσὲν ἔργον ἑτα οον» αἱρεθεὶς ιἰσὺ τότο (ἄλλον ἡ ἡάριν 
οἰ δεναὶ αν σθεργεσίαν παρ᾽ ἡκδ θελήση λαμξά- 
γᾷν ἐφ᾽ ὦ ἐσ ὀφεϊλεῶς χάριν ἐμαυτοῦ νομίζω; πε- 
ΕἸ ποιηστι δε ὃς εἰς δοώσεχα μοί λιστε αὐλ ἔτη Ποσαῦς. 
τὰ γαρ δ 1»), προσ βεξίωκεν. ἐγὼ ἢ ὀφείλφν ὅτι τὴ 
τὰ ἀλλὰ τοδοσεπόῤῥωσεν ἡμαΐς, τὴ ϑανάτω κάτα- 
φρονήσει, μονὸς αὐθροῦ πτὺν ἐπεῖσεν. 

12 4- Καΐζάναζοις. ΑΝ : 

Μεέϊς μδυ ἴσως ἐμαύϊᾳ, πλεονὰ ζέσας «“ κεῖ 

Ἰ ποινὰς τετκέναι, ὧν εἰς ἐμὲ, χὰ τοις ἐμφις πῶ- 

ρηνόμήσωτο, εὐτὶ μὰ ανϊραν ῥιακοντα, ὧν ἀσεξὼς 

κατεπυρῆολήσεϊε,ποντοικοσίοις ὃ πλίτας Σπολω- 

λεκότες., αὐτὶ δὲ ταλάντων ξή]α,, ὧν οδεηρητάσοιτε,, 
πλείς ας ἀποφερημῆροι ατρϑσόύοοις. ἐγὼ δὲ φοροοί: 
μίον ὑμῶν; ὧν μιελλέτε πάρειν ὑστ᾿ ἐμῶ, τὰ γυϑῶ γ)6Ξ 
ουνότα καταίγέλλω ἥνα οδὲ ἐμβεαυτὸν συμ ζω χήσειν-- 
4 τοὺς ἐχθροῖς ὑρδο σεπογϑύτες. διίμολδγ εἰν αὐ δγύ-. 

νης. αὶ μῦν αϑήσωγε Ὡϑὸς ὑμαξ ουσυδύφαν, ἕως 

αὖ ἡσιοικῶσω, «-οόνοια, αὶ αὐτίω αρμονίαν τῷ κόσ- 
μεφυλᾳτη. ςἸζοίσω ὃ δ φιρὸς ὑμαξ πόλεμον! οὐχ 
ὑὡρεμαυτὰ τοσϑτον ὅσον ἰῷ ϑεῶν, δὴν πάν Καὶ 

στώζ εἰν κοὴ φολεῖρᾷν διυυα μένων ἐγ ϑείας τύχης; 
ὥςπερ τὰ λοιπα ὁ φύσεως ςοἰχξια, κρὶ τὸ Κλ Ὁ αἷς 
ἀνὴν πῦρ μι μοίρα αι, εἰς ὃ οις ἱκότιας ἀϑώοις βα- 
λόντες, αὶ φῳλαραν ἐχθεὸν, ἀλλα δ παντων ἐποήπην 

ἕ 

ἥλιον δχικάχτη πε... ὦ 

ΣῚ δ πϑον)χῳωνέτῳ. τὺ 

ΓΟ πολλάχις. ἴσως ἡκῶς ἐπέςολικάνωι τὠσῷ 
΄ λ “Ὕ Ι ἴω] 3 ͵ 4 οὖν : 

πατρί, παστῃ σὲ τῆς ἀφροσιωης ἐπήῤκεν; 

᾿ 



88 ὈΙΥΝΕΚΟΟΚν 
ὡς οὐκ αὐ εἰ μὴ ἐσδεσδοίκειρϑρ, τί ἐχθξαν Σποξέ " 
στον παρεκελουόμμεϑει. ἐγὼ σὲ ; δα μὸ τούτου τὸ 
μὴ οὗτος Ἐγεὶν » οὐσίὲ 2ραφεῖν ἀξιω. στυμυϑανόμμ- 
νΘ΄ δὲ ὅχιοινοῦ τὸν γέρονζῷ; ὁ), κα μὺ ὃ ἐτέφρες αὐ- 
τοῦ γεγονέναι ποῆσας., ἐκεῖνον μὰν ἐλεῶν, σου δὲ, 
παρ ἡλικίαν οασανομᾶμε φοιοίδ μᾶνΘ’ τέως τῷ 
ποιϑόντος αὐέθζηχᾳ σύ δὲ, οὔτε ποτέρᾳ Φρεσβύτίω 
οἰκτείρε:ς, ἐφ᾿ ἐν) κινδιωυσύοντα πο! ἐδ, οὔτε σεαυ- 
τὸ φεοοντίζεις. ἔχιρδρεις δὲ τῇ Ὡροπετείῳ,, τρῷ- 
τον μὸρ ταχω,, πορ ὅσον οὐθὲν ὑφ υμδι πόπονϑεις, 
εἶπ᾽ οἱόμδμος ἐξ ὡγαί σοι ὁ πόζαν βουλη πτεπαῦζαι. 
τῶτο ν , δὲ τοῖς πολυ σοὺ διμυάτωτέ εις ἔῆϑετο, 
ἕως ουωΐ σοὶ παρόν, ἐκατέροον ἐλέώτη τὸ Αυσητεν 
λέςφερονο με μιρεῖ τίμιον δοον. ἐχθρῷ ὃ μον ὠφε- 
λίμῳ ἢ λίαν ὄχιζημίῳ συμβέλῳ λοηῶαι. 

“76 ὅ᾽ Πολυδὔχῳ. 

Ρῥωμϑρυέςεοον ὠσί μία! τ παντὶ, ἢ τι κωρῶ- 
ἘΣ πολυδούκες,ἐχ ὥσστερ ἐφηδ)α, κ) παογήν ΜΔ ..κᾺ λιν ᾿ Ν ᾿ 5 ψιεδ φνα,»ἡ δ ραν. ἐγὼ μδρ γο» 70 σἱὲς κγ ταῖς, κα δριως 
τους αὐτους 1] δχιξελσύσείγπων ἠξίωσα. γ5 ἰδ). 
κοιμύτῶν εἰσπείς ἄδην, ὅστῃς δὶ γῶν δόυ τερον πογη- 
εἰς ὀφϑίδι, ἠδίϑη. Ἑῤῥωσο. 

[20 Ἐγγυΐνοις. 

Υτε σεροφάσεως ἐνόν μο; εἴο;κῶ, ΟἿ ζω ἐκ 
αὖ οδκφίως ὑμας μια μείω. οὔτε βου- 

λομϑω ἐπφξ ένα ᾿ διαυάρμεως. βουλήσο 4.7. σὲ; 
αὖ μήν γέ ποτε αἰσείέντες ὑμαφ,ὐπολύσητετες 
αὔρας, οι οὐδενὶ “δυο! »οἹότι Καὶ τῇ κακῶς δπο- 

λουμδνῳ πασίωνι, οἰδατθιβουλῳ προθς ἡιζοις ἐσδοξε, τρίτον ἤδη, μίωα τῶτον ἐν τοῦ σὲσ μμωτήρίῳ 
κατέχετο. ῬῊ 

794} Ιμαραίζοις. ᾿ Ν νλ 

"Δ Τησίχορον Ἰσὲ, καὶ κόνωνὰ τὸ δρωπήοαν, πέ- 
ἈΈΛΙ υτρεάρις παχυωύου εἰς Πρλοπόγνησον, 
ὐτὶ κορινοιῶν., ποϑὸς οὗς 8 ἐπφϑησαν ὑφ υ-. 
μι, ὥσϑὸς ἐμὲ ἀχϑέγᾷς. καὶ δρωπίσαν ὑδρ ἴσως 
δποσδωώσομδῳ ὑμὴν. κόγωνα σὲ ὀὐϑᾳ ἀπεσφαξα- 
"δ. φησί χορ" Φὲ, σῶός ὅξιν, ἕως αὐ τὸν τοῦ- 

Δ δς.} 7 ἣ πον λργιστυμυενϑξὶ, δ᾽ χρὴ αὐτὸν Ἡμωρηϑέντα ὅπο- 
ϑυινένψ. 

[29 Στησιχόρῳ. 
Ὑνϑανομαι σε πἰδεσεη σφόδα δου ὀμονίδοι 

τὰ τω δαμιν ἡμδμ", χρὴ σιυυνθιοόχο ΣΝ 
τοῖς ὠτὸς ἐξζέσοι ππολιτοῖ, ῥάῤοις. ϑαύκοζω δὲ 
σε εἰ υκ ἠρξὼ αἱδισεὴς εἶναι, αἰλλ᾽ οὐ τότε ὀύϑέως, ες ΕῚ » ν᾿ ͵ » ἷ εἰ ὅτε ἐπολιτόύγυ ὥϑος με, αῤνμῆς «ϑοσνόμου » ὧζ-- 

ς Ζερ σὺ Φοούλερες ἱμμέραζοις συλλαξέϑαι βουλό. ᾽ Ῥ . 3.ν ͵ ᾿ ᾿ μδνθ’, ἐλογίζου, ὅτι γγύοιτ᾽ αὐ χώχα, ἃ σὺ λέγης 
ἱμιεραζοις. “εἰ δὼ οὐυδ ἐξβΡεφρυνεις Θανάτου, ἧς. 
“πέρ χοὴ ἐχρίω σοφὸν ὄντα Η Τί γωῦ ὠμάτειε ἰλιγ- ΡΟΣ Ὑώρ ὅν, ἢ - "δὲ Φ' ῇ ᾿ γιας, ἐἶξον αἱ προσδοκῶν τότε, οὐδὲν γαῖον θθασὺς ἠάϑα,ταῦτα χὶ πελρίζονΐᾳ γυναίως κ:πλμῆν εἰ σὲ .“ ΔΑ Ἄοντοςς ͵, ἀπ ΠΡΙΑΔ ΔΤ  :9)4 2} φῥοητρ ὁ φλὸς εἰ,φ δ δαρόριως εἶχες πρὸς Ὁ ἀφ᾽ ἡμδῇ 

ΜαΚΕΘΟΟΚΥΜ 
ΔΙ γλ11. εἰσι αὐ τατη οἹς, δῇ 
ΓΠΘΓΘΏ.115 9 ΠΕΠΠ 1210} ΓΟΠΊΡΟΠΟΙ 
ἰαἤξηλις. Εσο νογὸ ἰἀ ποι] 
πὸ (ει θογο 4υ 61 ἀἸσηάθοτ, 
γοῖὴ (δηθὰ 6Π 6 πὐηγη ἃς ποάοι 
ΓΟ 5 6 ἅ[1τὸ5 οὔθ, ΠγΠδετας {ΠΠ|ς 
ἀταῖθ ὃ ν γος σοηῇάοηει Ραᾶ 
(τ ητΘη} αἰ δ ὨγῸ ΘΟΏΓΙΠΙΠ. 

ΠΘΘῈΘ ται ΙρΙ15 ταξιοηθη) ἀπο ]ς: 
(υΐζορτα ΡΟΓΙδ 

νετὸ πος. πἰ ἢ πὶ 
6 1] Π}ΙΟΙτἰας νοΐ 

'ος τποάὸ ἢαίϊσονς» 
(πὶ δηΐπι αἰ - 
ΑΓ} 5 Πσ πς ἢἰΡ- 
» ἴδ᾽ νοτὸ ΡΓῖοῦ 

ΤΦΘΙῚ5» ν τι 11] ρΡΙ- 
Αται ΠΟΩῈ6 ΓΘ ΠΘ ΠῚ ΑΓ το ΠῚ τη γατίς , (6 γῃῖςο Η] 10 Ῥϑυ ο ταπζοιν 

δρᾷ [ἰὴ Ῥοιτιηβοία 
ἀΘΓΑβ. 7 ρυηπιῖ (γιὸ ΖΘ ΙΔ} Π1Π1} αὐϊιιὸ ᾿ῃς τὸ ἀαγ ες] ἃ ἐβοίηγαν. [)ο πὸ 401 Ρυζας δὶ 5 οἰ ᾿Πδισμ δε ἀςίηϊονο ᾿Ἰοογος τὰ νογὼν 6 τ αἰτὼ τὸ Ῥοτϑηκίογίθις Ζυάςηι ΠΟΙ ΠΘῸΓΟ Ροζαῖ. [λιιη ἸΘ ΤΕ ααἀῆῃς Ρέηδ5 το οἰ, αἰ του Πςγ τ ν ΟΠ ὐαιιο ἀο] Πρ οῖς "Ὡς Τ ΠΑ Πάγιιπ) ᾿γἴοι 6 δὰ Ποιες πασίς ΝΌΟΝ αἰνὰϊ δά πιοα πηι ὭΟΧΙΟ ςοηῇ μ- ΓΙΟ νζᾺ1}8. 

ο" δεμεί, 

ἢ ένα Ρἰὰς ΤΠ ΕΣ ΑΓ ΠῚ [1] 
ΡΟ ρα Δ ΓΠΠῚ πγοσοιη δ Ὁ αἸΧΙΕΙ τ) ἢ 

ΘΟ. ΠῚ δὶς ααξὲ 
παῖ Αἴ πδηλοὸ οἠξ ΠΠΠΙΓΙ ΟΙ ΟΠ 

πὴ {ἔτεα ϊτιγ, αυλιη 
οἰγάειςος, πῦνττα {πὸ ύο ΠΠΦΡΟΓΙΟἾ ἃ τιΐη ἱπέοσγο, Ἐρο ΟΥ θο θη τη Π 4] αἴοτος ρα ταῖς ἀὸ 
4} δου ὸ 4αοη; ψυμάγιρίατον πορυϊόμιιο Ὑ]ΔΟΥΪ οταο (ζαύρναϊς, 

Ε ΖΑ 

Εσιο Ὄχουίεϊόπὸ “υδη ΠΟ δηλ νὸς ΠΟΙ ᾿υΠὰ ν]οι σαν ; ἡρᾷπο Ρευγί αὶ νοΪ 1) [ἀσιϊταῖο ἀο(τωὶ νιάδος. ψοίδην αὐζοῃ., ΠΙΠῚ Π0 5 ΓΘΙΠΘΈΪΟΙ 9 νἰτος αἰ ττάτις ( φιοὰ ἃς Ῥᾳῇοηὶ ὅδ! πὸ 
ἀρρ] σαϊς νἹἀόξα ) τουεϊατι ἴδηι ΟΟΙ ἀςτίποτίς, , 

Δ} ἀ ΘΙ ΠῚ 
πὸ5 ΠᾺ]Π]Ὸ ἴἼπτο, 

τὼ βεγΠΐ ὃ ἀά πὸς {8 
ΓΠΘ δ) [ἢ ςὰτ- 

Ηπεγοηβϑιω. 

ΓΟΠοβουιπη » ΟΟποόηριὴ ἃς “ἰ ΑΘ ΟΙφηζος ἃ Ραςἤγηο ἰῃ Ὀς (Οὐ δα “105 ἃ νοὶ» ΘΥΩῚ Δο]λτὸς ες. Αταὰς Ττόρί ἀδη) 

δηοἤεῤύγο. 

ψάϊο τὸ ὨΊΑΧΙ ΗΟ ἢ ἸΏ6.Ι 

τε Ρικεαςαδαϊ: 

ΓΟΠῇθΒις ἀσοίάργο, 

ΒΕ « ἩπΠης νφξϑῦς αἰξμας, οιὴὲ Θχρϑέξδῃς ΠΙΒΙοηἰηιὶς ἀπάδοϊδ σράθηζρηλ ἸΠτΓορὶ ἃ 
ΥὉ ἐ8 Γηρεϊοι οἵας, ἀορεηφοηάᾶ εἰ 

ΓΑΠῚ Βοϊοητ ΠῚ (ΟΠ Πεἰεγατίοὴρ, 

: "ΕΠ ΠἸΘ δ ΠΡιι5 ἀαχῇ]] ἩΠῊΟ ἄριταδὰς, ΡΟΙδ Πας βοϊτὸ χαδε 

γειίαγὶ πιὰ πο- 

Ο 6{{8 ν}]]ος:α. 
{ἀἸςὶς ΗΠ πη6.. 5. ἸΘΊταΣ ΡᾶΓαΙ Ῥοπάθθης τηου- ἴθ. “ΕΘ Δ ηοά τ οροτῖοθαέ ἢ ΡΙεῆτία Πυάϊο- 

ἢ ΠΙσοαῖ, ΖῈ [11 
ΘΟ ΤΙ ς δα] ΔΤ Ὧ0- " ᾽ 

- 

ὃ 
- 

οΟ Γοτείαιις ΔΏΙΠΟ ΡεΓρεῦ. 51: 
δ᾽ ἀρὰ ηος Ραπᾷ,; 

ΡῬοττὶ- 



Γ᾿ πορίςοδαιιομίδ ὀρδευϊαης! ἤιπις τατὰ νοοϊξοτα- 
ἅτ6 , ταητύμησαο Γ0] Βοίξοπι ραγαθας5, πῆς ἴζε- 

ἰογάτυιπι» πὰς Ργοϊθγαιπι Δρρο!!δηάο; ὃζ ταοσπηὶ 
ΤΑΓΠΊ ΠτΠ ν οτῦᾳ ργο σοποίοπο Γθοίζαηάο. Οὐ νε- 
τὸ οὐὶπι Μιισιας εἰἴος ἃς Ροξϊζα » τεἰρίπιπι ἰῃ σοητία- 
ΓἰᾺ. ται} 5 {τυ 115» ν]τα πλιΠι5 ὃς σοηαἸτοπ θη οῦ - 
τἰσοἰθας»οιλιι ἀοπαὶ ἀοἀθη5 οζίμηι ἀφετε φοιῖϊος, ὃζ 
Ἀρα τατ δ α]θπεϊογιθις μπρ] σαὶ πθρου 5 Πυὰπι ρο - 
ἴὰς ἄδοοῖ. Οποη πὶ νετὸ ργὸ ροξῖα ςοποιοπατοῦ 
ὃς ροριυ]αγὶβ αθθεσὶ νοὶ τι » {ἰδοαπάα ἰδ] ἤιηῖ 
᾿ γῇ τ ΠΟΙ Ροδτι5» ποάὰς γιά τις Βοιηϊηἰδιις 
δἀ ςοποϊοπαζου ας βἷμ9 ὅαιο δὰ αὐάαςίδτι ρτο- 

ἰδξξε!ς. Θαθη 6. » ροϊυαπλ ἴῃ δοίξιαπι πιᾶμι5 
ἀσφυοηπογαηῖ. . 

ς “ βεηὲι 

710» ἰάςϊτοο (ογρεπάσπι δά τὸ ρυϊαιὶ » φυοά 
"Παὰ νυϊρατθιι Βοηλιηι σομΠιθτιάϊπθηι 

οἴ τ. (δγιιοηθις ἃζ σοι ἢ 115 ράγαμη [πε ]1ς 68, ἔου- 
ἴαπαῖο ταπλθὴ τογιῖμη {ποοοίϊα ουεπτίιη; νταηζαγ, ο- 
αν 1η ΔΙλἶπλ0 ἤαθοτοπι, νῦ ρίς ρᾶι8 σαἸαηλιζαι 5, 
τὸ συοά πλιἢιϊ ὀρτίεηα σου! ητὶ ποτ ἴῃ θυ ΠΟ 
οι θυ) Ζυρρ ρυτοι ΟρΙ ΠΟΘ ΠῚ ΘαΘ 1 Γοργαῃθη- 
ἄσγοηι ὃζ οὐδ τπζραγθιη, ΝΙΔΙ φηλπε δἰ ΠΟ] πλὶ-- 
δι ν᾽άφηζαν αἰϊα ἔλσετς, ααὰπι ἔος “αὶ σοοϊίο- 
τα.» σα πάσα {τ σοηἢ}}} ρυπάθητιααυς ἰΔι- 
«ἄς 5» οσυίατο , ιὸδά ποη ρου άἀογιης, Ζαϊά ντι]ς 
ξαζαγιμ) οἰδιρηθαας ρΡιάσθητρυΒ πάθην Βαδιο- 
της: (οἀ αιοιηαάπιοάιιπι οὐὐπι ργα δητίγουα. {ς 
ἄς το βαζυγιι , πὸ νππρηΐγος ξαγολ αὐ ΠΠ πιὰ ςδυὶ 
ἔς οἵλτη ἰαμι ρας [5 ᾿πάϊσηα , πιοὶρίμπι ἤπια! 
οτγαῆς Ππχύϊαιις ἁβΊ]σὶ ἰυάϊοο. Ῥγαάιςεθαῃν , 6. 
ὨΪΠ.}Π6 σοητίπσοτοιξ, ἴλην νογὸ σὰ σοητίροτγίης 
ΠΟ ἢ τη8015 ΠΟ. ΠΠο απὰπν ἔογζαμα ὃς ςαίαπι., ἤπια] 
ΤΠ ΟΥτάτις Ππγῖ.» ὃ ξογτιπγαπα 1] γοργόμοιάο. 
Μετὰπι ης ἀπς Παῖς ἀϊαζάγηα » σαδητα ροήϊιι 4}}}- 
σοητζὶα ὃς (τιάϊο οἰαθοτο. ϑεἀ ἤαο δχ τπδῖῖς ἰδ; 
ΤΏ 6} 18 σοσποίτος. Τὰ. γνοτὸ ἱπέα ἰχ 9 αὶ οπι ἃ 
ταφρθαβι δα ΘΧΟΙαΗἶδ 5.» ταις πο ψοίμίμια πὰ 
ποϑοτάπ]ύαιαι ΒΘ πΘ οἰ θης ΠΠπτο5 ἃ ἔπρα τασαϊείςο- 
τ ᾷστο ἢ παρῇ Ουοά {1 4114 σφι ᾿πυρίλ[ις ἔδοὶ-- 
{π,ποδὶς τπ᾿ἰγίαπη ἔδοθτο ν᾽ άογὶ5. δῖ νὰ πὸ δὶ οΧ- 
Ργοῦγαγομς,, εἰπλα ] 605» 4] ργαϊτηοηιίογδηζτ: πδο 
ἴδηι ροσἤΠιδίογαηϊ,, ρθη οτίϑι απὸα ἴτὰ (Ὡρ]45, 
ἀεϊεέτοῦ. 81 Φηπὶ ργῖιις ἀϊδλα. εἰδὶ ρυάοτειη αῇδ- 
ταπτ 9» ἡσῃ ἐλοϊὰ τη οἰίάοῃχν ὀτγατζιπη τὰ ἀὶ - 
χιοά ὀχιάθιε. 

ΝΙΙείῤρο. 

Οὐ ερὶ δ τα τπαποῖα πηξανπάσηαπη παΐθο σέα- 
ται, Ἐρο νογὸ ηιοά δβηγπιαθας τὸ ππδῖιε- 

το ϑγγασαί!οϑ » πΘ (δ ] λα! Αἰ ]υσά 4 1115 ἱπῆ!]ρε- 
ἴατ,ο Ὁ τρορρῖδὰ της πη ποτα Πρπϊβοιτίοης εἰς ἄλεα, 

ἢος εβῇςοτο νοϊοθαπι, νὲ ἢ ΠΟ Δοοθρ ες, δος - 
ἴογῇ ἱπῇ πχυΐατθηιν ντ ἔπ ἀοςίρειθς πὰ πό {αν ἔοτε 
τΠᾷ δλη σι νθ η 1ΓΘ 5:1 Πληγὸ ΕΙΣ [ςοΠἶες,, Ιοπιο- 
τοι» ἧσς, οπηπίρες το ά 5 ρδϊογέτα. 81 δ πὶ 
ΔΟΙΣ ἀοςορ {85., ἄστη Ἔσο ἢς ἀφάηξ σοπτοπαόχγεχη, 
Ρτότγῇις ΔΟσΘρτογαπη τ] ἀϊε5 ἀϊοογοίαγ. 51Π το θα 
ΦΟΓΕρ δὸς, οιἷπὶ ὅσο ἀφάηἴ{ξ πὶ περάτεπι» ποῃ 
Ῥδύτοτ » (θά γοιογα οσίπνίης [ἰρεζάζαο εἰς 5. 

ἘΡΙΞΦΤΟΙΊ, ΑἹ. 49 
οδκίω ἐσορδμῥίω,τ ὦ προπετέςατε ἐθόας τότε, χῷὴ 
τοσοῦτον ἑαυττ παρεσκούαζες ἐχϑρον, ἐναγῆ, χρὴ 

αὐϑάσῃ καλεΐν, χρὴ ταὶ ὡκ 17) ἐπτῶν σιν ῥήσῴς εἰς 
φέρρο εἰς ταὶ ὀκκλησίας. τὶ δὲ μουσικὸς καὶ μιε- 
λρποιὸς ὧν, χάϑις ας σεαυτον εἰς ἐνανἥον «᾽ ἅ(α, ἊΝ 
φοϑφαίρεσιν βίου τοῖς διτηὸ σ΄ μῴσιν, ἐξὸν Ῥγολὴν 

εἶν οἷν χαϑεζόμϑδρον » χα) μὴ ϑερμιτέδον αἴ7ε- 

αι! ράγμφ των, ἢ ποιητίδις φορέάσει. ἐπεὶ δὲ αὖ-. 
τὶ ποιητοῦ δημαγωλος ὠρέχθης οὐρεῶαι» ἀϑνεισέ 

οἵα φημὴ οὐ ποιηταὶ, οὐδὲ μουσισοὺς αἱ δὲ ας, αλὲ 

λᾳᾷ δημκαγωροιὶ ὑὰρ διώαμιν ϑοοσυωομδροιξ, 
χρᾳτοιυύτων ἐχθρῶν. 

Ι [2 Κλοιϑένει, 

Υ τὸ τοῖς πολλοῖς εἰϑισμᾶμον, ὅταν πὶ ἡ 
ων βλοβέντες, ἐν τοῖς ὁπυτελέσζᾳασι ἤ᾽ 
ἔργων συυνκιμήσουσι, ἐρᾷξαι βουλόμδνθ’ ν ἄι-. 

ς ἔλα! σοι εἶεν ὠῤνθΐωυ. ἵν ἐν ᾧ θοαὶ γνωμίω ἐσ: 
φάλης, κε πειδεὶς ἐαοὶ τὰ βέλτιςοι εἰπόντι, χὸόρ Ὁ» 
συμφορᾶς ἡβυόμδυθ’ ἔλιτι μοίζωυ. οὐδὲν γαὲρ ἐτα- 
Θὸν μοι οοκοῦσιν οἱ τῇ ὃ. αἰ φούμϑμοι ποιεῖν, ἢ πο: 
λίω ἐαυτὴδ᾽ ἔπωμνον σὐβουλίας δζχτιϑερᾶνοι ) χῳᾳ-"- 

τηλορεὶν Ἷ ἐππωικότων. ὅτι οὔτε ἀρεφέγνωστιν τὸ 

συμμιφέρεν,οὐτε τοῖς τοοφείπουσιν ἐπείινσανἰ)ϑ᾽ 

εἰς περ αἰδϑαν ῥμϑυθθ΄ «ἰδὲ σοῦ τοὶ μμέλχλονᾳ ἐσεῶζ, 

ἵνα μιη πώϑης οἰκειόγο τ Θ΄ ἐσγλυδ μεζωυ, οὕτω πεποὺ- 
ϑότος ἃ μή ποτε ὠφελες,αὐτὸς οἴμοι κοὶ σωνα δ»- 
ταῖν, Καὶ σμυταλαι πωρεὶν. Ορϑὕλερον μδὸγαρὰ 

μὴ γύηται.)ελονότων σὲ δζα τύχίζω,, ἴσως, ἢ γνώ- 
μιΐωω., σιυνατυχῶ, (θὴ τῇ τύχῃ οὐκ ὀγειό ζω. εἰλλ᾽ 
ἵνα μὴ μθίνη τοιαῦτα, ως ἔγες; πεφιλοτίμη μὰ Παῦς 

Ὁ μδὺ ουυῦ ϑῷὸᾳ τῆς σεαυτῷ μευτιρὲς ἥκων, ὄΐμει- 
γοὺ αὐ μάϑοις σὺ ̓  φϑελιὸς. ὃς οὐσδὲ κ πασῶν τὴς 

πατθίσδος, στρ ἡμῖν ἐξουλύϑης ἧς σγουςεΐτοις ἐπὶ 
φυγαξς αὐαϊταΐσει. τῶτο δὲ, εἰ μδὰ ἀγλέτε χείραν 
εἴλε, σδέχαιος οὐκ αὖ ἐἴης πἷδὶ ἡμαΐξ, εἰογ᾽ ὡς ὁνειφν- 
δησόμδμος, ἠσίϑης τοις φοφηπόντας Χρὴ οὐ πεί-- 
σειντας, μικοφῦ δέω λέγφν»δτι χαὶ ἥσδομαι οὕτω σοῦ 

σωυφόνονωῦ τὸς" αἰφχιυυό ρος γοὶρ ὅδ ἴρ)ς φοροὐ: 
ἦδις οἰρημϑύοις ; οὐκ αὐ δὶ τοῖς αὐτοῖξ ἁλίσκοιο εἶς 
εὔοτανων, 

[1ὀΡ Ρ  -μιιίπότῳ, 

ὝΟυ μδῳ εἰληφένάϊ σε ταὶ παρ᾽ ἑμοῦ σδιυρἑαλ, 
 πλείςησοι λεέρλς᾽ ἔγω δὲ, ὅπερ ἔλεψες φοξειῶζ, 

συθακουσίοις 5 μήτι σοι ἀαλεποῦ Οΐξ αὐγὴ ὐάδχη; 

σδεξα μϑδύῳ τὰ παρ᾿ ἐμοῦ χρήριοιτα,, μίωυσεως 
ἀὐτοῖς ὁποοϊοϑείσης , τῶ τ᾽ ἔμεδλον ποιή σήν. μὴ λα» 
βέντός σου, κατηγορεῖν ὡς εἰλυφότ Θ᾽, ν ἦσοι τὸ 
αὐτὸ σδεξαμᾶμῳ, καὶ μὲ. κῷλλον δὲ, τὸ ῥδῥ, "τ- 
τον. τὸ δὲ τχῦ πταντὶ χέϊρον, μοὶ λαθὼν μὲν γεῤ, ἐ- 
μοῦ κα τηφοόϑιοῦτος τὸ δεδωκέναι!» πάντως οὐ αἰτίαν 
εἶχες εἰληφέναι" λαΐξων δὲ ταῖς ἐληϑείαις, ἐμοῦ 

Ὡ δ δ᾿ τλϑθν ὉΝ διν "4. ὑψ 
μὴ σεδῶκεναι λεγονός ἐκ ἴσως, αὐλ' ὀντῶς ἐπήλ- 
λαξοχὴ αἡ τας, μᾶς ; 

Ἡ 1} 



90 ὈΙΝΕΚΘΟΚΥ͂Μ σἈΘΟΟΚΥΜ 
[{.- ἹΤερφνύμῳ. 

Ϊ Πυϑείνε τίσιν αὐτεξήταχα τὸ δ να άγα!» λεῦν.- 
τίνων μοι ἐπεξιόντων χοτὰ τς χώρας » ἰοὺ ἐ- 

μίω οὖσαν δαοτέμνοντω, αὐδιηγυξεϑτω.τὸ μδὺ οἰ 
ὅτι εἰ καμοτέροον ἐχόμϑυ(θ’, κὶ εἶχ αβχων πολέμου, 
ἀλλ᾽ ἀμικυόμδυΘ’, οὐκ αὐ ὅχις εἰλαμμι. τούτων 
“ἀρ παρ ὑμὲν ἐκ ἔς λόηος.ὃ ὃ, Χ ἀν κὴ φῳϑοῦσ ποιῆ- 
δε, ὑκᾷᾶς εἰσιέναι αἰάάγκη, τῶτ᾽ αὐ εἴποιμι. ὅπλοις 
πολλοῖς; γχἡ αὐδρασι διωυατοῖς- κὶ λξηλίσοι κυ ναυ-. 
οἱ ἡ ἵπποις. ὧν «πάντων ὡνοϊεὶς ὄντας αὐτοὶ, μα. 
χοιῦται πολεμίῳ κὶ αἷδὲ ταῦία, κὶ «ἰδὲ τὸς τύλας 
“πεσιλ τη ΚΟΊΙ. 

[12 Λαμάχῳ. 
“" Ουῤέη]α κοὺὴ π:Θκάώκοντα ἵδι “δε, ὕγαν τῷ πδιή.. 

ϑοιρ:λάβη γῇῶ καμ(φθάναίων, χωλχούϑέωναι 
κατὸ φύσεως ὐποιν ν᾽ ρφοηίαν δοτοφαίνής. βούλομκαι 
μὲν ἐν τούτῳ μεναι τῳ αῤιθμιᾳΐ, καὶ νη τὸν σα, τὸν 
μέγεον σὔχομαι. οὐχ δραί δὲ ἐωμῦμον τῶτο εὐσύ- 
νῶν, μηρί τούτων ὡρ ἀϑγπα!.σύ ̓  οὐ αὐτὸς νέα 
κά τοιακονίᾳ βιάζῃ τώτοις “ρεῶαι. τοοφσνέμων 
σεαυτὸν, χ᾽) τὸν αὐαία)ηΐζν ὄχιϑεέρσζωυ. τ. ἐχ δμοιόν 
ὄξιν,ἢ ἐμυὲ δχχβα λεῶϑαι ὑφ᾽ ὑμὴν Σπολλυμᾶμων, 
ἢ ὑμας πονηροτάτοις ὀγίᾷς ὑπ᾿ ἐ μᾷ ἀμιωνομᾶμου, 
ὁπολλυῶτ. 

[14.- Νικαῤχῳ. 

{}- αϑαϊκαζῴς κα μαριναίοις ἐμοὶ πολεμέϊν, 
αλλ υπ' ἐμᾷ πολεμέιῶξ οἱ ἡ,σωφρόνων ἀδ- 

δρωΐν ποιοιεῦτες πορᾷγμίῷ, ᾽ὸ τῶτο σαφῶς εἰδότες, 
Ὁ Φ69 Ὁ λόγων τοὶ ἔργα σκοπέμϑροι, χα «οὐ τ ἔρ- 
2ων, ἔτι τάχιον τοὶ ἐποτελέσ ματα, πολίω ἠδ χρό- 
νὸν σα πόρεπεσί σὰ τὰς δημαγωγίας. σὺ ὃ ἐκας- 
ἴδῃ βαρύτερος ὧν ὀκείνοις ὥὄστο τῷ βήματος Ω 
λόγων, ἐμοὶ καθ᾽ ὃ πολιτοζῃ. 

[14 Νικαίῳ. 
ΦῊ δο;οεἱ σοι γηχρον (ῥασεινιςήριον ὃ ταῦφος : 
-μ ἐσὲ παρ᾽ ἡμὶν ὡ λεινηκάτων οὐδὲν. ἐπεὶ 

τὸν εἰς οκθνά ἔλεον, οὐκ αὖ μιώδδλων ἡμῶν μάχεται, 
“ὠδφαφήλισκες. 

)1Ὁ λέομέδον. 
ἐδ: μδϑὺ ὡς πυνϑείνομίαι χῳτηγορῷῶν καὶ μῷ, τὰς 

θεὲ κλεόμβξρφτον τυ χῶς οἰκτρεὶς, ὀσύρε- 
ὅτι ἔπχιχέρεις ἐἴῳ σὲ σε κλεόμυεοδον, τολυ μδρ ὀκεί- 
γε τολμωνίᾳ ἀοδυκώτερα, τοῦ παντὶ ἢ ὄντα ἀδϑϑηινές. φ9ν, ἐμοὶ ,ποχοίθλον ““»έῶαι. 

[ γ. Μελιταοις. 
{7 ὀκφαυλίξζων ὦ μκελιτανοι τοὺς τιμιᾶὶς ὑ. 

ΓΙ »αἰπόπεμνα τὸν φρεσίβουτία), κατα- 
σεσῃ μοῦ υδρας φέρονίᾳ αὐτάς. οὐχ ἐᾷ δέ με ἐ- πα νέιζλοι τὸ πεῶραγ μδύα. ὑμέις μδὲ ομὗϊσως, 
οἷον αὐζρί μὲς εἶ δοκεῖν ἐϑέλετειοιῦτον οἴεθθς ὧσο. λαμ βανεῶς καὶ παρ᾽ ἐτέρρις. ἐγ κ οἶσα, αὐδὰ μᾶν τοῖς ἄλλοις ἀπτασι, χακὸρ ὑξολαμβανόμα μθ΄. 
-οοῷ σῇ. ὑμῖν, κὴ γομίζ οὔίαι ἀγαϑές. εἰσλὲν ὠκτεῖ- 
γα διωυάμδρμος ἐνταύϑεν δγὶ τες ἄλλες ὃ φήμίω, 

ἢ] δγογΡιο. 

ΨαπΠυΜΕΙ. αιιίδυι5 τοριις νΝ το ὅσ Προ ἢ 
ΓΙΠΟ5 1ἢ ΓΕΘΊΟΠΘΠῚ "ΠΡτῸ ΟΠ ΘΙ ἔδοιθηζοςν 

Ζύδηι ΤΊ] Ῥγοσ 15 ἀδυφίξαης, Προτάτε ροῆππι. Ατ- 
τε ἀς εο, 4υοά ἰυξίαγοιι φαιδιν παδοάμπι, ὃζ 
ὭΟἢ ηΐδεάιῃ ἱρά ἀἐρε ϊαῃι ἃ τὸ δ! ππν;, Π1Π1} [δεῖς 
δα. Πούπι θη ἀρ νὸς ἡπ]ιις εἱἘ γῇ Ρ6 ἐϊι15. 
Οὐ ρά “νογὸς Θεία τ ἢ ἀἀΠυιι!ετὶς,, ταμλθὴ [οισὸ νοβ 
πεοοῖξ εἰ, 1« ΘΧΡΟ ΠῚ ΤΠΩΧΊΠΊΟ ΔΙ ΟΥ ἢ Πηξγι- 
ὅδ, νἱτὶβ ὈΘἢ σοῖς ὃς ἔογείϊις, Ρδσμης5., παμ θὰς 
ὃζ 64 }8. 7 ογ1η) ΟἿ Ὁ 1} ̓ηασοηζος ἀοιτυτίαις 
11] Ρισηαης δἀποτίας ποίξεδιη, 41 ταὶ που), τυμπὶ 
δὐιάπι [ογτιης ἀΐιος εἰν ὃς αθιιηάλης. 

7αρηαονο. 

Ε τὐτ σε (δρίοπὶ ΠΠος , ν θὲ πιυϊτιτυι ΠἸδηὶ ςδα 
ῬοσΙ5 (Δ γα ΠΟ [τ τοῦγοῦὶ σοηϊζὴ παζαγά ἃς 

ἸΠΠ ΕΠ ΠΤ ΟΡ «Ἰςὶς, [πη ἢος παπιογὸ ΡΟ Ποσ 
νοΐο, ἃς μοῦ Ἰουιδηι πιαχίμηπι δι ἀλη ορἴο, γ άρο ε- 
ΠΪΠῚ ΠαοίΔην σης ψο(Ὀγ]ρυϊοηο πη » ἄζ υης πιο- 
ἄπιπι πὸ ΡΓόθατο. ὁ εἰ ἰσίταν ᾿ρίς ΓΙ τα ΠΟΙΟῚ 
Πὸς οὔς ΠΟΟΊΤΟ 5 ἴτε ἃζ ἀοπιρητὶ Ἐριτῃουίδ δήάϊτο. Νέδαις ἤπιος οἱδ τηὸ ἃ νοθὶς Ρογδαητδιις, οο μα ]- 
τς ΡΓοί οἰ πάὶ » δζ νος. ΟΠηΠίτπι ἀδτουσίπηος ἃς λα: 
το Πυλος πλὸ νἱτόΐο Ρογῖγο. 

ἌΖέεάγερο. 

ΝΡ ἴηβεσγθ μα ϊ ΒΟ! Πππὶ Οὐλιμαγ πρηΐος, (ρὰ 
1 Ὑ ὃ της ΡΕ]1ο ῥγοιιοζαγὶ ςορὶς. Αἱ {Π] νἱτοσίιπὶ [Ἀρ᾿δηζιηη [χοϊεητος οἰ οί τη. αἴ δος πος Ρχοδὰ ΟἸΙΘΠζΟς ἃς το αητὼ γοῦρα ΡεΙροηάρηζος . δ ἀῃϊδ ΓΕΠῚ 52 ΟἸΌΠῈ15 Διο ΘΙ ΏΓΕΠῚ » Πγἶτο ἸΔῈ} ἴδΊΡΟΓΕ ΟΟΠΟΪΟΠ69 ξλξιϊοπέζηαυς ΓΘΡΟΙΙμης, Τὰ γογὸ πο οὐδ οΙσὶς ἀστιοῦ ὃς ροσηϊοϊοῆοσ 115 ἄς Γυσσοῆτι ἃς ΟΥ̓ΔτΙοη δες ΟΠ δ ααὰπι Ἡλι .. ἴῃ σαϊτς ἀρειίχηθν.- ἔπ ΟΠ] Παῖς ἃς τοίοις. 

Λξεκο. 

ἡ νἱάδτιγ Ἐἰδὶ (τὶς αἰρογιι τοσηλ ΟΠΤΙπ εἰς Ἴαυσις ΠΕΘῈΘ ν]]4 ποίγαγιση ππδο  πα-. ᾿ΠΠΗ ΠΟΙ 411 ΒΟτΊμπὶ σου Π. δ γατομθπι, ποίδης ΡΌΒΠατα ποδιίσιμ Ἰοησὰὲ αητὸ σΟμ ππιρ ΠΕ]. 

((Ἰεονηοάοηεέ. 

; [ 'ν 4] 46ηη γτ υιάῖο της οτἰπυίπαζης Ο]δομρτος ΟΠ] ΘΓ ΒΊ] 6 πὶ οαἤα) ἀερίογαυς {{τἰρῖ5. Ἐσο νοτὸ νττο 66] ἀ τ ΑῸΣ ΟὟ τον τ ΟΕ αδομηδ ΟΠΡΙλαΪτο 4116 {10 1Ἰπἰυίοτα ἐς ετατϊοτάσιϊς Δι φηϊθηλ., ομπηϊθας νοσὸ τορὰς ἸΠῚ ΘΟ] Ογθ ἢ) [ῃ τ θάτη Ροτοίζδζοιη γοάϊραηι , [α- ΟΓΟ, 

εἰμεηβδις. 

Ν. “πο Ποποζες, γείξγος ὁ Μοϊϊτοηίος ςορ- ζΕΠΠΠΟΓΘΠ,, ΓΟτηΪ ἢ δά γος ἰερατιιπι οδῆσπαϊος 8ος [ογθηζοτη, ες νογὸ Ρεγροζγαῖᾳ ἰφλιάασὶ τὴ ΠΟΙ ΡΑζ τας, Ὑὸς δαΐόρλ ἸοΥ Π Δἢ » 4] 6] ἴρίῳ τι νἀ οτὶ γ τὶς. ταίοι δ ὰ το Ζαϊς ΟΧ Εἰ πλασὶ ογοάιϊτεὶς. Ερο νογὸ ςογίμμν Βαΐσοο » δρυὰ οκτο- [ΕΓΟΒ ΟΓΊΠΕ5 Π16 τάμα δὲ ̓ΠΙΖαππ) Παρ οσὶ, Αρυᾷ ὙΟ5 διζοπη δτϊδτη ργόδις ὅς ἡμΈξις Ἰυἀσοτ,Π6 4; (πὰ ΡοΙυμ) ἢϊης ἐδξαπη ἔμῃγά ἴῃ αἰΐος αιος ἀφ ίπατος 



ΕΡΩ ΘΟΕ Ἅ .: 
ἴςᾷ πυυϊτὸ πλᾶρ 5 ρύορτοῦ Βοιηϊπαπι [{{85 ΟρΡΙΠ]ο- 
πος γοδὶς Ἔγο ἀδιγιπεητο; Πιοα ρει πιιπηνηηι ᾿ρῇ 
υσαιο ταῖος οἰδτίς.» παπηαδηι ἰιά δες αἤθοι- 
ἴι5.. Ωποηίαιῃ ἰσίταν ὃζ νο5 ᾿πιαγία 1η πηδ ητδ ν.- 
τιρογαζιοιοιη ποι γοδιιβϑοοῦῸ νογὸ ΠῚΠ1] πηειποῖ- 
ἸρίὉ πηοάογαϊίογ αὐ δ Π]ΟΥ χυμὸς ({τἸρὶς 409 
ταὶ οηοζος οἵδ ποι (αγα αὐ τγαιι5. 

(α»»ναγίμφηζένεις. 

Ψι ἃς δά (εἰ Ἰοη (ὃς ὃς αὐ Τοοητίπος πιὶ Πίΐοιτι; 
Ἂς ,λά νοὸς οζίαιαν υαἰττοπάαπι σεία] 5), νῖ ἴῃ 1ἢ- 
οαμη φῆι γαιις τὰς πππαῦθῦῖβ», ΠΟ αποα διε 
ΓΠγ185»4 τ 6615 πλάσαι ΠΘΟῈΘ ν] 189 Ζαιθιις νῶ- 
Ομδη ἀἰοἰτὶς νεοια οἱ, [δὰ ἀγρθηῖο; Νά Ἰυθοι- 
ὕ1}} γοροιτθ πο ἥπίπαια ταϊθηζα τ ΐονι, (ε] 
ἰφηίδς νουὸ ἀθοθηι [δ ἀατιιγοβ ρει ογτηζ, Νὸς αι: 
ἴθπ 6 116 ταγἀἰοτος ΓυΘο με 1115, ρας Δ όια]ιο - 
τος δ] φὰς [Ούς ἔρετο. 

δυο α Αἠνράϊερμβδωμ. 

Εψιο πο  οἰξίαιη νύφη ἢ νἱτα στδαϊοΥθ 1» 
ἫΝ της σορ ΠΣ ΤΟΊ] 1121) ΙΔ Π.11}8 νΔΥ1}5 ᾿ΠΟρΡΙηὰ- 
τας σαῇθιις ἰαζξατι!5..» πράτ νογὸ ἰατιζίαι νο- 
τίογόμα. Νος δῃσπν {πδιιίτατ!8. ὃς. νοϊαρταζαιη ο- 
ἴπηῖηο Θχροῖβ ἔμϊ. Απρσοῦαγ ρίζαν δλληλο 2] ἀἸο», 
0α ῥοσ ἸΠΠ ΓΙᾺ πηι ἃ ράτγια Θχταγθατι5. ἔπ ἡποα 
Θτίαπν ἐπὸ ρας ητ αι.» ΓΟ ΕΠ λαπι ἀοον Ν- 
[ππυύμπχαιις οἰΐς σοι πος, [υαταθανῦ διιζθην οἰΠ 
Ρα] οὸ τηρητίοπο πιοὶ ἔέζα, ἐς νγρομτιρις Ἰμχμλ!- 
πρηεἰ δίας τι πῇ ΕΠ ΓΟ  θογθεὶς, ΑΡν πὸ ἤδη τ΄ 
ἀτι6 ὁπλπ πῖπν οι ] οὐ εππιο΄, νοι πόϊαϊ- 
ἰς {υιΦἸοΥὉ᾽ ρδειΠἘϊς,, ἀὸπ' ταπὶ ἃιϊοα ΔΙ 4 6- 
Θογτιηι Π05 ἀσσορειίοῦ ἐρεγαγοεῖς., ἃιὰπη νὲ ρα] Ἰοὺ 
το Εἰ ΠΟ ΠῚ ΓΟ ΠΠΖΙΘΓΘΕΙ5» Π6 ΠΟ 116 ἐπβδεῦιΣ 

ἔς, νόϊηας δος αὶ παΐας. αὐϊζοτθ5 ὀχείτογιιης 
ἀπηνηατο, Νοαμο Θη]Πὶ ΒΟ βοίαπι ρότοις ἀμ - 
αύλην ἃ πο ἀϊεῦζο;, πϑάαιο δοοίροτο ἃ ποθὴ α}}1- 
δεητο νο] ες. ἸΝοαις ᾿Δπὰ ΤΟ ΠΊΡΙΙ5 ἔδγός γὸς νῖ «- 
ΠγιςἤΠιος ςοηαποτῖ οσἰπι Πιρατίουὶ τοιηροῦθ μ1}}}} 
ἀσοα ΠΟΥ ΙΓ 5.» αὐξ ἢ ριαίθητι στατίας ἀρ γα » Ομ 
Ῥοτατὶς σα υς ἢ ἀσοοροτίτίς νοσραδιηάὲ τέηϊο νε- 
τὰ σγαζίαπι ρυα ΕἸ τοΓΊτΙ5. Ἔσο νογὸ 1η σταςΙ ΓΙ Π] 
ἀζι]οηΐς ἰοτο » ἰρίαπι ῬΘΌΓΙΟΠΘΙῚ. γοίεδηι ΡΟΠΟ. 

ΟἹ δηαΐπι οατὶ τάμα νο ρταῖθ πιᾶσ!ς ἀσοθροτο» 
4υὰτη σοἰοσαιοτο. Οὐ] πάμη 16. νἱγὸ ἢ ΡΑΓΥ ΤΑ ΠῚ 
Ρίο εἰ Ἐν ὰ5 αὰς πιαρ! ΠΟΘΙ} οἵδ ροτοίϊ, χυὰπι 
γὲ ἴῃ {τος οἰτι65 πη σις ἃς Πρ εγα 5 οὔϊε νά δαζιγ: 
ιοι πλ}}}} 4 άθην μοῦ νοἰϊγαιη θρ το δην οητὶρ ς. 
ὐυοά δαζεπ [δε 5 δά νος ΠἸΏΠΘΓΑ ΡΟΥΘ ΠΟΥ ηζ,Π6 - 
ππ ἰῃ τὴ8 ΠΘῈ16 1 γοἴεγοϑ » [ασαζος σα] ρᾶπὶ το ς᾽. 
5 :γεγὰπι ἴῃ τοπηρείζατοιπι δὲ ρτα θητ!58 τ ΠΠρΟΥ 
ἱῃῃρογταπίτατομι. Ἰ'Νδπη αυδηταπι [ἢ ποθ 5 πππτ, πὰ]- 
811) στα ΠΕ πιο {πιά ἰππὶ ἱπτογη ἤηγας, Νε- 
ὅπ φηΐπι, αιιοά παισαγὶ σορταπη οἰξ , τἀηεὶς τατ- 
διηϊδας. ὃς. ρος! !ς.» Θχίγοπιὶς δυῆθτις σαγα!ε, 
υοΐ νετὸ ΤῊΝ αὐ νοϑ ογιθ που» Εα αι παΐί- 

Ὦ115, 4 Δ Πγ1115 πη 15 ΡΟ ΓΙ 15 1ϑφγαζα 914 πηδρεο- 
ζαἴο βοσταηα τοίου ασσοργμι ροτοί τς. Αἴ νοτὸ ἴο- 
ΒΆτ!. αὐϊάοπι νοἰδτηιμηθγα Ζυδ 6 588: γΕΒΈηταΥ 
τρβάζι, ἐς παρα] !ς γεγὸ, τα Πτι8 ον εἰ5 ΟΡ οΪ ἀπηα; 
δγῶς σοτίίογος γος ποίοις Ἐυδυϊας»ἃ πο σα πθε.ηὰ 

ἸΠΘΤΟΙροτοθρτο, το χυδίαπδρτο Πδῖτο αυασᾶᾳεν οὔδὶς 
τας οὴδ γίίαπι ἔποεὶζ ᾿ταρ ξάϊτο ρεφαπιαδν ἐγΟ,» ἢ] αὦ 

οἵ 

πολυ μῷλλον εἰς τὰς ψού δοσοξίᾳς Τ αὐ ἢ ροόστων 

ἔλῴψων ὑμκκᾷς, ὅτι δ᾽ κάκιςον, εἰχ αὐ εἰ μεή τοιῶτοι ζᾳ- 

θφοήχφτε, ἐπηνεῖτε. ἐξ ὧν τοίνεωυ ὑμέϊς ἐν ἀδίκως 
πονηροὶ ἐγὼ ὃ σὴν δγιφκέςερος ἐμαυτῷ υπολα κε: 

βανοίμείωυ, εχ, ὠμίω δεῖν ἕαυὶ τι αάϑει:ς 

[1] Καωμᾳρφιναμοίς; ἀνά 

Δὲ εἷς γέλλαν ἔπει α νὴ εἰς λέοντινοὶς ; ἠδὲ 
“ρὺς ὑμας πέμψι δεῖν ὠνθην, ὅπως μοι συλ 

λᾳαξηςε εἰς τὰ πεϊρέψτοχ ὅλων: σὲ στιν οἷξο- 

μδμῳ; σὲ αν οὔρων ὧν »ενην ἐῇ λείςτε Ὁ χύλιν οὐλλ᾽ 

αῤγυρίδι,ἡτὴ Ἀεονῆνοι μδρημὲν ἐπερυψ αν πέντο Τοῖ-- 
λαντὰ σὔϑεως. γελλώοί ὃ ὑπέργίω ἢ δέκα τἴῳσεινι 

ὑμας Ἀοῦτο Θρασδυτόρως λέοι τίνων ὅτο μικοο ες 

φέρεις ἐσεόσοι »εδλώων αἰσύλαμξαω. 

[13 Αφυποιλιμευον, 

ΟὝΣ κῶϑλον αὐιαϑεὶς ὧν τω ζὰῶ ἐμαυτα 
σιωυήοιεῖα, αὐ οίμες πολίταις κώτοι πολλαὶς καὶ 

τὐοφόοξοις χρηστύμδμος μυετοιβολεῶς, οὖτε πλέον 
ἡδδεὶς μοιοος γὸ θοδὲ τὴ περσενῶν ἐοχυόμεζωυ.ἡνιά-- 

ϑην μδρ οὖν ὠκείνίου «ἰοὺ ἡμιέθαν.,, εν ἣ τὴξ πατρί: 

δΘ- ἐξέπισηον ἐἰδίκως ὅπερ ἀλγρενότατον δε: χδὴ 
τοῖς σγκαίως τῶτο πόρζουσιν. ἡλίου δ ἃ ὅτε δυο: 

σία μου μωνό)έντες, ἐγρώψατέ μοι αἷδὶ ὧν ὃ χο, οὑξ 
ὑκῶς ἤπειγλω. ὡς γαὶρ παρ᾽ ἑνὸς γἸ μαᾳ λιςτ σὔνοας 
μδνων, καὶ «ἰδὲ ὑμᾶς ἐσπουδακότων ἡτήστιθθῃ οὐ 
τοσοῦ τον ὡς ἔοικε τῷ λαϊβεὶν τι) ἐψηφὶσ ῥδίων, ὅ- 
σον τῷ μϑοτυρῆσει μὰ ἐμοὶ δημοσία, τὸ μὴ σιχα!- 
ως ἐϊξεληλα ὥτα. κα γνῶναι δὲ 0} τϑτὸ ϑἔρρα στάν:: 
των. ἅτε γὰρ αἰτῆστη γάρ ως αὐἴοῳ τῷ μοὴ φεβηο5 
μᾶμε τὶς εὐ τε λαξῶν «τὸ οἱ τὸ μὴ ξέρη. τος ττο- 

μείνειων. ὅτε νιοῦ ὡοήδῳ σδέσευκεν ὁ χαλοφος μέφοψα- 
γα] μὰ ὑκῶς ὡς φιλτῶτοις ᾿ Ους φῳορῴτυις λεό- 

νοις μησὶὲν αἰτιηστομμους. σὐ χαριςήσαι ὃ κα τῷ πῶ- 

οὐ: τος ἡνίκᾳ αἰ τειάϑῳ. ἁπτερ ὑμεὶς μδρ οἱ λαξόντες; 

δώσετε ξωῶς ὠληϑείαις. δεσεγμας γωρ ὑμδλι᾽ χραῦ 
τίου αἰἴτῆσιν. ἐγω δὲ, οὐ ῥιότω Τσοιύτωης ἡσονὴς λή-- 

ψομας (φᾷ λλὸν. ἢ δώσω. ἡ γαρ ἀνὐορὶ φιλοπώτριϑιὲ 

κολλιον οὶ μυεγοιλοωρεπέςερον, ἢ σδονκεἶν τους ἑαυ: 

τὸ πολίτας οὔ ποιῶν ὃ δζὲ τῆς δπχιςολῆς μοι ὃ [065 
πέρας πεπλήροοται. τῷ μδϑρ οὐμὐ βρᾳύτερον ἀφὶ- 

“θαι τος εωρεας ; ἡ παρ᾽ ὃν ἐβούυλεῶς φόνον , μήτέ 

ἐμυὲ, μήτε τοις φρέσβεις ὑμὴ αὐτιάϑε. τὸν δὲ χειξ 
μῶνα, καὶ τίω ὡρῶν τῷ καϑεςῶτος γρόγου: το αρ 
ἐξ ἡρδδ, φνροϑυμίας οὐο᾽ ἧς τινος αἰπελοιηέτο, 
πλέειν ἢ δζκὶ τω ἐφ ξρξολζω τῷ χειμῶνος, ἐσὲ τὶ 
ΔΜ ἐρνάτων τολρέημκοΐτων ζωῦ. τῷ μδύτοι σεσῶ τι 
το πεμφθέντανκα τοι πελαγῳ ῳὐοφοληϑώντῶ κν. 
διυυύῳ. τὴ τύχῃ χεάδαν εἰδότες, ἐκ αἢ ἰϑοτείνοιτε᾽ 
οὐ μίω ἀλλὰ τὴ κομιζομάδων, δποδώσεσι μδρ ὑ- 

μὲ»ὸμογογερδύως οἱ τρέσβεις, δηλωώσᾳ δὲ χκαϑέ.: 

καςα, χα) ὃ σιυυαπεςολ μέν)" αὐτοὺς αὐήρ, ὁ κὴ τὴν 

ὅχιςολίω φέρων Εὔβουλθ᾽. παρ᾿ οὗ τώτε εἰδὴ, τς 

τὸν αῤιϑ μὸν λαξέντές ; τὸ ἐδὺ ἄγλα ὀχϑοιιὰ ὃς 
καῦ᾽ ὃν αὐ ερήρνϑε ρόπον. τὰ χου ματα δὲ ζυρρᾷ 

Η ἢἰ)} 

΄ 



9. 

δχισκόυΐω τὰς πόλεως, χοὴ κἀσμον χρησείμϑροι, 
καλαῖς αὖ εἴητε πεφρονηκότες, οὐ ὁχὰ τίω ἐμίω 
“αὐοοίνεσιν » δα δὲ «ἰοὺ ὑμιετέραν αὐτὴ οὐβωλίαν. 

᾽ ε Ν 3 ΄ ! 3 δι, ὦ ...4 ουσ)εὶς γωρ βελολβούο τ ἀνσνο Αι σασὸν. πῃ 
Δρῆςος πέφυκεν. εἰοῆ͵ ὅπερ οὐ ὃ λὲ [Ἐφ ὑμ ὰ 
ξιον τοῖς εἰς ἕτερον Εἴσίὸς δὲ δωρημῆροις , εἰς ἀλ- 
λότι χῷταχρήσεανε 77} οὐκ αϑαγχφίων,, δἰ ἴςε, ὅν, 
ὑμῶς κᾷλον μυεμφϑείητε τῷ μὴ δεόντως Φοφσφϑ. 
γηνέχθαι τοῖς δωρηϑεῖσιν͵ ἢ δσδοιὶ αἱ λογηϑείη τῷ σε- 
“ωρέναε.ὡς γαρ ἄτοπον τὸν ὠκπεηηωκότα τῆς πω- 
τί 'Θ’ δζα τίω φυγ ζω ἐμυὶ, δ αὐτῆς αὐακτήσα- 
ὅϑτι ζητεῖν τὸ κῳτεῤῥη υδῥα ,ὁτωτεὲς ὠνοικοιεῦτας 
τοὶ πτήοντα μυέρη αἰδαισιεὴν » κα) μὴ “δὲ 5 ὧν ἀλ- 
λος οδέσωσι φιλοτιμε! τη. ἐαὺ μδυ Ὁ, σδιχαιώση- 
σε, μὴ μόνοις ὑμῶν πεπέμφϑαι ταὶς δωρεας »αλτ 
λοὶ καὶ τοῖς μιεϑ᾽ ὑμκαξ, καὶ μιετ' ὀκείνων τη πόλοι 
χρὴ τοῖς θεοῖς, τότ᾽ αὐ ὑμέις ϑαυμκαιϑείητε πλέον 
τῆς δὐβουλίας, ἢ τῷ δεσωρὴ δ τὶ 2) ἰδίων ὁ σε- 

δωρημδθθ΄. τίς γοὶρ αὐ αγνοήσφεν ὅτι τὸ μὰρ χοιοί- 
σον), τῆς τῷ «δοδόγτος δ χιμοελείας ἐπαινός ὅξι. τὸ 
“ὲ χε ήσοιῶχτη τοῖς σοϑεῖσιν ὡς ποροσῆγοε »τῆς τῷ 
λαβόνε!θ’ οὐλογιείας. βουλοίμίω σ᾽ αὐ ὑἱκῶς, 
εδοτυρυϑέδαι οἷδὲ ἀρετῆς καλλον ἡ αδλπλού- 
του σδωψιλείας ἐμαυτόν. τὸ μδργαρ ψυχῆς αγα- 
ϑης. τὸ δὲ, τύχης «ὐϑδεουσια ζούσης ἐγκώμιον σὅ- 

ξοιῤῥῥωῶν, 
122 

Ἐμνύνεδζ μὲν, ὥσσερ ἐπ᾿ αλλῳ τινὶ τ καλῶν, 
καὶ ἐπ δυυβυείᾳ εἰκός ὄφιν. ἔγω δὲ μίαν οῦ- 

ἡἡύειαν, αρυτίω οἶδα. τὰ σ᾽ ἄλλα πάντα τύχω. 
ΟῚ ἡ οιτ᾽ αὐ ὃ μδρ ὧκ φαύλων ἀγωϑος, κϑὶ βαοι- 
λέων κὺ πείντοον σὈβμέςατος. ὃ δι᾿ ἐΖ ἀἴαϑών,φαῦ- 

λος, αὐτὸς τε ἑαυτῷ 1 τὴν ταπεινοτάτων συσηβυέ- 
φττος" ὥστε ψυχῆς ἔπαινον αὔγει τϑὸς συρᾳχεσί- 
οἐς» μη ϑφηόνων τεϑνηχῆαν ἐν ἀὐδοξοτέρφις δζᾳ.- 
σδ χοις σθηλυειαν. 

2,1 Ἱρεραίοις. 

Κέλοῦσω ὑμῖν ςηοἰχορόν μοι ὑποςεῖλαι, ἃ κό- 
᾿ πεν ἐρμφκράτίω δζᾳ τοίχοις ὑμεῖς δὲ, α».- 
τ) ερμοκχράτους, Καὶ κόνωγος»κὶ φησιγόρξε, σοιμιέαν κὸ 
νίκαρχόν ἐπέμψατε ἐγὼ 5 εἰ μὲν οἷον ὑμὲις Με ὑπε.- 

πείσειτε εἶναι! τοιούτος ἡμίων, οὐκ ἠγνόριων ὅτι 
δὴ ὠκείνοις με δποσδοιοῦαι ὑμῶν τι 0} αὐηκόςτων ἐ. 
χερί, καὶ ἧνοεν αἢ χρὴ φησίγορος, χα] κόνωγ φοϑός “Ὁ 
καὶ ἑρμοχράτης οὔϑέως" οὐ γαρ κύνων Θ΄ μδρ ὑμὴν 
πεπορνούχότος αὐ θιρῴόπου ἔς; τὶς Ὡρόνοια, σειμυέξα 
δὲ καὶ νικάρχου ἔγιφανεςοίτων αὐ ρων, καὶ κολ- 
λιςτι οἷ γπάντοων ὑ αἰ Θε(,ὠκότων,οὐκ ἕςιν. ἀλλ᾽ 
ὅτε δ)γιεικεῖς αὔρας, χρὴ μουσδόρ μρς καὶ σδυκηκοζας» μὴ 
δὲ τίω πατρίδα τω ἑαυ ἀςγοιῖν ἐβουλόμζω, 

γοῦδὲ νόμον κοινὸν ἑλλίώων καταλύειν. καίτοι ὑμέϊς 
26. ποχλοιὲ νόμοις ἑλλίωνων κοινοὺς χατολύσατε, 
οὐχ ὡποιξ, ἀλλὰ καὶ πολλάκις. ὡν οἷς πσοός με 

Αξιόχῳ. 

ἐ 

ὈΙΝΕΆΘΒΟΑΚΥΜ ΘἈΒΟΟΆΚΥΜ 
τοβοϊε πάσηι ογπαηάάτηηιιε οἰπίτατειη ἢ δου τὶς, 
ῃαμά πιαϊὸ σομ εἰ ποτιτίβ, ΠΟ ΡτΟρΡτοσ θάμ δάδοῦ- 
τατοΠ Θὰ : [δα ργορτεῖ νοἕτι ΘΟ! 11}}} το εἰτυ!ποτα 
ὃς Ὀοπέθατεια. ΝΘηνπεπλ ΘΗΪΏῚ αἰΐεπο, (δὰ πο» 
φυρήσας ᾿πἐξίταῖο θομιην ΘῈ σομέϊας, 51 αὐοά πᾶ 
αΙΟἹ φαιάρη ἀδ νοδὶς ἐοῦει, 4ιιαΣ 11} αἰιωμῃ νέμχη ἀν 
ηᾶζὰ {πηῖ, 5 νο5 δὰ ἀχιετία ὃς πη ποοοήατία ὅιδ. 
ΥἼτ|8 αυνΠ5 τηδ ἢ] οἴυτ εἴν, νος Ροτ 5 ̓ῃ τεριῆθης- 
ΠΟΤῚ ᾿Ιπουγίατος, αἱ νὸβ ποη χοδξὰ εΥρᾷ ἰαγρίτο- 
Γα5 φο ογιτὶς. ιὰπι στατία5 Ὀεηείμ τοι Βα δίτυῃλ τιν. Οπομηδάιϊποάτη) δηΐπὶ ἀρ μγάιηη εξ, τας ρας 
τγῖα ΡαΝ απ ἢ} ΟΧλ ἰπ. ἀεἰαρίας ἀϊχυςάίηιιο ς) Ὁ 
Ῥάγῖος ἡ αιιγασὶ ΟἼΡΟΓΘ» ἔς ἱπῃαβίτδητϊος γος ταϊ- 
ὨΔΠῚ ΠΣ ΔΉ 14 ΠΟ σο 6 ΠΘΠὰ6 οχ Ηϊς, αιυα 4|}}9 
ἄομο ἄας, τοραγαῖς νο]]ο εἰξ ᾿πάδοογμμῃ). 5} ἤατιο- 
ΓἸτΙ5. 105 νοδ!5 (ο]ὰπι μπς τα οὐδ ΠλΠΘσα,, ἰοὰ 
ΘυΔΠ} ροϊξετὶς ᾿ΠΠθευίίας νεῆεὶς, οὕτησιιθ Ηὶς οἰ- 
αἸζατ! ὃς 4115 ᾿μηγ στα! θιις.» ταμ γϑῆγα (Ὡρί ἐπεί, δζ Ἰηζεργίτας ςοηΠ}}} Ρὶυις. φδάἀπνϊγατίοηὶς Βαβοτν αυὰμ ΠΠρογαϊ τας δεποξβμέξοσις (6 ΡΓΙαΔτὶς ρος ΠΠο- αἰδας, (Δ υἱ5 6 ΠῚ Ἰφπόγας ἰαγρὶσι δα ἀλτοιῖς ςυγα ΠΣ ἰλυδέπηηως ΟΓΓΙΠΟΓΟ», ντὶ νογὸ ἀδιὶς, Πιιοπ) Διο - ΠΝ μὐξορα, οὐαβφ 61115 411] Δοσορίζ »ργιιάφηζίδνω ας πηοάογατίοηοηλ. Μίδα νογὸ δα ὃ 1) νΟἰπτας κυνὶ γος ων ΙΓΓΙΣΙ5 ΦΙὰ ΠῚ Ἔρσὸ «1 εἴαυ αμπη ἰατσ τοηἷς ας Ἰθεγα! ξᾶτὶς το μη μι αμ ἀμίξιαην 1} Φηϊπι ἃ-. Πἶπηΐ δοπὸ σοπίξίταςι, πος φοτὸ αἰ Πυδητὶς ἐοσίαηςΣ 
ΟΟΠ. δ Δι ΟΠ 6Πι ἃς ἰαχὴ. ΟΟΠΕΙΠΘΝ αἰεῖο. 

«ἀχιοίοεῤα. 

ΝΊη ἀς Δ}1|ς Ποποίϊατίθιις ὃς τς θὰς ςυτη νἰσταϊς: φΟΠ μμ6Ε 59 ]οτίαγὶ τοζξὲ ρο Πἰληγιις, τ ετὶ 4 ἀς πο ὈΠΠ ταῖς. Ἐρο γογὸ ΤΌΡΓΟΣ νΊσταζοιη » ΠΡ ἑταζοῃ ΠΜ]18 ρέογίας ποσὰ. τῇ το ααα ἤπης ομλη α ξοιταηα; ἄομᾷ. Ἐξ ᾿ς 4] ἰητογ τηαὶος ΙρΡίς θοπυς εἴ, τερΊθυς 4ποα.ς δέ οπηηίδιις ΠΟΡΙ ταῖς Ρτγαίϊαι, Οἱ γοιὸ ἸΏτοΓ δοΠο5 πλαίις. ἰς ἃς ἔς ἐΠγΕτΙρΡίο ὅς αι ἸΠΠσηὶς φαιδύαιις οἴ Ἰθποθλ] οσ. Ομαν ποθ τσιη διλίπεὶ αι. ἄθῃ Δα ἃ ϑγτγασιιῆος ἸΔϑεϊταῖο » ΟΠ ΠΊΔΙΟΣΙΠῚ ἰ1- [ΕΓ ΠΙΟΥΓΙΔΠῚ ρϑηὰ ἴῃ Ἰρῃο 1] οσ θιις {ποςοοείδες ΠΟΙ Πζαζριη. 

Η τρργςηξῥ,, 

ᾳ- γΟὈΙς "Δ ἀΔΙΘΥΆΠη, 
ΠΟΙ ΘσΊ τεσ πηϊτζοίθεὶς ζδ 

οἴαίοιη. ος φιιζο πη Ρῖο 
δῖθίσῃογο ϑαπγθδῃ) ἃς 
νοτγὸ»ἢ αι] θη νοὸς τὴς ἢ 
Θπογάρδιη τὴ ἢ {1105 ΠῸ 
{Ππτατϑιὰ δἰ σαὶ 5, ΠΠΟΜ τὴ 
ἔμς, ὃς γεηζατος [δὶς 

νι διοποβοσιπη κά πὰς 
πῃ ΟΟΠοΠεὴ ἃς Ηδιηο.- 

Ηεγηοογζαῖε, Οοηοηθ, ἅς 
ΝΝΙολσοθιιη πὶ ΠΈΣ. Ερο 
ΠΡῚΓΙΒ.» τ] 1ς οδηι, πο ἰ- 
ἢ τα! Ηἤξιη νοδὶς ποοοῖ. 
ἰπμπγὸ γο]]δτἰς ἱπηροίτυσιτα 
ὃ διθΠοΠογαπ) (οποηρῃι ὅς Ηετμπιοςχάζοιη δά πῆς, Νοη 6Π1ΠῈ οἱξ νοὶ τι] (οποποηι Βοπλίηθπὶ ἴῃ {παρεὶς ὃς (δοτταζίοπιδιις γοἰ αζαζιν 4} σα ας Δριιά νος ες Ροπάογις, ϑαιηδα γογὸ ὃς ΝΙΟΆΓΟΗΙ οἰδει ΠΠἸπτοτιιη) Βοι μτη, 41 ῃο- ΠΟΙ Πγ4π ν ζλῃ, ἐβέγαηζ,» ΠᾺΠ}4Π}. ΒΔ θοΥ  ςαγατν πδομε Γείρβέξιμι. Αἴ γίτος ΟΕ ΠἸπηος; ἥιὴ σῆὰδ ΤΠ]; ΠΟ΄Ὲ6 Ραϊγία ἀαπιηι ἀοάδης ἸΠΙυτία αἰῇ- ἕοτς ποίμ! 5, Δὰϊ ςΟΙΩΠΊΠΠ6ΠῚ ΟΠΠΙπΓὴ “Οτἴαςοο- τατη ἰερθηη νγἱοίδγθ » Φυδηθιαπὶ νῸ5 πγμῃΐτας ἰῃ- Βιηϊτάξαις Οταςογμπι ἰερεβ, ποὴ {Ἐπηοὶ : (δὰ Ῥετ- ἴξρς Ρβιβερογίτις., 15 Βὶς 4 εοῃῖτα τη 

Χ ΠῸ 

β 



’ς“ΨΨοπροη 

ΕΡΡΑΙ ΤΟΥΣ “Ὁ 9: 
δέΠις, Ψενδὶς ἀστοιι οχρίϊσατο ποςοις οἷς Ποὴ 
ἀρ γοσ, σὰτῃ ἱρίε πουλὶ ἃς δὲ ἰδῆτε (ττὐθαμ). 
Θεὰ Πα ἰυΐτάτιι5 ἔν νὸ 5 πος ᾿ϊησταθοῦ ἐρῸ 

ποφαίοι(α 1116, ὃς ἐπυ]τὶ5. Εχοϊπουίιι5 οὐ τ δύ 6; 
ῬΟΙΠυτας. 564 τοι νοῦὶ5 Ιασάζοβ», οἵλων αἰτοτιι- 
ἔτι ἤπ6 πσροτιο ἴοΠοΓα ῬΟΙΪδιη» ας νὰ νοϑ οβε- 
ΚΕΏ.» 05 ρτὸ αὐἱδο ταἰττούθοδαζ τη 605 απὸ [Ὁ πιὰ- 
ηἰδι5 ΟΠ τ, ουλθ δείαπα ἐἰΠοτα πὶ ἰγὰπὶ ΘΙ ΟΠΊΘ ΓΟ. 
Ατααὶ ἰπ ον ἰοουι ὃς ροπὸ ποοοίιταξοιν. τη1- 
[Ἰὸ νιποηάϊ (ἀπυδ αἀά ἐξ» αἰ μ}} νος ἀοφτοιο- 
τὸ. νἸἀραηλτνἱ1 ν οἰϊγοϑ Ιοσατοϑβ πιοῦῖς ΔΙδοΘΓ "Π}115» 

ΠΟΖῈ6 Πχ6] ΟΥ̓ 591 ᾿πςο  πη65 Γδταδουίηλι5, ΝΆ) 
ἃητο ἰατ πιοὰ (π᾿ ΟἸΠ}ὰ Ὠλῖχτα ὃς πα] ηατὰ αἴ- 

4υς ργοδὰ ίσιο ἴθι νος πλουθηταπ) αὐ ΠΟΙῊ]-- 
στὰ ας Ὀδηοιο  δητίαι αὐτά η) αὐἰξοσγθ » 1: 
[ἔὰ νοὶ ποι ἰαίξα ἀσοτο, Ἐτίη οἰτην {Ἐἀτιμηη ΠΟΤῚ 111: 

Ὠ)ιγὸ νος ΗΠ ποτ ίο8 16 ργοτγαξι5 ὃς ν γ] ΠΕ 
Οἴχρ5, Ἐξ αἰϊογαμη πη] σι » Ζα 115 ΡΘΙ ΘΟ 5 {10} 
ΔΙ 5. ποσοητιδιις νϑηϊα σοησθα!, ἃς οὈ] αἰ οἢ] [ὰ- 

ἐϊὰ πχαιηάαγιὶ ροιίης νογῇ,ιοά ἰυπιςιαην οο] ογθ οὶ - 
Πέαιις ἀσοῖς ποῖ ἀαζαγ πα: ροτοίς (χτἰ5 αἴτοχ Ἰη 
διζοτος Ραμα σομίζιτ!. Οτο5 Θηλη οἱἙ ἀ αι 
ΠΟΙ Ἐγαση "1 γα. ΘΧΡΟΥΙΓῚ απὰι μοῦ αυο5. οἱὲ οἱ-. 
ἔδέξιιηι. , ντ ἰυ{ξειτίδι τορυάιατο τόσαηγαι. Ατα- 

ἴθ ὁ Ηἰ πογθηίος μ!]5 τοῦις ουνϊδιις σοη Πάοτα - 

εἰς... ἰγάζιις ἃζ Τγτεαηηυ5 Οὐ ΠῚ εἰἴσπν ἀταις μαδὸ- 
ἴρη ἰἰσθῖ αιιο5. ΠΟῚ ΟἸΠΪΠῸ ν ] Ἰθ 9 αἵ ςοιτὸ οχ 
αυοταπι πλοῦς ραῦ ποτοῦ ὃζ πο] πα οθὶ δα πῸ5 
Ρογαοτυγα, τα γ 6  Πγ41}15 Ὁ οἷα αὈΠξῖ πα] ἃς Προ Δ }} 

ἴεῦ τγαέξαϊος γθηλΠ1.Οδ  {ἰ ν οἷς αι 4 τοξξαμι οἱὲ 
ΥἹΟΗ ΠΤ ηγ ἔχου Δ] Π}15 ΟΥ̓ ΟΓΘΡ αζατθ»} 1ΓΑ ΠῚ ΠΟΙ ο- 
ΤΠ πὰ ἴῃ ἄπιος Δὰϊ {65 ν ΤῸ 5 ΔΙΘΥΓΘΥΒ. 5». ΟΙΠ Πα 

γος ἱπηρθηάοηζία οἰπἶτατὶ ροτίσαϊα ργορα τὸς ἢ 
(οπου, αὶ Βαξξδηις ἂρ νποααοηϊιο νοἰτι ἴαρε 

Ρυ τις απ, δυιιαταγ,ο {τατὶς Θχυγθ γαῖ ἜΧΊΠΙς [ὁ- 
ἄϊθιις οογΠοηοην τοϊογατο σοροιπι. [άθὸ ε- 
ἢἶπι ΟΡοΟΓαῚ» ΠΟ ΝΟ 5 απίον Ρ]αςατόγνο νγάθαϊ; 
αιὰηι νὸϑ 1ὴ6 οἰΐς ριυιζατ δι 

“4 εἰνονιἰ εν δε. 

ὁ ὕδυαι αὰ πος Ὀοεΐδις βσαῖιις νοίϊος ὁ Ατῇῃό 
᾿πθη(δ 5 ορογα σαχάδην ἀρραζαζα Ρτογίας ἱχάτι 

ἄτα [οτος » Ῥίορῖθυ “ια ἰυΐσοητοῦ θαμὰ. Πιΐοο- 
ΡΙΠιΣ; δὲ ἀἸση]5 αμ ΠΟΥ 5 ἴπ Οὗ ἀεῖθν », [ΠῚ 

οὉ Ράτγιαπν ποι τὐηἰ πὰ δβροίπια5. Ατ ]ς, Ραι- 

ἰὸ Ροϊϊ, Τδαζυπι πθιηι., ἐπαξτατα πηασπαϊτιάϊης 
[ασσιζαζις. , Αστγιροηζιι ἀτιΐ τ, Μάασπα ἰρίτι 
σα) γοϊιρζαζο Πέξιτιιην ἃς αἰπιοταπι απιᾶπο ςοι-- 
(Ὀττιο δηΐπλα! τοσορίμις. Ἐτ Ρτοτίας Τγγαηηὶ- 
σαχῃ ΠΠι4 (ροέξ του πὰ ΠΟ 5 αἰ Ἰσαΐμς ρτος ἢ ὃς Πὸ- 
Ποτὶς οἶς ν!ἀοθαζαγ, ἸΝομάϊπι δαλτα. ὁσσαίταιιι 
ἰὴ 60 πήοτῖθη) ἀἴαιθ ρογηίσιοπη ἀφιηοηήεγαια- 
τὰς Ῥο[ζῥαη δι νογὸ ἀροῖτο ἰάζογα » ἀφοίαγαιυς 
ποδὶς ρίαπαιη οπληὶ ογαάοϊίτατε οασιάοηι ἃς ο- 
ΤΠ πιοῖῖς τα θα] Ἶπς. Οχίτιαπι : ἀγῖθηλ “1- 
ἄσγη ἃς ἰηάιυμετίαμυ οἰμς  οοἱ Διά δυιηις : ἀΠ πη 

γοιὸ πιά Ἰταπὶ ἂς ῥγαπίζατοπη {πρρίϊςο ρετίο. 
οαξιὶ ἤίπηις : ὃζ νῖ ρείπατα: (οἰ θεῖα (ρθοϊπηθη 
ῬΓο αἱϊὲ5 ( χιία ποπήποπυ ἰ(εἰθγατίοσθηη 

3 , ᾿ Δ ἐφ ον ἡ ἐπολιτεῶςφ. λόγῳ δὲ, οὐδὲν οἴμμα καϊαλέγν, 
͵ὕ " Ὶ Ν ι ᾽ Γ ξ΄ 3 ΕΣ 

αὐτὸς τε εἰδὼς . οὶ Ὡϑὸς εἰδότας γράφαν, αἷϑι 
οὐκ ἐμιμκησοίμί μας, οὐδὲ μιιμήσομαι, ἐγὼ ὃ 
εὐ οΐδος όν Θ’ » χοὶ ὀγαγης τοσιυτοις ὦ γεσιν. ἐλ ἐ- 

πέροψα ὃ μὰν τοις Ὡρεσίθοις ποιοιντοῖ; ουεὴν Θειτε- 
3 2) “ὦν Λ “Ὁ 3 ΕΣ 

ον ἀ μογητὶ ἔχειν, ἡ ὠκείνοις υμμαξ αὐ α γκάστι αὐ-- 
’ ΚΙ ᾿ η, Φ ἡ ὺν ᾽ ΄ν 

τὸ τούτων περύψαι, ἡνξὶς τοῖς ὧν χερσὶν ὀνττους αφεῖ- 
᾿ ." Ε ΄ 3 ἶευ ) 5.9 σφ 

γα! αἰωὺ «οὐδὸς ὠκείνοις ὁργ ἶευ. κα μίω,, εἰς τῶτο γε 
») ͵ ͵ ἊΝ Ν « . ἘΨ 

ἡ δὴ κατέςν, σε τὰ ὡϑαγ τα υμῶᾶς, ΚΟ αἱ ἀναγ- 
Ὁ ᾿ ὉΝ εἰ ἕ 

«αὶ πῷ μὴ σδινφίως βιοιιυ,, ὡςτε μησὶν κοὐοσὶ τὸ τὸ 
ξ΄ ΓΝ ρου ΝΗ Ἷ Ἶ 

χεΐίξφοις ἡμέως γο μα) ἴωνα) ἀποκτείναντας τοῖς ον ἐξ 

σβε:ς ὑμῶν μή εξ αμϑίνοις . στυσανῖας ᾿ πιθυρτια 
᾿ν 4} . " ; γι ᾧ { 

γ αρ ἡ δὴ τὰ ἐκζῷ » Κοω μμεμίανται. Κα] οἱσδὰ ὕτι χιι- 
ς ν᾽ πον 3 ᾽ ͵ ἘΕΝΕ Ὕ , 

κρῳὶ ῥοτηὴ ἔτι ἡμῖν εἰς οἴγοιων τε καὶ μισ Θ΄ ὦ; θρῳ. 
᾽ ὴ Ψ Ι Ν ᾽ ὡς 

σῖον 5 σ᾽ ἄφηον ἡ μὴ σἔκοαιόν τι ζσυρῳοσδιν. 19 εἰς Τὸ - 

τὸ οὐχ ἡκιςτώ μευ μεῖς γ᾽ ὦ ἱμμεραῖοι τὸ νῷ καᾳ- 
ξ΄ Ν [ »} Ὧ..Ὁ [ Ὶ ἡ 

πιο σουτε. Ο' Οἱ αὐ δες υμίδο οκξο!. ΚΙΩ γὴν μὰν 
“,) « 3) ΝῚ ᾿ ᾿.,, ὦ 

ἄλλων, ὅσοι ἐποιϑον οἱὺ ὠτοις ζαχῳ, , ἐς ἀ, σὺν 
ἴω ΝΗ 4...» Ἂ 7 ͵ ρρ 

γνῶνωη τοὶς αἰτ}γις» Κα κα τοῦχέαι ληλλίω γὴν γεγ.03 
Ζ “2ν λ Ὗ “ἢ “ ἶ ν᾿ ᾿ 

γότων. τῷ σὲ η ὁ εἷ νακ εἶν ον ἢ ῳρῳῴοσειν. τιν 
3) 4 ͵ 7 ᾿᾽ , "5.9 

αὐ τις αὐτάρκη δΐκίω εἰς οφξαιτο οήοσ Τὴ αἢ5 
͵ 3 ! 2 Ζ ἜΝ ὉΝ “}χὔ ςε 

στιων.ἐπεὶ τι, ας ἰωῶ οδικα, ὅτεθον δαῖς λαὺ σα πος νμμ6-- 
᾽ , δ ᾽ ς δ δ 3 “ἌΣ Ὁ Ων. 

τέρας ἀεἰγκι ας, ἡ δὲ οιὲ αν αὐ κἢ σ᾽ ουεὴν ἡμῶας ὄς.ν: 
ψ Ὁ ὅν ἢ ᾿ - ἣ Ὁ} εἰ ὶ » 
εἰν ὅμως ὦ ἡμέρα! 9. ταυτῷ 8 ἀπαντὰ σκοπῶν 

ΠΕΣ Ὶ Ν ͵ ἢ Ν 3, ᾽ Ν 

καὶ ὀργιζόμδμ Θ΄, καὶ τυρᾳνν Θ΄ ὧν; Καὶ ἔχων ν Ε' κοὴ 
πάνυ οιἷ οὐκ ἐββδυ λόυιΐον» αλλ ὧν γ' ἀναιρεϑεν τῶν 
᾽ ε ο. - Φ΄, .ϑΜ,. ἡ ἪΨ 

ἐμελλομὰρ ὑμας οὐσὲν ηἼον αὐἱῶσήν, εφεισαιμίου 
» εν. , [ ͵ " ἃ ϑ" Ἄ » 

αὐ Χφ ὠπέπεμνια ξςιασας,. ΕἸ μδμ οἷευ ἈΘῚ ᾿υ. 
χ ἢ“, » γ᾿ “, ἐϑιλ ͵ ͵ 

τοὶ τα οἱ καία ὧν μιέβει 'ποιδὶν ἐϑελῃησετε 7 λογισο- 
,. πὰ ἡ δ δ ὐ ͵ “ δ 

ἐδρο, ὅτι ἐχ ἀπαστιν Ορ γὴν » Ἐὰν δἰξ οἷυο αὐδρας, ἢ 
ω» “» ε' ΕἸ Ἷ δ ἣν» ! 5, ᾿ Ι ῥεις ὁ πτοιγτοι δστοςρύψητε το τῇ πολά δχικρελία με- 
χ ἈΝ- ΝΕ , ᾽ γε ΄ « 5 “᾿ 

να δάνα, εἰσὶὲ κονὼν ὅτεως ἐφ ἐκαςδυ Θ:ς Τὸ σὼ" 

μα παρφινείυδμ Θ΄’ στυζέται, ἀυοὶς (ἃ θρεις «9: 
ἌἋ φ." εἴ Ζ Ν »}- 

μάνειτε,αν ἄςξατον ἅπασειν ἡ μέδτο! « ἔων ἀύλιν.σι δι. 

. ράσομαι γοὲρ ὑμὴν, μη σίιν ὄχιεμοίςερος φα: ἰωϑα, «ἢ 
Ἕ ἦς 

ὑῤέεὶς νυμεζίιτε, 

[2.1 Αϑηναιοιξ. ' 

λ {ἔκετο ὡς ἡμας ἷδίλο Θ΄ ὃ ἥλαςης ὑμὴ! ὦ 

Α ἀσηνά)οι 3 δυημιουργήκοϊα: πάνυ τίω κατὰ- 

σκαυ ἱω) ὁποχοώντα κομίζων. ἐφ᾽ οἷς ἀσ μδυοί τὲ 
αὐτὸν ἐδεξ ἐμυεϑει, ποὺ εἶρεις ἀξίοις, δζῳ, τε τιν πό- 
χϑίων, κοὶ οὐχ ἡχιφοι δζᾳ τω πουτράσα , ἡμενψά- 
μεϑει.ὁ δὲ ἐν τὸς ὁ πολλῇ λξόνε χωλκσύσειμδι Θ’ 
ταῦος", ῥοεγένϑ ει πλείω τῷ κι φύσιν εἰς ὠκρφγανίῷ 
ἤνεξοεν ἡ δδημδρ ἐν ζῶον ἐργὼ τικοὸν, ὐθραίπῳ σιωΐ- 
Ἴροφον εἰς δεξώμϑροι.γκἡ σφ δορα ἡμῖν τὸ θέα μα τυ- 
οαννιπὸν χατεφανη χορ κα, κόσιιε ἀΐδιον. γάρ ἥτό 

δ ἐν αὐτοῦ λελοήμδῥον ἐπεσίδ4κτο μόρον. ἐπεὶ ὃ 
αὐατηνξας τὸ πλισυοὸν ἐγύμψωσε, πείσης μδρ ὠμό- 
τητος αὐάπλεω φόνον, παντος ν᾽ ϑανάτε «υς πο δὲ 

τερον μόρον, τίτε δεὲϊ ἃ τέχνης αὐὲ ἐπεινέσαντες 
τρόπων ἐτιμιώρεέμνεθοι. χὴ αὶ ἰδίας δλινοίας Ὁ δσιό- 
δ)ειξειν,αὐδ᾿ αο9 1 ἀλλων, ἐπεὶ κακερίότερον εσὲὸνα 



ΠΕ 

94. ΣΙΥΝΕΆΘΟΔΥΜ ΑΚ ΘΟΘΟΚΥΜ 
᾿ δὴ μμδργήσωντος ὀξούροιδῳ. ὁ ναι ἡξιώσω μϑρ. 
αϑεβιβάσωμδῳμ οὐ αὐτὸν, 1) αἷδοήψαυδν ὡς αὐτὸς 
ὑπεξέϑεζ χήμωρα ϑαι!. σηκρας σὲ ἧς δηιςήμης, 
ἐλυϑεῖς οὔστις τας ὐχοσείξοις οξοδανοεν, οὐτε "ἂρ 
εἴσομδν τι; δημωρφύμδμε' ὅτε ἠκούσαμδ οόων, 
θοἹ ὀλοφυρμεἶ" ταὶ γαρ ἔνονϑεν ἐμίβοω δα: ὁ- 
λοφύρσᾳς,ο χαλκὸς εἰς τοιὶ ἀκεσορίῥοις κολας ας 
ὀξὲμυχῷτο. ἡμιῖ δὲ, ἀϑζωαιοι σιαυϑωνόμϑρος 
ἀχθεῶτα, αὖθι τὴς αὐαιρέδσεως τῷ δημιουρηοῦ, οὶ 
Φῃ ὀργῆς ἔγοιν ἡμᾷς ἐθαύμαζον Καὶ τέως πατῶ. εἶ 
μδὺ γαῤ ὅτι μὴ χωλεπωτέρῳ ὀλέϑρῳ κχκισοίμεθα 
αὐτὸν μόμφεϑε » ὀστὸ λογ ὥβκα! πρὸς ὑμας , τὸ μὴ 
εἴνασογμότερον ὄχινοῆσοι μόθον. εἰ δι᾿ αἱ δζς το ὁὃ- 
πωσοιωῦ τετιμωρὴ δεν »κινδικυσύετε παν μιεὶ.. οἱ 
ὅ: χρηςότητι ὑχῆραυχουῦτες » πηκροοζζτζωυ ὀφλη.. 

ΠΑ, Υ ς᾽ Ἂ ᾽ ᾿ γ.2 Ὰ ς« ᾿ στη, μοτήτῶ, ἢ γρ ἐνὸς αϑόγος Τ᾽ ἔρον » αποασὴς ς ΟἿ ΕῚ ὦ ΝῚ ,ὔ υμδ ἃ πόλεως ΕΠ) αὐώγνη.τϑ οἱὲ δα γινώσκεται, , Ὁ ςε ͵ ͵ ᾽ λ κ Μθνῃ τὴ υμιετέρᾳ τορός μιε δζᾳϑέσῃ. εἰ μδὸ γα σι- 
"ἥῳ ῃ Ν 7 Ἃ ῆ χρὼς «Νὴρ ὥπτύλετο, ΦΘΟΦΟΉΝ εξ: 'φὺς τροῆοις ἡ 

2 » Ι 2 ͵ “ὦ , « τίω φύσιν οὐσεὶς ἀϑηναέων ορεθῆνο», τό, γώρατος ἡ-- 
μαξ μυόμιφο εϑ᾽ αὐ. εἰ δὲ ἀδίκως, ὑμξὶς μὲρ ον φεῦ. 

»“»"" ᾽, , , “5: ͵ Ε λ δ) δι 907 εἶτῳ » ουοἱὲν ε μέβίνον ἐὴ αδελόου. ἔγω 
᾽ ! ᾿Ὶ Ψ, δὲ, οὔπω σὴ ωμμι,, τίω τιλωοίαν σπεώρῳ χθαι ὡ.-. 

ΔΕ φῳ» ᾿ Ἁ Υ͂; ὧδ δον » φρὴν αὖ ἐυιοαιτχῦ δόξω Ὡἰϑῷ τω οὐ κίω εἰρ- ΄ Ἷ ν᾿ τνἤ [ 322. ΛᾺ ὅτι Κρ" Οο᾽ τὰ τυ ρφέννου Το σχρφμα οὐφ εὶς 7“ ς “Ὁ “ἐς ὡϑαᾳ Νά Θ": ̓ ὮΝ 19Ἵ ϑ' ὄπιζητέι, τὸ γὰρ σωζον αὐτὸν, τῶτο ξοιτοεν ἦναι. ᾿ ΄᾽ω “ Ὗ 4 ἣν 5 ἦν 5» Ι ἀλλα τοῦ μδρ ἀσφαλὲς. ΧΟ τὸ τῆς ἀρχῆς οχυυο.- 
« 2 λ “- ξ 5» γατον υποξελθων, τὸ τ᾽ αὐ οἶδ ξαιμι,, ὅτοιν κα΄ σύ- 

ΓΩ »“ὦ»“ ,ὔ Ἁ Ὲ] ϑεῖαν », μὴ τετιμμωρηάγο οδονω. σπόποιϑα, δὲ μηθ ε ͵ Ρ., ε λ ! γ} υμδτω, μήτε χἧ ἄλλων ἑλλλίούων »τίω λύβίω ἀ:- 
οἷηγκον φανέϊαϑτι , ἰωύτις ἑτέρφις ἐτεκχίωυατο οαὐτὸν ε 

ἂς 7 εμφορήστιδται τὸν μη χανησά μΟ, πτορλαλθομι4- 
»} ΄οὋ ζ ͵ ᾽ 7 νΘ΄,ἔχτε γυ λοισζὸν γον τον "Οὔ χ Ἡχιφῶ μότοι 

ΟῚ σὲ’ ἐμαυτὸν, ὅτι μ9ι χοιύτῃ μ(φώλέςου σοροσήκειν 
τιμμωρηδώῶαι ἐσοξε, κοτοι Ὑ ὑφ ἐμοὺ τὸν ὄλε.. 

Ὄ ι »“"Ὰ 7 3 Υ͂ Δ᾽ φᾷ θοον σῦρε κατα Τὴ σχιβουλοίόντων αχθηροταῦν. 
ἄλλα τ᾿ οὐμὸν ἀσφαλὲς ὦν οἷς τῷ φυσᾷ «δχφου 

λ ᾿ “ 7 ων ς Ἂ ΘῈ ἃ τ ὦ Ἔρλτῆς ἀπεοεῖχ δίων, ἀφήχᾳ. ἐ πλιοιιῦ αὐτὸ εῷ ε -“Ὃ , - 
Ν ἈΝ ἑαυτῷ τὸ οδχφηον ἐλογσείικίωυ. χαὶ μἱω, Κοὴ τὸ ηι.- 

μροτόοοις ἐωϑ πολλοὺς ὑπάρχειν, ἠσίειν ἐ μοὶ σιενα- ᾿"«Ὅἢ ε ͵ ᾿ ΄ν Ἵ “ὦν φθρόυ σον. ΚΑῚ ἡβυερφότορ(θ) φαγεὶς τῆς σδξης, κῶλ.-. » “ εξ, ' ὦ Ἅλον ὅχιβουλουϑήσεδνω. «οὶ ὅτι πταυσω πανί ἩΨ ἤ ᾿ 2 ) ᾿ ᾿ ἣν ͵ “ Ἃ “εξοϑυμόρδρον εἰς εἰμὶ δχρὶ ὃ τούτου κολάσεως, ε [ ᾿ “7 ω ᾿ 5} ὡς ξέλπον ἴσως τῇ βίᾳ ἡ τι|.» δα τίου αὐάνγκίωυ 

ε δ 3) 2 
, 7 ἡγησομεΐοωυ αὔϑρῳπον ὐϑούποις τοιούτου μόϑου 

λϑις μησδὲν εἰοδηγούσειγτ ας αὐτὸν »ἠπείχϑη τέχνως εγΚουτοιζρῆσοῃ, ταύυτῶας ἐγδήμως ὑφ ὑμδι ἀ- ξιωϑένγων γρέριτίθ’ τοιαόηης,, ἀγεφρφυρήϑη. 

ΟΡΙβοα γερογιοραμλι5) οχμιθοῖςοῖ, Ῥαγ οἰς ἐπ ἰσα- 
11} Π 1118. Γρίπιμη ἰσίταν ῬΓΠΠΔ.Μ]. Μ11}}1}} 1155. Ω116 
ταδαπηοάι ἐἰἀιςαμοταῖ, 9 )65 Δα φομ δε π Π} 
{δ᾽δοίηλις, 81:5 Ποσθ  Π.γγ8» ἰς!ε τι » Ὑ ΘΙ ΠῚ [ρ6- 
σηθη εἰθάἰτ, ΝΕ. οαὰ νἰείο αηνες 4015 οἶδε ἐδ 
411: ΡΠ ΓΘται ἈΦ ας ἰαπηοῃζατίουςς ρἰοτατύ πιο ν]- 
1! δα διιῖος ποίξτυς ἀοςρδυι τ δα 1τι5 ΠΟ] γαῖα 
γοσιΐογατίοηρς, δὰ ΡΕΠΙΘῆξΟδ, 48: οὐ ίτε Ῥοτεγαμξ 
9 Θηγσης, (ἰλὴγ διζοσὴ νος αγῖ,ἤςος φρο αὐτὸ 
ΓΟΥΓΟ ΠΟ ΙΓ τις [ποσρηΐοῖο ΔΙ γθι)»ηλίγααγ, ὃς μα- 
ἔθ πίῃ πο ἢς νοτι μι δ. 9] Θἢ πὶ ιοα ποῖ 
οὐ οί τοσὶ χηοττὸ δι ιη} αἰοοόγηχμις τὰ τορι ἢΠοηκ]- 
οἰδυ Ποσοίρομἤιη νος μαροο,, σὰ ΠῚ ἸΡίβ αιγο- ΟἸΟΣΘΠ. ΘΧΟορίταγιτ, 51 ςοηζιὰ Ζαο 4μλ  ἰτοῖ- ΟἸΠ6ῈΘ Ριμ 115 (ς », νυ ει! γΟ5 48 οἰθηγο Π ΙΔ. 
ὃζξ ῃῃηφηςποιιά! θη {μπηὸ ᾿ᾳφλῖτατὶ5 ΠΟΙ πὰ 
φιδηάαη αἴγγοο,ταϊοῃ) ΟΠ 65 δα νηλ} ΓπςορηΓ- 
ίς, Αὑὐτρηίΐπι πος νη ΐς γΙΓ] ΠΡ 5 ας νη ποτ νοίις οἰ τα δροροττος, Εἶος αἰιζοπὶ οχ (Ο]ὸ νοίίτο 
1 τὴ δηΐϊηιο ςοροίςιζαν, δ1 Θ1Π} ἰπτ6 Ποχΐδ ἡγε ζατας εἰς ἤομιο, ὅζ ΠΘΖΕΘΊΠ θοῦ πσάχι πδζαι- Γὰ αι αδιν Αταθηϊ θη τι. οἱ (1115 οχειτιῖ. αιας τα πάθῃ σαι οἱἙ, αυδοθέρ ἤος ἀσουΐοτὶς ἤῃ 1101 θαι ἤπιος ἀροιτὸ ξατοηνίαὶ, πι8}} γος Ρε- ΓΙ κΟ Πλ]:ογοβ οί, Ερο νογὸ ἤρῃ δἱἵϑέο, ἰηΐμ- ΓιαΠ 1 {ὩρΡ] ἰςῖο ἰμοίῖς., πὰ τη ἢ] Πλο ρα] ζ0ἢ- τὰ 115 γ άραν ἔθο δ, Ατααὶ ἰὰς ἃ ΠΤ γυᾷηο ΠΟΙΟ ται ίμα:τ ν ΠΠ] 112}. (Λμμοιμα δηλ ιν δα 1]}Π1ὺς ἔα- Οὐ ΠΟ] αμἸταῖςφι, ἃ οἱ γιάρτας, κος Ὠλδαι {ὃ- ΕΣ ζαῖθη} ὃς Πρ 61}} μ6] Πτμλἰ τἀ 6 ΠῚ ΤΊΘΟΏ ΓΙ ζ:-- ΠΙΠῚΟ ρεροηάφης ἰη οὸ ὕλΑΧ [γὼ ροΠταμ αὐ ϊἔγου, Π ἴα Ρυμἰδιις πο οἵδ γίάθαν. 5ἰς ΔΠΣΘ ΠῚ ρογέμ.- ἤμην αϊδθο,ἤθημο νοἰἐτυληι ἈΘΩΙΘ ]Ἰοσι ταου- ΓΠ1Ὶ ΘΟ! 1140}. 1} {Ἐἀ1} τι] την ν ἢ πὰ ἐν] "ἢ απιαπα ΑἸ 1ς Ζα ρίδι δἰαδοκαιξ ,., Θατὰ διζουῦ ἱρίς ιοοσα- ἴα [ἰιτθ. 14. δΔἀοὺ σοπιρίξιτα ἙΟἸ Πρὸ τὰπ ὃχ ζα ΕΓ Ὶς ΟὨ)Π δ ι15.» ΤΠ} γοὶ πχαχ ηγὰ ΡΟΣ πηριγεῖ- ἸΡΙυπι., αυοά ἢος οἰΠῚ Γρρῇςῖο ΡΠ τι Ἰυὔἴα οἵο ροσηηπημιη νίάογοζαν. Ατ ρίο νοδὶς αςὃσ- ΗΠ αι) δὐπογῇις ἰηΠάταΐοιο5 ΠΘΟΘΠῚ 1Πποῆςς- Ταῖ, “64 ὨἸΘΔΠῚ ΕσῸ ἰδουγί ταζοη » ΄Πιιαΐθηις 1χ-- 5 ἃ παζιγα Ῥτοίθ ΣΙ ἴπμάοχ οἤδιη᾿ ΠΟΙ Εις» το πηπόθαη. Αἀ ᾿ΑρΩΝ νετὸ μοῦ {δ (οἴχῃ μι}}- [1210 Δ [ΠῚ 10 ΓΘΈΘΓΘΌΔΓΩ, Ει “ιιδ 41 ἰπ στην τη 41 ἔοτο [ἰδ θαῆν ἢ Ζαὰπ ῥ᾽ γιπος ἐογος αϊο γῆ ὃζ (υἰξϊλτη Ρία ἴε ἔουτὲ ἤΠποθηυ., δὲ ἢ Ἰςηϊό-. ΓΘΗῚ ΟΡΙΠΙΘὯδ ΠΟΠῚΪΠ ΠῚ της Ρτα ογοιη : ἔοτδ νὲ Ρ᾽υτσμπλ ἰπ ἢ Πς ἙΧΡΟΠΟΙΕΥ » αἴθ ἤος ἢπΐις ἤ ρρ] ]οῖο. (δἰ ἀτιζπη οὐ μΘ ΠῚ ΔΙ] ΓΟΥΙΠῚ ἴῃ Πδ ὈΘηοαο] ἠτίαην : ἰτέπη πὸ νυ]! ς 68 ΡΓΟΡτοΥ 1π-- [ἀϊαηξήλ νίμν ἃς ΓΔ Ὁ ΦΟΑΌΔΌΙ τον νίο- ἰσητίαην [ἢ Ῥαπιόηάο Δἀπίδεῖς., εὴτὰ πως ΟΠΊΏΪΩ Ρτοδὲ πόμ δηι., ἤοαας Ἰαυάοπι ΔΠ “πὶ δαριρα- ΓΕΙ ΤἈΠΊΘΠ ἸΠ]Π λΠτῚ 676 ΤΙ ΔΙ σα ατν, δυτη ἢοπηἶ-- ΠΕΠΥ 68] ἴλη ἢοιγοηάα τηογιὶς : ΤΟΙ ας Γποτζαῖ- 4115 τη ΟΠ παζοῦ ὄχι οι, πρὸ ἔοσγο, Ἐλπὶ Οδ αι Πῆπι; ἴῃ Ζυις 1|6 τα τἢ ]ηὶς ᾿ἸσὩ] ἢαπγηγά- {ις ςατεῖος Βοιηῖπος,, ἅ| Πα οἱ ἀδιηητι ἀεάθιδηῖ,θπθοαγο γο]]οῖ,, ΠΠἤθη Τὰς ἃ νοδ]5. σα. ἢος τηππι5 ἀεξάϊςαγαῖ, ᾿ποῖαἤις τηδηοὶρατύίαις οἴ, 

δε οχό- 

------.----. 

π-- “ -“-,.σ““- ὁ ΡῦὺῬΡῬὈΠΛάι͵ιλςλ...͵. - 



ἘΡῚ15 ΤῸ ΟΕ κ“: ὃς 
δρᾷ ογδάο αἰΐαιιος γε τη ὁ ΑἸΠοηϊδηΐος οἵδ αὶ 
δας αρίαιτάϊταῖο Ρείσερτα, νἱάοίιοοῦ α΄ ἰαΐξαπι {τ 
ὁοάριῃ οχίτι} πιοττίς 416 ρα δτοοι [ἢ ΟΣ ςΟΓΟΓΙΙΠ) 
ΒΟγΠΙοΙ οι Ἔχοορ ται » ρα ἢ τοΐξιμι ὃς ἔαρ τὶ 
Τάτ ΓΘ ἢ. ρογ ΓΘ: 16 [ἢ 115 ὃς πη θυ 1 ΠΠθιι5 ἔπ 
[15 «ἰοου} αὐ τγδῦυν χχὼ 1 ΟΠ. 11} οχασίζατιο- 
Ηἰδιυις πχθιλ ἀη πλπὰ [με ς εΠὉ» αἴῆὰς ἐς Ὠ]Ἐιπιοῖ 
Ἰρί της ρογαϊοίθιι ἃς οχίείαμα ἀοἤπιτθ. 964 ἢ ομπηὶ 
Οὐο γοιηοτοφρορηΠάογαγο σιπὶ αἰϊηχὶδ νεἰξεὶς νοΐπο- 
ΓΤ.» ᾿π 6 1 οἰ5 ἤθηας "ρα μεὶ πος φηϊ πιο Φυιοαιᾷ 
Ῥατια{8., πθαο {1 ἀδηχη 1} ΔΟΟΘΡΙΠ.115» 16 ΣΟ [60 

Ροτ 5 φιιὰτῃ ξοττιιηα ἰά δος ἔς. Οὐαηαααιη ὁ- 
ΠΙΠῚ Ἡβ᾿ Ἢν ἃ Τ γγαπηϊάς, αιδηλ θοῦ αἰγοσιταῖρηιν- 

[ἀγραμαὶ γ Ροτξίἴας ἐγ Πτ: ταυποῃ οἰμηι ἴσο οτα σο- 
᾿πηέξαπι οὐδ ποιίηλας. Ἐπ οὰμπν μι] οχ ἢις αι 
ἔλδῃα (χης γοαοσαῖς ροίηλιι : πος ται θη απὸ ἀ 11-- 
᾿ξ (ςο]εγατάσιις ἤης, Εἰτουαν, Ν τὐπαμα νοτὸ Π6 65 
Ρδίγαγθ φὰ π05 ἀπγα προς τὰς σοξοἶδτ, ΝΟ ὃ- 
Ὠϊηλ ααϊιιδη Αἰ ἢπ5 ρτα [δηειθιις 0015. 90 ἰοηϊτα 
ἴξῃι ὃς ν)τταζοπι [απ Ἰατὶ παρα ροίΐοι, Οἱ 5 ΘΠ 11 
γεξεύνα Ατῃθηϊρη 5 αι αἰτοταπι ππογγαϊιηγ., ἰπ-- 
ἢ ἀϊας ΠΟ] Ροποηΐθηι πο θη.» ΠΟ ἢ) ΟΠληὶ {πρρ] ἰοὶο 
Ραπάσιυς Δ οἰ οδιν ριτζατος. Εἰα(πποα! οἰλην ρο 
Ῥορ δααν ἰπυθ πο τίη ἰαἰτο {ρρ  οἰο ἴμηι διιπὴ ΡοΙ 
ἴδρυζας, ΠΘΖι6 γοτὸ πὸ ἰαζος τὴ ἢος ἰδσιιηη ἃ ΠῚ 
ἔξρτα τέλη τ γὶ, 564 ΠΠπι4 ταπχθα (ο]ατίιαν. μαθοο, 
“υοα πρη ἃ νο]ηταῖς (ςτοητἰάι6 πιοᾶ (α(οἸρ ταν, 
ἥἥω 1) 4] Ῥυμαμτιι ἃ πιο Ργατοηάθιο ΠΟ. ΡΟ, 
ιης, Ἐρο ψαϊάοριῃ ὁ {ἀρ θητιδ μι] 5 πιά σοπα ]ις 
Ατῇῃοηϊοηίδς» ἰὰ πος νοϊξγαπι δζίαπη. οοπίποτια!- 
Πρ τηογέμη]ιις ἔα). ἐμίτατιιβ, Αὐ 165 Ζυα πὸ: 
5 Γγτγαηη 8 σομσηίπηϊ», Γδοστιϑοίς: ΡΙΟληἀς πιὸ 

τἰτὸ 9. ἤρἢ 08 168. ΟΥδιηι5 παζαγα » νϑγπι αιαΐος 
Ῥίε πος ἔδοοτας., οἰαἴπιοαι πη δα δια. 564 
ΜΠ 4 αιιοσας ἴϑμ (οἰδεὶσ » ἡραθς τ6 {1 ρῥγίπα- 
ἴα. νλπθύθι, ῬοΥ αὶ {πον ἔοτγο . ποάπς ἰΪ-- 
ἴιμη., {ι τθσηιη ἴόποῖος, , Ρἢοίαιίς τ νΟθ!8 ἀὰ- 
ἴδῃ Π0}} [οἱ 1}, γο] παι οχ ππϊας ρα σαρία- 
τὶς νογὰμι οτίαπι αἰ ἃ Πια  Πἶδιις Ῥαηδ5 γδροζδτι8, 

Ρτοθγοσῦ ἱσηποπιὶπ]οϑβύμ; οι Οομηπ απ ἶτον ἢ ΠῚ 
ΟΠ, 1115 ᾿ο 1} 10:5 ἱπταγίαην ἔθοϊς ναὶ τα ]ο πε 6- 
ΧΙτΙη. πα ἢ ἐπα τα:ργ Ιατίμν αὐτοπι φιιοᾷ στιά 6}} - 
ἴα! 5 σπου] Δ ν Οὔ] 5 1Πυοτὶυ ὃς πα ξαι οἰ τατὶ 
τγρ ἀρ (δἸαυὴ ρογέγορογιτ. Ο μοι γειη Θπγη65 τοὶ - 
ἴγοῦ ΘΗ Π0 41 Ππρρ] Ἰοἰσιν. ἀρργοραταγοβ ἰασαάατα- 
τόίαιιο εἴς. Εδς δηϊη οἰαπσάϊ οἰπίθυς αἰ ρημ 
δῇ δῖα 4115 οἰζνσ! ΠΡ ᾽ Ἰσφαῖ ῃςς ΠοΧ, 8 οἰδξ Πδα 6 
Ῥργίδο πος ναί ἄς στάταμι ας ς; 

Πγ[εῖε. 

Τόη δα! άθηι ΤΏ ΤΟΥ. Ζιοπιοάο αςοϊάας [γή- 

οἰσδοντ ΠΟ΄πς ρατγ!5» ΠΘ τι Π}1] τὰ] αι! σαιτατη 
[μγ1}6 μασοας. Νὲὲς φηΐμι πὶ ΓΟΥ̓Πογατὶς ὃς ΠΠ 115, 
δὺς ἸΝΘορτο οι! ράγοηβ. Πα δὐτοηη ἈΠῖητ ὃζ ἤηα- 
ἴδ ΠῚ ὃζ νχούφῃι ταδὶ ἀρ πγυΐτοϑ ϑισαϊο 9 ἀΠδγεγὸ 
ὁζροηβυπτίαγθ» οὔδαι δα οἀπ πν πϊασπδπι Ἰαιί- 
ἄδιη δαϊριοἱ, ἸΝαπὶ ὃς ἢος νπᾶμῖ ΤΕ ΠΊδταΣ ΠΣ 1Π| 11». 
ὅς ἤτηξ φἀπητατίοης ἀἸσια, τ ἀριιά ομλη65; τ νεἰ 
Ὠγαχη χὰ αρυά σηατοϑ δέ (ςἰξητοϑ νογιταῖθηι ᾿πσοηὸ 

ΔΓΟΙῚ. 

Ροϊγάεμεὶ, ᾿ 
ΝΊρτγορτοσ οςο!ος ᾿μά1οῖο, δε τὰ σσητὺᾷ πρὶ 
ταῖς ὁ ῬοΟΪγἀθιιοοβ » ΘΟ 5 Ζυοπίδην αὐάϊπ6.- 

ἴμης , ὃζὡ σιμαπαοῦγου 4 ἔλοϊαττ» Οαγῖαβ. ΓΑ ΟΠ ας 
Αθοης 5 νίτοτος. εἷρ οοπβτοπάσπη εἰξ. Ατ τὰ 

χεύχα τὴς ὑεδ ὦ ἀϑυνάϊοὶ ἀκούων τὸ τὐϑδολρηοῦ, 
ὡς ειοξο, τούτοις αὐτον τοῖς ὀλέϑροις, οἷς ἐπενόησᾷ 
καθ᾿ ἑτέρων, αἰδιπεσέν δ ς αὐρέντα, πολλαὶς “τά. 
γυ μα ἐραννύσιν ὀφείλεῶϑτι γοροιζει κιῶλλον δὲ ἐσὲ 
ὀἰξαρχέσφν ὅλαις τῇ αὐτῷ μιᾷ ψυχῆ. κα ϑ'᾽ ἑαυτῷ 
δὲ τοις μέθφις υὐσοηράφειν. ἀλλ᾽ εἰ φορὰς οἴωσ μέ- 

νεΐας σης εῶτη ἐϑελήσφτε,σροιτε ἐν θ 1 οδχωγας 
ἑκόντας ἡμιαξ είτε οἱ παϑζορδο, οδξαν τοῦ δαίμονι; 
οἰκοήως δπολαὺ νας. Ἀν, γ)ερ ὁξεσίαν ἔλοντες δραῦ 
δζῳ τί τυρᾳ γν φἴνι τῶ τοὺς ὡμότητα, ὅμως ᾿δ'αδυ 
ἐκζπα ὄντα. χω μησὲν “Μ πέφρρᾳγϑων εαυτοὶς 
αὐαλᾳ βεὶν διωυοίμόμοι,τὸ μδὺ ὅτι δ (νὰ ταῦτ᾽ Ζῶ); 
ὁμολογρῦμδῳω. εἰάνε μλύτοι μὴ σὲ οδρα σἕω αὐτῷ πι.- 
χρᾷ ἀϑαγ κῃ ἐξιώαϑηῤδρ. χοὴ ἀσιὺς ἕτερος ἰὼ αὐ, ὡς 
δῴηςος ἐπεηνόυδρος, ἡ οἷα πτπωρόντοων, τὶς γὸ ὑμδίώ 
ϑηναῖοι, ἢ πόνων αὐθιοοόπων, τὸν δχιζελοίονῷ 
ἑσυτγύ ἐχθοὸν. εἰ δγὶ πάσης ἐμιωΐης Ὡήδα ψῶν ἐτι 
μωρήσατο.τοιῶτον σἰἡρον οἰδίλαον ἐπιϊιωρυσείμζωι 
γχ) συαύοισὶα μδρ ἐλίωυ τοί, ἔκϑεσιᾳ εμα!. ὠλοφμυ.- 
ὅγαν οἱὲ ἔχω “τὸ μὴ μὰ γνώμης ἐθελουσίε, ὃ τοῖς ὑστ᾽ 

ἐμ τιμωρεμδύοις ἅ “φορόσεςιν, ἐγὼ μᾶρ ὦ σοφωτεὶ. 
τοι γη μεῖς ἄϑηϑαιοι, καὶ ἐν τέπῳ τὸ ὑμόέτερᾳ ἔθη 
εὐμμμηστέμζω. ὁκένες ᾿, ἃ ̓ϑἶδον ἐχεινήιμας τοις τοὶ 

Θαννους, μετεοϊωξε. τὴ σιυχανως, εχ οἷοι φύσῳ ἡμδ, 

ὐλλ᾽ οἵοις ἡμας αὐτὸς ἐπλα ἢ:ν εἰς αὐ ὲ ἐηγυύμερῖνω. 
οἵ; μϑύτοι Ὕ νῦν ἴςε, ὅτὴ ὅτε ἐ[ὼ ἰοιωτούων Ὡὐϑλλαοῖ 

αὖ ἰὼ, ὅτῳ ὠκένος μοναρχῶν,φάλάρις. ὑμὴν μδύτοι 
εἰν ὅτι ον εἰεὸς ἐνὶ χαλεηηήνη τὸ αἷδὲ ᾧ τότε κολῴ.- 

σεως,ἀλλ᾽ ἐαν καὶ με κολάζητε τοις τοιέτους "οΠἢ 
μδὼ γείρ πανίᾷς αὐ δορούποις ἡ οἰΐπκθι, καθ᾽ ὃ τοϊού 
τοις ἐπενόει μοθοὶς" ἰεῖα οἡ ὑμαξ δγαβαΐδων εἰς ἐἰ- 
μιότυᾳ , ἈΟῚ τὸ ἃ πόλεως ἔμφυτον 9. λυμᾶ: 

νόρϑυος, ἅπαντας μδ οιωδ οἵμαι ἃ ῥόπιον αὶ τιμώ:- 
Θέως ἐπα νειν ἐξ οι γὰρ οἱ τοι ίρι πολῖται. εἰσέ τὶς 
δὴν, ὧ ὁ μόρος οὐκ ἤρεσεν, ϑύχω, ὡς οὐδὲ φὐδιλφίαὶ 

ἄρας ἐωίξαμδμ. 
! 

23 Λυδικλέι, 

(᾽ ϑαυῤᾷάζω Σ αἰτήαν ον ἰωῶ οὐδὲν ἕνοις ἐῤέέ 
7 φερὲς, οὔτε τοῦ πατρί σου, οὔτε τῶ υἷα! σοῦ 

λυσίκλεις. οὔτε γῶρ εἶ λυσικοάτυις υἱὸς, οὔτε εο. 
“ηολέωμου πῶτηρ. ταῦτά οὲ φάσι τίρυ μητέρ σου; 
κοὴ τίου γιώναΐκα, «ροὸς πολλους σικελίω ϑζα.- 
(ξεξαιουτι. καὶ δὰ τῦτο δ᾽ μιεγα λὼν τυγ δένει 
ἐπωνων. ἕν γάρ τι χαὶ τὅτο δὴ] ϑαυμαζοῤδῥωῦ 
ὄξ!, τὸ τος παύτας μδρ, κάλιςα δὲ ρος εἰδδτἀξ 
εἰψούςεϊν. 

ΤΩ, 4. Πολυο᾽ οὔκοι, 

ΕἸΓ οι ἐκοὶ αἷδὶ τἶμ᾽ κατὰ σδέχίω αὐανοουμδῥωῦ 
πολεμέν φὐοᾳσκούα ζομδῥοίς πολύδουκ ἐξ, 

ὠπούδσειν τως καὶ στίφαἷς εἰδότας : αἰθὰ ὅτου τῶτό 

ποιήσουσι » ἡμωορὺς ὃμρλογ εἰν δέον, σὺ Αὐόγ 



ρό ὈΙΥΕΚΘΟΆΑΥΜ ΘΚΕΘΟΘΟΚΥ͂Μ 
τοι κατηήορῶν ἐν συρᾳχεσίοις ἐ μοὺ ̓ τὸ μδὺ Ἡμῶ- 
δὲς ὡς εἰεινὴς λέγης. ταὶ σἡ αἰτίας ᾽ αὐ ἐζυλόςα ̓ Ὰ 

δει, ἐφ᾽ οἷς ταῦτα ἔπαϑον ὡς αὐ ήνζεςοι ν ουσεῆοτε 

ἠξίωσας τυρφσϑεῖναι ἔχρί γὰρ ὦ δημαγωγὲ πο- 
λύδούκες, λέγήν μδὸ τὸν ϑώνατον. ὅγιδ δέχ ὅλοι ̓  

τἰι πρόφασιν, ἵνα καὶ “ἶο9ὶ τί αἰτίαν κφῖλλον 
ἐπαίρης τοὶ ποῖϑη! , κα ϑ᾽ ὧν αὐ πολιποζη. εἰ δὲ αἰ- 
χύνεϑε υμφῶστη ταὶ αγτιᾶς (ἐφ αἷς κατηρορέτο, 
Ἦν! δυκοίω πολεμήσετε ἐφ᾿ αὐταῖς, μ(φὶ τοις ϑεοιὶ 
ἐκ οἶσα. 

ἘΔῚ Λακρέτῳ. 
-: μδυ ἐχ ἐ 20.» εἰς κινοϊύνοις καϑισοιδι αὐθὰ 

() τοιαύτης ἐλγησὸς,τοὺς ὅτων σεο)ότως, εἰοἱὲ ἐπ 

βελόυμΐζωυ ωὐ ϑερμοτέροων ποτελεσιίατων λαξενν 
ἔζι σοὶ πεῖραν. ἐπεί δὴ δ᾽ ἡμάτερον Ῥόζον, ἡ σὴ γεν. 
20,108 ῥώμη.ὠγαθᾳ μδὸ οὖν οἰωνᾳὶ τοιήϊῳ κέ Ησαι» 

τι κὶ τὥλλα σοι κῆδλνουῦ ἡδρήσοιτο.τεϑαῤῥήκαρὰν 
δ οὐσὲν τὶ μον ὠἀπηδλαγ μδρο σϑ. αλλά κ) ἐπε- 
τάϑημδν ταῖς φροντίσι αὶ μιῤχεις αὖ ἥκος ἥμιν 
-σῶθ΄, ὡρὸς ταὶ ὅσο σὰ πουσής αψακρεμζοίμεοϑι. 

εὕπηρ οὐ κὶ ὀποςύλλοντες παιρηνέσοιμδι, ταῦται αὐ 
ἐξιώσοι μὸν ἀπηρκότα,κοϑ τῷ χωρία, ζητεῖν μὴν 
αὐδαποιειῶς λῴκθατον. ὃν αἱ τ πολλῶν τύποι χἡ πό- 

λέων "ἡ τυρφυνίοδων,κὸ αὐ πς ἡγυὴ του ϑέουὺς ἡ ψυ-- 
χης ἑαυτοῖς ἢ νενομίχαμδν. 

1.6 Ὑφιαυτῳ. : 
ΑἹ γα σῶν ιἰπσοθζέσεων μέμνησο λῴκφατε, χοὴ 
τῆς φωλάθεδ' Θ’ ἐρημίας φοφντιζε ἐν ὅση 

“ἀρ ὑσπορίᾳ λείπομιαι φίλων οὐκ ὠγνοξς. ὅ7ι- 
ςέλλω σὲ αἰδαφόβως οὕτως ἔχων, οὐτε τίω Τ πολ- 
λεΐν ἰορυυὺ πεφρικὼς ἔγω γε. πολυ γὰρ ἡρδ εἰσὶ 
κατασείςεοοι, οὔτε τίω 1) συμμιοίχον ἰάϑενοιαν. 
τῳ παντὶ [αΡ μῷ λλον Ὑ] αὐτιπτώλων ἔῤῥω μαι" ὥλ, 
λα Ὁ σίω οἷδε Τα μάχας τοφοϑυμάαν, μὴ μκῷὥλλον 
ἤδη ἀσου δὴ μμα τὰ ποιήσῃ, ἀγωϑὸς φανζεζαι, τὰ πο. 
λέμια,α χθόυϑμος.εἰ μή πᾶσι τοῖς ἔργοις ενὶ φόνῳ 

φῳρᾳοσομδῥοις πουρέση. μεόμψησο δὲ ὅτι τῶσκαται- 

Θηήκᾷν σοι σφλυῦ ἐδωκαυδυ ὁἰξ, ὄγτι. ζιϑ ὑπέσχε στὺ Ψ 
ἡμὰν Ἔστο ώσάν. κοὶ γιοῦ τῶϑ ἱκετούο δμ. οὐχ Να 
᾿ς σαυτοῦ φύσεως αὐάξιόν τι φοονήσης., τῶτο μὲν 

ΕΣ γε" ᾿] νι. 3. “ ς, 

ὃ ασδύνατον, ὐλλ᾿ ἵνα εἰς πολοιὶ ἀγώνας ἐτέθοις,. 
ἔγης δ χισδεϊξαι σαὶ μωχην φιλόμοχθον. τὸ νῦν ἧ, 
κἂν αὐτὸς σαυτῷ οι μαλφκώτερ᾽ ὧν ἄλλοις ἡ-. 

“ ᾽ Ψ{ὃϑ.,ἃ59 , μὲν σεαυΐ ὑκποηλιηροφμδῥον ὅσο δώσης. 
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Η (,ἀζᾷ μενικῆσωι, δΐκας ωδοιὶ σοῦ λα- 
δέν, Ῥὴς ἤδη παρφκότα. μὴ " ἐμιῳϑοᾳξαλ.- 

βεὶ Ω ε ᾽ φ » 
λ8 τῇ σαυτα ψυχὴ ως α Λλότριον φαλῴφασεος Ἐ-- 

Λέον οἱ κα πάνυ τῶτο σέξ εῶϑτι αὐ ἐτησώμδμοι, τὴ 

Ἐπιςρώτῳ. 

΄»ῸὉ 

τῷ τυρᾷννε χξησομεϑει ὀργῇ. “ὦ 
Αρλφοέτῃ, 

Η λογίζου τὸν αῤιϑι μὸν ΟἿ εἰς τὸν ταῦρον 
“πῃ λωρμᾶῥων. πλοίοις »ἀρ εἰσιν γ) ἐκ ταὶ 

ὅρος αὐτο ὡἰξετώσης. ἥ τὰ ἐνόικαἴΐᾳ. ἐλ ὅ. 

μίως καὶ τοιοῦτοι ὀντές ὑφ᾽ ἡμὴν ἐγύοντο. σὲ δὲ 

οἰ απγηἰδηβιης ἀρ ϑγγαςιῇοβ, νἸ το ΙΝ υ  θτΣ ῃΟ 
τῆθι νῖ σύας Ιαφξιταβ» οαιῆας νογὸ αιοά πγαχ χὰ 

βετὶ ςοπαθηϊεῦδξ, φαδηοῦγεμη μαπς ρα μαμα  8- 
της νῖ [σο]ογατὶ παπηπαην δἀ!ςοῖο νοέτι Ὁρουτ- 
τοθαῖ οαϊτ ὁ αἤδηξαῖου Ρορυὴ ΡοΪγάφηςοβυτποσιο τα 
ααϊάοτα οοτηθπιοτατοφοαιί τι νοτὸ οτἰαηι οἵϊε Ὡάό- 
ἄοτεντ μας οἤθηίᾳ Ὠ129]ς αβδέζις φυαιτοτ 1 ΦῸ 5 
οοηζτα 4105 ἀρ 15 ἸΠΟΊζαΥος, 5:1. ἀπζοπλ οαμἶας γεῖξ- 
Τ1}1 ΟὉ οουΐος ροπθγθ,  α θυ (6 ογίπηθη ἱπτϑιάὲ- 
τα » ΠΠΟΙΔΠῚ Ππτθ ἤτις ΟΡ δα5 θα] πὴ φοίξαχλ ἐρὸ 
(Διὸ ποῃ Ἰητοίἑσο. 

7,αεγιο. 

ἢκ τἸαρν ἔα δ ρυὸ τα]! ἢ Ροφρογισυϊατῃ [υἱοϊριειθάυτην 
ὋὋ ἀφρὸ [ουμη]άληζθας» ΠΟ οαπίάεμι ὁρυμοτην 

Γεθ οσγιιπη δι ταιη. ἴῃ τὸ Ἔχρογιθηζα ρτοίρατοι- 
αυ!άθι πο ξτυ) ΠἸδαΠῚ ἴὰα [ἀρογάιῖς ἐοσεῖταάο. 
Βοπο ἰρίτυς ομλίης 65 νι οαῖοτα Ππ}Πτοσοχ ἃ- 
ἈΠ] τα} (δητθητία οιδηζαγα. Ναας νέγὸ τα γεηιο- 
ἴο το  ψαδηι ἔρθπι {ΠΠ8πὸ μαδοιηις. 864 ὃς μἰδ ουγὶδ 
ΟΠ6 ἠξας ποροτιαμν ὃς ἄοπος δά πῶς ἱποοὶ απο δ 
ΓΕΙΙΟ ΑΓ 5» τιι15 τοίροῃ πομίδιις ἀορεπάσπηις. Οὐς 
Ἰρίταν ἀπιαπάδηζες τς ἀἰχίπνιο»ας οαάδηιν πυης ἐδ 
Δθίςητςς Ἰοαυπηαγηρτα τοσίοηξ τεφηόσις πος 1.8- 
ΟΥτα ἘΝ ἃς ἀε[Πἀοτατο, το πὶ Ρτὸ ᾿ἱηβηϊεὶς ἰὸ- 
15». ὅζ νει δ, ὃς γθρῃ]5, ὃς Ιρ( ἔς της αἱ ἢ ἀπιθης, 
ΔΙ ΤΠ 2 ΠΟ 15 οἵα οχ  Ἰπγα τη}. 

δ τάεν,. 

Τ ταὶ ργορν ΠΤ ἀοτίτο πδιοου εἴτο, ἃς (ο]ταάο 
᾿ τ Κη Ὁ] στα τ. ΝΝΟΙ δ ΠῚ Ισποῦαβ, ἰπ 
πάηξα Δ] ΓΟ ΠῚ ἱπορὶα τα υαγ, Τ᾽ το ἀαζοτα 
Οὔτ ΤΙ μλοτῈ (Ογῖθο , ποη ιιδά να]ρὶ ροϊτοιτίαμη ὃ- 
80 ΡοιΠογγείσαδιῃ. ἔππς ομ τι Ποδὶς πγαϊτὸ ἐπίοεῖος 
τὸς ἀὰξ αιδα ΤοοΙοτιμπι ἱπρεο τας πὸ (Ο] Ποταπι 
ἤαροας, Οπχπίθας δα ΐ πὶ γεθις ποι θιις αζοοο οΣ 
(εἀ τιιλῃ ἴῃ ΡΌΡΠ15 ργοπἸρε τ πδήη,ηρ ἰάγη ἀθ ἴῃ - 
ἀιυετϊᾳ σοπηιγῖζος : Αὐτὸν ΡΕΥΙτΙ5 Γοὶ ὨΔ  ΠςαΥ δ, 
δαθοτὶ, αἰ ἢ στοὰς οπιηίθδις νη ζΟΙΠΡΟΙ6 σογοηά 5 
ΡΓαίϑες ἰητοτῆς. Αἵ ΠΟΙ ΘΙ 15,05 {0 ], τοπγοτρϑ 
Ζιυα{1 ἀθροίϊτιιη) τγαάθτε οὐπὶ Ηίης ΑὈϊτος, πο πο- δὴΣ ἸΠτοσΤΆΙ ἢ [αἰασύπιαυε τοίεἰταζαγαιη ΡΟ Πςερα- 5, Ετημης {ἢ ἀρ Ἰοῖτοσ οσ δογδηγις, πο γε ζηῦ 
ἸΏσΘηΪΟ παταγάσις ἔποϊας Αἰ Ἰαυά Ἰπηάσημη1. [ἃ 6- Ὠἷπὰ ἤθγὶ ΠΟ Ῥοϊοει(δα νι η τυ ϊτὶς Δ[1Π1ς σοστα τυ 
δι15. ᾿εὐπήβονης. πα Ρυδηδτογοηη τς ροῇς οἤεπέεγο. ἴδῃ νϑιὸ δεϊαπηῇ ἴο ΤῬ[Οὐπο  Ποσ δὲ εἰπηϊάϊου ἢς: τα- ΤΏ61} 11 4115 τὸ Ποὶδ ζοτᾺ ΠῚ ΔὈΓΟ]αζαη) Ρετγῥοξείμ- 

: αὰς ργ ξα15. 

Ἐρήδναιο. 

ΝΕ ἀυχίο τὴς {Ἰρρ]!οἰμμν εἰδὶ Ἰηξοσγο, (Ορα5» 
Ὕ 60] τοῖ ἰ4πΠὶ νΘηΙΔτ ἀφάθγπη » πρηὺς ἃρυά ΦΠΙΠΆΙΠΠ) Γ11}1Π ,). Ζιι4{1! Δ Οσγθηζθπι ΑἰἸεπάτησυο ὰ ΡΒαϊαγιας Ὀοησηϊτζαῖθῃ) τοραζῖρῦ : δεϊδηγῇ ἢὰς ο- ΠΟ ἰξροίτα, Τγτγαπηὶ ἰγαπ δα οί μλις. 

“γρῥαικ. 

Ὑ πηδειμε δογαπι » 4ἱ ἔχης ἴῃ ταυτὸ ρηξοίξὶ, 
ΠΟΙ ἰηἥυίγετο, Ρίαγοα οηΐτη ἔπε, ἢ βδνα ΒΙΝΝ τῷ ἰροξξος, πᾶ ποηυίσα. θεά ααιδεῖς οἰοπε,οταἴξετηο 

ἀὶ ται δ ποῆταᾶ Ροτείϊατξ τεάλξεὶ μης, Τὸ γατὸ 
ὕδηῖῷ 

- -- .- δ. 
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ἘΡΙΘΤΟΊΙ 1 
τλητὸ ἐπῃ]οὐδηι ΠΟῚ μι τα δ Πλ015.» τ4πὶ [δ] δι15 πο- 
ΘΌΟΙ15 οσσιρασὶ, Αἀ [πηυτατη 6 πηγ) ςα᾿ Δηχἰταζθῃ}» 

φος5 4 ποδὶς δάἀιιοτίατ!) οχεϊτογαπζ 9 γθά Ἰσ τηι}8, 
ποιλίαμι εγὼ πιαζατί ΘΠ νἸτοΣ σιρῚ5 ΘΟΓΠΟΓΟ; 

τατίας αἀποῖτοῦ τὸ γε ἀθ Πα 5,η μοῦ [.ο5 ἱτηπιού- 
ἕαϊος φιιὸκ πηούμδιη. Πα τη ]ῃ] Ζαϊά ἃ τὸ πλΑ}1 ΟΠ ]Π.- 
σας. ΟῚ δηΪΠῚ ΠῚ] ΟΥῚ πλαῖτα ἐς πιρά το ῬΠαίαγὶς 

το δταγινο  ἄντη πθ ἐὰὶ ἀποάμο Πδ δοτῇ, αὶ ἴῃ Τὰς 
ἴῖῸ ἔπογαης παηδγαιι νοι ας, ὅζ ᾿πΠπΠ|π σα πη Π1τ 
Ογι 6 Ἰτατὶ5 Ρᾷτ5 Πᾶς ραπίτας ἃ πὶς. 51} τλογοιη ΠΟῚ 
δοιοτις ἐουπξαπ τὰ ἀμοάιιο δχρδέξα,γε ἀδ ταὶΐ πος 
ἀἰἀϊπποττατίοης ραῦλα5 ἀθροιάΔ5, ᾿ 

Τὐμοΐκοι 

[ΠῚ] ροῦσατδ γοξεὸ ξουταῇϊς ἃς ἰατς Τ)εο εἰὶ-- 
ἸΝρυῖν οἰξααιη νογὸ ροσσατί5. πος ἰρίο ἰὴ 
ΡΟΙ γα πρλὰ ἐγ δοῦσαν σαπτιοΓέηγαις 6Πςι, μο- 
Γ] 15 οΠὉ, (ὐὰπι ἀαζθισι Πρ ΘαΘΥ 5.» ὃζ 11) ΠΊΑ] ΠῚ 
ἸΏΟΟΓΓΟΥ 55 {6 ΠποῚ σάπογα, ῃ πὸ ρος ἢος ΔΠ1ὃ 
ἰπϑε, αιιὰνη 1η πγάϊο. Τ ατρὸ εξ ἰρίταν (ρτορὶ 5 6-- 
ἧϊη δάϊδης ἀσςοάἀότηπι5) τὶς ΘΧΟΠΊρΡΙ ἀπη ἐδιθγίταῖὶς 
Ρτξίϊας, πδαϊς ἰρίπιηι Πρ νη οτῖρίι ργοργία σα διλ]- 
ταῖς ἀοέζισ ργοαϊάοτε. 

Ὡρβκεΐζβο. 

τ γτῖο ἰααπὶ αἰ 1} τπαλατίατααν ἃ τὸ τα ]] ἜΌΒΕ 
ΩΝ ᾿αῦο» υδαλα!δ σταυίογα ΟὙ ΠῚ} "1ὰ 
Ῥου πησαίας ἀσου! ἀτιο 65 ΠΟΙ ΘοοΓίο: ἀυζαιηθη ννν 
ἴθι τὸ ορτααμγις ἃς αψατη ογας δΠῸ . τα θη ἔα}. 
(ξ φοσπουμῖτιιϑ. Δοεουίαητιασι νοτὸ {δγηχοηοὶ ἢ - 
ὅξος ὅζ' ἕα (Ὸ5 ραϊααίμλαδ., αι νογιζδῖθπι 1Ππα11|- 
τοῖς ἀς ἴὸ γεγοθαπται. Νογὰμι ἃς ἤος [οἱλ5. πο 
λάζληι ᾿αϊασιαν οὰπι τ οὐθῦτα ἀθ]ατίο » ἴῃ ἸΡ΄ιις 
ἔοσταπα (δοαγιταῖοπι αὖ ἰΐ5 γοβουσὶ 4αϊ πὰ Ὁ ἱρῷ 
ἀχηληινι ρατιδηταγοπηοααης. Οαγο οὐζαπη δά ]- 
ὃς, ντ πσαιαο τοῖρίπιπι ποις βογταπαπη ΠΟΌὶς ἐπξο- 
(ἕδνα τά 415, Ηος δείαμη σγαῖο ὃζ ἐπ τὰ ἰδὲ ν ]- 
ἀοαταγγποι [οἰ λν σαοά ροτίαρο ἃ πχονδὃζ ροῖ Πηρσα- 
ἴας τα αὐ αϑοθοποβοιο αβοόξεας » πη οαάφιῃ ποῦ! καὶ οἵ- 
βοϊα τορθη 15, Εσο ΘΠ11}} ΠΟ ἢ ΡΕΓΠ ΓΑΙ νὲ ἃ πα ]1- 

εἰ θειρηἶτας ν τη σάτα : νΘΓΟΠΠΘΕΙΩΠῚ αυοά ἧς εἰδὶ 
Φιοη 1] οὐρὰ πὶ θ6η6 τπογοῦὶ νοἰσηῖοηὶ ἀεΖυι5 
οἰϊο γιάοθουῖς. 

Φρὴϊοιο»»"ο. 

Ἄσπατο ἀσῃιρητία τοῦ ΡΗΠοάθιης ᾿πά!ςο, 
ἤ τοῦ νοτὰ τόξο; (φουβοία ργὸ τὸ » νὲ ἀοιγιη 

τράτγθο ἃ ΠΟ 5 ἑαζορτα οχ ΗΠ] Πγλ5:46 ΄αίησηας τα]ό-. 
τὶς σαι ἄσπιντ ας ΠΟὈ181ητορτα (δγαδγθηζαν 9 αι 
τὰ 181] ἀὸς τὸ φοπηπιοάϊ (ρογαηζος ται ἡ δηιι5, 
ὃζ ποὺ ροτ)ὶς ταὶ ρ τ ̓ π πος [απ] αγίτατε. 14 διι- 
ἴδ ρὸτ [δος σαπὰ ἢμ}}α σορὶα ἀοθοῖ σοπηράζγασι. 
Οἱ ἃ ἢ νὶ5 οἰμεαἱπο,ἂ το ντ ἀοταῖα ρι6 1. νἹάθατιιτ, 
ΡοίΠαπς φαϊάθιι πἰ ἢ ]οπυπι5 ὃζ Πᾶς οχ ται βοτί, 
δίῃ ἴτὰ ἤθη ρίασους: {18 αάιπαας τα ζτί5, ἃ τεὶρίο το- 
άθηη αὐπιηλθγαῖο » ἀοτόπιαμδ ἀδοθιη τα] πζογιιπη 
εἰἤοιτο : ντ ἢ ἢς ρἰδείείμτι 6[Ὲ : αἴτεγα ρὰγς ΡΒ Ιατι- 
ἀϊς 1 Ἔχ! τδεὶ : αἰτογα νοτὸ ΡΒ] οάοταὶ οραϊεηγία 
τοξογασα ασσδρτα. Ἐχ το ἘΠ Ποατίοης γετὸ 1 ἤθαπιις, 
ἀριινᾷ τὸ ππασπόγιπα πτυϊτουύ πη] ΤΠ θοσιμη θΘ 6: 
ξχηξξογαπι, νοϊποτάτεπι σαρίο ποην υἰρατοτη, Οὐα 
ΘΠ ἐπα ἦτ ρα αν αάμας τηθγῖτᾶ σου τα] Ιπγπ5 ἐς ἢϊς 
ταάτοῦ ἔλόξα οτίαισιαηι το εἰγαοπιαπι ρετ δες, 

ζοργτ υδε: {ἰ( 

97 
οὐκ ἡξιουμδν, οὕτωνεώτερον ὄγτα, ἄγεσ(υτίρας 
ἐπανα ρὲ ὡς φροντίσας. ουςήγους γὺ σείκγυμδῳ, τοι 
ἡμῶν αὐτιασράξαχᾷς. ἐπεὶ δὲ ὀρέγη μεταξολίω τῷ 
βίῳ ἷ οἱ ἵν, παύσεις μὰ ἔπι πειραμνῷ μἰῷ τοις ϑεοιὰ ) 
ὅχ ὡς ν σεως ὑπὸ σϑ ζοικόνῃ γγαϑεῖν, εἰ γὺ ἐκ γυνα;- 
γεἰὰς γειθος τυρᾳννοὶκ Τονη ΘΥσῈ τῶι φάώλᾳθις. αλλ 
ἵνα “κὴ καὶ σὺ σωυάραθμος δ εἰς τὸν ζαῦρον οὐύη-. 
σεν τῶν ἡ 0η. χα δχαξολῆς ἀδδέμου “μέϑος εἰς ὡμ- 
τητο, Ἡμωρηϑεὶς υαν ἐμοῦ ξαλ δὲ μὴ πείθῃ ταχά 
συ σφόδρα Φοϑοςδέχου, καὶ ἰδὲ ταύτης ἡμῖν τὴς 
παραινέσεως, ὥκτι στα! σἵκας. 

[ 22 Τιμολάῳ. 
Ο μηδὲν αμξοταν ον» εἰκότως ἴσῳς;, Ἀὺ οδκαίωξ 

ἱ ϑυόοῦ γομάζεται. τὸ οἱ αἰμδοτόντα, τούτῳ αὐ: 
τ χορὸς τὸ μέλλον σεσωφρονίαγαι, αὐϑραπου. τὰ 
μήν τοι μιὴ “)ὲ γα σαντα κὺ ὠτυχήσαντα πεφυλῴ- 
θαι , οὐκ οἶδα ἀλὸν τινὸς ποληφϑῆναι διωυά-- 
ῥᾶμον,ἢ κακοῦ. αηοὸν ὃν, ἔτι γὺ ἔϊγιον φοροσελα( 3 
σύρει, ἑτάος!ς δῷ δὲ ζῶ τὴς ἀξουλίας “δ »ό: 
δον αὐτὸν ἑαυτὰ μὴ σ᾽ ἐκ τῆς οἰκείας συμφοραξ 
Δρήσιμον ἡγυέϑϑ αι. 

; [ 2 Ὁ Φαόιμῳ. 
ΝΥΝ τὸ τίτον ἡδὴ, μησὶν εἰ εδνλοε  α) 
 ᾿πὸ σοῦ. ἠδ) τοὶ χαλεπώτερον τὰς αὐτίαες; 
ἐφ᾽ ἐχώςηχᾳ τηγορίο ὐδατϑνη μένου. οἰ λ" οἷον ἐξου.. 
λόμεϑα σὲ, Κῷ) ὀΐχᾳιον ἕω ἰδὲ ἡᾷς {ἢ), τοιοῦ τοῦ 

ΜΝ» ͵ γλ, ρ ͵ ͵ 

φήϑη δι γεγονέναι. τους ἢ γἦ᾽ κα τηγοροιυύτων λό-: 
οδῖς ψοὐσεῆἧς ἐνομίσειμϑυ, γΓαρ ὅσον ἐσ είσοι δ ἢ. 
λεῖξαι αἷδὲ σοῦ τἰω ἀλήϑειων' εὖ μδό τοὶ ἴι8ι ὅτι » 
τὸ μησιὲν ἐἰδινεῖν ἐν ἀὐτίᾳ το λάκις ὀνεχθεν, ὐσζρα 

λὲς αὐτῷ τῇ δαίμονος ἔδοξαν, οἱ αἷδὲ αὐτὸν δεοίγά- 
τεξ κεκολαῖϑαι φρίντζε οἰοῶ, ὅπως μῆτε τὸν Τόποῦ 
ἡμῖν τὸν σεαυτῷ ἐχθοὸν σταρέξη,μῆτε ὃ τύχίω ΡΟΣ 
λεπὸν οἱ σοι οοξ τω με τῶτο μόνον »οἱ πολλάκιᾷ 
ὑπ ἐκοῦ, τὸ ἐφ᾽ ἐχκύφη 4 αὐικία εὖ πα ϑῶν, οὐ τοῖς 
διοίοις ἑμζᾶς οὖσι οδραίοις αἰβευυύη. ἐγὼ μὰν γὰ)οὐκ 
ἐα στὸ πονηρίας χφηςότητῶ ς. ἐπα ὼς εἰγυτεροϊα .ὐλϑ 
λα μὴ σὺ σοιυτῇ πρός μι δθεργετεῖν ὁεθουλη μέ. 
γον αϑεγπειρέςερςς ὀφ,ϑήσῃ. 

Φιλοδημίῳ. 
Ἐὶ ἡμεβγαλὴ μ9ὶ δοκεῖς αὐηϑείᾳ Καϑυφάνωι φι- 

λίδημς , οἱ τὸ σειύτας σὔχως οἶδι; ᾿ϑὴ αισογ.: 

σις ἡμῶν ἢ» σοῦ, ὡς οἴζρ σε δυτονοςήσης οδυέαϑαι, 
θὰ Ἐ πέντε ταλάντων, ὅπως ἴχυθ᾽ ἡμῶν στυϑείῃ, 
μδ' τὸ μησιν ἐλπίζειν τῦϑε σοῦ λρηςον Ὰ αἰπεοτχᾳ- 

μὰν ἀλλ᾽ ἐκ ὠντεὶ σοὺ τῆς ἑταιθίας. τῶτο ἢ μα τοιὶ 
ϑεοις, οὐσενὸς πλήϑοις ὅφνν αὐτώξιον. εἰ οἱ πάντως 
ϑέλαις αὐραὶ σαυτῷ δοκεῖν ὀκπεφροικίῶς ἃ ποὶ- 
σα, ἐς! μϑιρ,οὐσὲν ἡπῆον χρὴ ταῦτα ὡκ 2} σῶν" εἰ σὲ ὶ 
εδοκεῖς, φεος εὶς ὠκείγοις τοῖς πῶτς ἷ λαύτοις., τὸ 
““ῃ σαυτῷ τοσαῦτα, τίυ προῖχᾳ “έχῳ ζλάν- 
“ζὼν ἀνάηρανον. ἵν εἰ βούλε; τῆς Ζορλικος 3 διδὼ 7 

ἡ φαλαφισὸς εἴη χάριτος, ὃ 5 ἃ φιλοδγίαου αἷδλξ. 
σίας. ϑοτυ οοῦσοι ο᾽ ἡμῶν “φοὸς σὲ,πολλα χρὶ μ- 
γώλαᾳ ϑεανῶ, χαρᾷς ἡμᾷς αὐαπίμπλησιν. ἃ ὃ ζῃ 

,΄; 

παῖς οὖσω ἔπασχε, μήτηρ ἡβυομδῥη μδοτυρξὶ, 
; 



εἰ [21.. Ἀγησιλάῳ. ὶ ; 
Τελεσιπαη 9 χαλεπῶς ξοιτς σου φέρθν τίω 

Ἃ ἐν συροικούσοις μονΐω, εἰς τοσοῦτον δὲ πώ - 

φγηυσω; φιλάνείξου καὶ στόφρι γὸς ἔρρον γυναικός, 

ἐκδοτύρατο ἡκῶς, ὡς κ'" σοῦ «ἴω αῤχίω πικραὶ ἔς- 
χοντᾶς,εἰχ αὐεξεῶς φάσμκουστι εἰς πλϑίωσε ποντα. 
ἐνλλ᾿ δχεξοησειμλρη τὸν ἑαυτῆς πατέρα, γνώ σκεῖς 
ἴσως ὃ βούλετω «οραήειν ἀλλ᾽ εὖ ἴϑι » (61 ποιή-- 

σάεν αδ' οὐ γὸ οἵα τέ ὅξι διωυαδὶ αἷξμοράν ὡς ἀλ- 

λόφιον ἑαυτῆς αὐ δα γένομμισι μένον. κα κείνη μὴ ̓- 
μὰ ἡξίου δια ὥτω ἐπανήκειν σε ἀναγ ζάσοι. ἔγω ἢ 
ὠκράνζω. οὐ γὸ οὕτως οἵγ μια! σε φώλαριν φοξειῶζ, 
ὡς τελεσίπασίω Φοῦ εἰ ὅτι. ἔπτάνηϊος οἰ) Κὺ τοὺς πο- 
ϑοῦσιν δσοοίτοῖου σειυτὸν "5 μᾶς αΙ θα μαλ- 

λον, εἴτ᾽ ἐρείγίου,ξίαν οὐσῶν νὴ τοις ϑυοις, ἀγαπᾶ- 
πλέον. 

μ᾽ 12 ̓  Πολυμνήςορι. , 

Ολλα σοι καὶ μεγάλα Ὡρθς ἡκῶς ἐμδοτύρει 
ΓΕ κοὴ ἰδ τἄλλα μὸ ἁπαγίᾳ, κάλι- 

στ ἢ Ὡδλ τῆς συμμα,βας τὴν πελτοφόρων τῇ γὺ σῇ 
απουδῪ, κὶ ΤῊ Τ' ἄγων, στε ἐθένων αν εἴρων», τὸ χοίον 
ὡλῶναι διιοφαίνει. Καὶ τοιὶ ἰδίοις Ἱπωοις»ς 40, 2.5 

σο; Ὡὐοφχώρθον αϑαχοίάστα. ἐγὼ δε εἰ μδρ ἐλ μβ σ»- 

γες τὰς ποι ἐμοὺ σδωρεας πᾶσεις, ἐσεοίοίτοςιν αν χιῶ 

ὅτω μῷ τοὺς ϑτοιΐ, μὴ ἡήαίμαι ἃ φιλοφροσιμης ᾧ 
πὐοῷ σοῦ γὺν σὲ σου ἡ τος χαριτοις, οὐκ αβ ὃ πέμ- 

σονται ὄστο οἶς χὸ μένε, νιζριάγτη ὁ τύραννος ἐμρληδί 

᾿ἰσδοώτου ἕνος. εἰ μῥδρτο, τὸ παρὸν μὴ δέξῃ τὰ βίτα 
λροίαξ , δχονδιμαι τοῖς φρατιώταις "ἃ μς λαάχρίτου 

σδὲοθοντος ὡἰραυτίκα »οὐχ οἷ ὅς τῷ ἐόρου λαξεῖν, εὖ 

Ἰάσι ὀκγηρφτόροις γμᾷς 2 υεάϑαι οὐκ δὔπορέιν᾽ τῶτο 

μὰρ χὰ οὐκ ἰὠημῖν όχι σοῦ. αλλ᾽ εὖ παρν πο σου 

ὡρᾺ; τὸ ἔχιὴν αὐαγκχάσως. ς 

384. τύ. ὃ ὃ 
Δεῖσοις ἡι Ὁ} τοὺς ὠπειλας, δ᾽ μὴ ἢ αὖϑις σδεη- 
σφᾶϑαι,παρότι καὶ τίω) λεί:ν διένοι ας ὡς ἡ- 

ξιοῦ μδυ, ὅπο οι τοῖς πονήστωσι τἦρ᾽ κινδ εὐῶν τὰ ἔ- 
παβθλα, κϑὶ κᾳλαΐς ἦν φεανάς τι γδ,0 ἐπέρρωστες, 
μηδὲν ὀκνεὶν αἰτεϊῶξ, οὐοφ σοῦ » Καὶ τοις αὔόρας ὃ- 
πότε σέ γι ἀγωνίζεῶς φϑοϑυμοτεροῖς ἐποίησας. τίς 
“ἡ αὐ ἕλοιτο σήκω ζᾳ “7. πόνων χορίς᾿ ἀδεὶς ὃς τις 

αὖ ἔτος αἰη τουὶ χα μάτοις ἄχλοις μδροιῶ, χ) (αὖ. 
ζᾷ ὠκομίσοω. οὐ μίω ἀλλὰ Ὕ λαμξανων εἰς τὸ ἔχε. 

τησ)είους ἡμὶν καίῳισκσζάστιι τους ςρατιώτας͵ ἔων εἰς 
τοὶ μέλλον δενθῶ μὰν κἡ αῦτα λαμέαν ἐν ἔοιχᾳς, 

͵ 2 Ἂ Τόζερῳ ξ : 
ΓῚ Του μδὸ γαίμοις ἤρχθαι τῆς φιλοεϊημου ϑυγα- 
ἜΞΕΕ ἢ σὺ νιωῦ ἡμῶν δπιςείλας ἐτυχες, 
ἠκού σοι μδμ.φϑοῖνῳ γὸ ἡ φήμη, Κθὴ τοῖς στάνυ πολλὴ 
ασουδὴ αὖθ τὰς μίωύσεις κεχρημιένον, ἐπεὶ τα- 
“εῖα ἣ γνο μένων χαν δα κακροῦ τὸ φὩραλθὲν 
κομίζη, ἀΐγελος ἡ “τὸς ὃ Καὶ ἡμιεῖς τύχω ἂν εἰκό- 
τῶς ἐμεψάμεθα αὐτίωω. τοῖοι σὲ φρπδᾳσιεοίδ ὅλαι. 

"οὴ δ τάλλα μδμ ἀσέκως εἰς τοστωύτην ὠμότη. 
τῶ ὀγχαξ αλλόρδμοι!, οὐχ ἥχιςα δὲ, χρὼ δζᾳ ταύ- 
τίω κατεγνωσρδῥοι. φέρει γὰρ ἡμῶς,, κακοιὶ 

ὨΙΥΕΆΒΟΛΥΜ ΩΒΒΟΟΚΥΜ 
υἌξοβίαο. 

ΕἸείπρρεν "οἰ θίξο δυο τυαπὰ αριυιὰ ϑγγδοι»- 
ᾧ κωτὴ ΤΟ ΔΠ. τατἀατ οπέμηηας Ραιὶ γιάοτι;. 
Ἵ ἀπζαμι αὐζοιη αβεέζα, αλαχ εἰ ἀπηαηιθην, ςαἰϊζάμης- 
41 νχογοπχίς ἀβοϊαγαιίς, πόίᾳμο γόος ἀμτῖὺς ἴῃ 
[6 ἐμπιρου 111}. μάροηζος οὔτοίϊατα εἰν. αἰπγνιαις [8 
ΠΟΙ» Δ ρ] ὶς οί φηγίδηι τιλῃς ἐετίς ρος, (ρα Ρᾶ- 
τγοπὶ ἐἀὰπὰ ὑτηρί οὐ κα ςοοχτὸ ποι {{ιν αὐ ἄροιτο οἱ- 
Ριας. Αὐ μος τῆι φῦβτῃ!ο; ἔλοογου ϑθοθίσαϊο. ΝΟ 
ΘΠΐπὴ ἀϊαζι5 ροτοίε γε αἰ Ἰθυιτὴ ΛΟ ΤΟΝ {ΠῚ} ἰε- 
86. τηάτιταῃ.,.. Αταμο Μ1ὰ τὴς χορδιίς, νῖ τοθστὶ 
τ6 φοσοῖοπ). Ἐρο νοζὸ σομτ. ὰ », 4}... Νοι δηὶμπὶ 
ἴῖτὰ Ῥἢαϊασὶπι το εχιξιιπο τἰπιογο, νὰ Τ οἸείρρεη. 
Ῥτοίπαάς γε] χιυαίο,, τόχιιο ἰρίμπι (αὶ συρίά!ς ὅζ ἃ- 
πλάτιθιυς γεάς, ἤμπς πος ΠΑΡ. 5 ΓΟ δύ γος {1410}; 
ἀϊρηαπι δα ἀθμη ἁπλοῖς Ιοηρὸ γεΠομιρητχίογο. 

Ῥο γ»"} ἐ[[ογἱ. 

Ορίοίις σταιί (τις ΡΓΦαάἸσατοΥ ΔΡΙΔ Π05]1.4- 
(ὩΣ ο ΟΧΟΤΙΣ » Οὐ. ΔΙ ΙΟσιμλ το γιμγν ΟΠ Δ 
ΠΟΣῚ ΓΟΥΠ»ζιια1 ΦΧ ]] }Π᾿υχζατογιμ πηαχὶ πὸ, ΝΑπᾺ 
δ τι , ὃς ΡαρηΔη τι ΨΊΓΟΓΙΙ. Ορογα σαρξί οχ-- 
Ραρπατύμπγαιις σα Πὰν αἰϊδσὶς, οιλη Ιρίς {υ]ς ε- 
ὍΝ 4ιμθῖθη) ὃζ οὐμαην τὰὰ νοϊιηζαῖς. φοηςο 
οἴ, ἔρο νογὸ ἢ οτἴδμι οἵηπία ἀαἴα ἃ Ὠϊδ 1}}11-- 
ΠΟΣῚ ΓΘΟΘρΗΪδς, [Δ Π16 1} νΘΓΌΓΟΙ ΠΊΘἤοίοιϊθ. πὸ τὰ 
θοποποίθηζία Ὡγὸ [ἀρογαγοσ. [ΔπΔ νογὸ οι τι 
ΠλΠΠΘύα, 114 ντ ΤΠ] ΓΙΌ ΓΠΓ ΠΟῚ ΓΘΟΙρΡίας : δ χ οθο 
ἢ {πἸρεγαζισὴ αὖ νηὸ Ργαζα ορπα!τιοηὶς μΠο- 
ΠΪη6 ἔχῖθοῖ. ϑ8ὶ νετὸ ἢ πῃῆς αυϊάθιη τουτίδιχα 
Ρύπάα ραγτδηλ ΓΦΟΘρΟΥ5 ΠΘῸ 1 Κ}}ΠΠ1τ65 αἰ τίδιιο.- 
ΓΒ 5 ιδπλ Γι δογίτο {ζατίπι θείαι ἐδηΐο ΓΘΟΙΡοτε 
ΠΟΙ ΡΟΓΜΕΙ : (οἱας πος γοηλ Πίοτος ἰΔ πὴ ἤοτὶ πὸπ 
Αουηδαητίοτες. Ηος δηϊ πῇ ἴδ ΠΟ ποη ςοηςᾶ. 
ἀοθατιν. 86 βοηδῆσιαηι ἕάρετς πος ἴῃ ροίϊε- 
ΤἸμ}) σοσ65. 

Ἐλέρ»», 

ὙΠ ποίεγα Ἰῃσύθρατίο εἰδὶ 
ΠΟ. Ἰτοσιπὶ τοράταγὶ οἢρ 

Παοσσις νὰ νο δ θασηις 5 ᾿ς Ζ11 ἰαθοτος Ροττι6.- ΓΆΙΣ 5) 44{1 μετ! ]ογαπι ΡΓ "απ τοι, ἃς τοξξὸ χυϊάθῃη. Ναπι ἃς ἰατιτίαπι {γλυα τ αἴζι- {ππ|. ὃς Ρετεπάϊ αυϊάιι!ς ἃ τὸ ἴῃ ΡοΙΐούαμ ἤδοι- ταϊθη ἀθά {ἰ]. γΙτό 16 ον προς τας γγροβαῖ, Ρτοπηρτίοτος αἰαστϊοτέίζις εβοο τ]. 115 ΘΠ Ἶ ΠῚ ἰαδοτγος ἴῃ (Ὁ ϑύαζις γορίας ὃ Νϑηιο (πὸ 4ιυϊ- σθαι τά θη (πδϑδῖ δῖ τοίθγοσ, ΑἸΠς ἰρίταγο πὰς ἀποαις δάσρτζιις ες. Αἰ νογὸ οὴτη ἴῃ ἤος ἰπ|πΠγ85. νο Ιάοηρος Πορὶς ξαο!]έίαας ΤΉ  Π το 5 ἔαςϊας, ἢ δά ῳ.- ἴα {τ οριι5, μας “αοᾷι γτοροσίαγο ν]άοσίς. 

βιτ., οὸ συοά 
[115» πάτο ργαάδηι 

Ἰρηςγος 

γρείας ψυίάεπα ΡΠ] οάθηι Ε1 1 ςοἰοθγϑτὶ ς6- Ῥζαπι εἰς Ὁ οἰτίιι5 ὰμ) Ραι ᾿ἰτογας Πρῃὶῇοα-- ΓΒ» ΔΙ Π 15, ἙΔιηα ΘΠΪΏ, » ΘΕΙΔΠ δος 4αὶ πιῷ- Χίη)Ο Τξμάϊο ἀειχιποίατο ΔΙ υ (ξατωιης, Ρίαπος- {τ Π]υϊάδτη γϑίοςιοσ Ἰρίις5 δαθηζίδις» δεϊαμχῇ ΡΕῚ ΑἀἰΠΠπτὰ δἀιποάμη,]οοα ἔαλξιυπν ἀθἔογας πιωςῖα δὰ οἰξ. Ἐς πος Ζαϊάφηη ἰμγο οἢ δᾶ Ροῆαηλις οχροΐεϊα- τῷ » 411] ἢς τγδάμιζεὶ ἤμηις,, ὃζ οὴπη ΟΡ ]1α πη] ὰ τη δῃς τάξα: γιά ο] Ἰτατὶς Ἰη χηλίδῃ ἀ6] 
τα (τὰ ΔΡἢΠ,τιλῃ. οτίαπα ὮΘΠ. ΣΔΙΠΙ ΠῚ ργορτοῦ φαμὶ Ρίδαι. Ἐδγὲ δηϊ η05. 

μη λίιῃγηηιφ, 



πΊας 

ΟΠ." ϊίιπγ]ιῖς τποσία ται δαγῖα5 νηάϊααθ πλα]ος 
γρηάιίτας, Ἐπ οὔ ἤδις αἰαὶ ἰαπὶ αϊθιι5 πθατις 
ἐς [εὶς πθ΄ιιο Θχρουϊθητία ποῖιι5 ἤμπη» Παμή δά 
ΡοΓηϊσίοα πουλίαν ἡάζιπι απογίδπτι ἃζ οχο- 
ογφηζαγ, ως ἰσίσιγ πλθα ἀδτειπιθηζα ἀδμχπηάημε 
ητ, πο πο σα ]αάτὰ αἰτοσῖπι5. ΠΠ|4πὰ νοτὸ ἀΦ-- 
ΠΛ} 1 ια ρεϊπαὰτῃ οοηουβθιετᾶς Γοοη ὃς ΓΠΘα- 
ΠΟ»ΓΘΠΟΓΟ 605» απο Δα πηοάτιηι Πα Ἰταητ» ρογηλῖ- 
ἴθ, Νεαις Ηγηιθησιμι αὖ 1115 ΡΕΠατίριι οχρεὶ- 
ἰλς., νθὶ σαηζασιὶ ςαρῖτ, Τιρηστη 6 Π1πὶ ρα αἹοατίο- 
Ὡς ἀοηιμι πος 115 4αἱ ἔπηΐ ἀσσδρζαγὶ ρυζα  Πγ115. 
δοίθηϊ θη πὶ παρα μὲ ̓ππέει ρἰ γι παιὶπλ δα ἰοοα 
ΔΠΊΩΓΘ » ὙΌ] ΡΠ π. ρυια!οἰτίαηλ ὃς νἰγριηἰτατζοιη 
ὀχαογαηζ, ῬΠΠ]Οοπλι5 νογὸ πλᾶρ}5 ἰΠι14145 τὰ} 
ΤΑ] Γοτοογάϊα ὀγγασιὶς ἀἴσηις μαρραζις, ΝΝοαιιο 
Θηΐη. 1. (οτῖς ἀξικγψίνης αι ςαααμι ται ἔα] χ, 
αυὰλτα ἢὶς ἴῃ αἱ δείαγιιην ἃς ̓ μξοττα 1} ν ᾿ππαἰἀθητὶ- 
Ὁτι5 ρατοταγ. Ῥμαίατίην νοτὸ οηέει οάϊο ρτοίοιᾶ- 
ἴα, ΝΝΟΠ ΘΠ ΠῚ ἀδργεσοσ οι» 1 40 ἀαπηη τ 

ἴηοῖς Πρίαιιο ἱρίις » αιαπ παμ Δ] 17 αὶ ἀΠτην]θης, 
οἰ απο αἱ ἀπιϊοιτία5 σοηίο αι] ορίθηζ, , 

ὙΤὠμαμεῖγο. 

λ ΑΔ Οὐ αὶ ἰη (αματίποηί  οραΡ. ἃ τ οχοί- 
Μιὰ Τιμαηάτο 5» ἰαφεύίαιιο. πγυΐτιιβ» ον 
ὁ09 γα ἃ ποῦς ταοσῖς πγαταζι {πηξ » (φορτιι8, 
ποίφηζος οτίαν ἱποίζαιις ὃς ρα τ.» νὲ ΟἸθοηι- 
Ὀγοΐαμι Τάαῦτο ἱποϊάογςηνι5» Μροιαοθαη ΘΠ» 
πὸ ἢ Πού οὐπν αἰ ΠΠοηι. οο ἄγ ο5. σομλο-- 
πογο αὐἀποτίις πλὸ οἰαίταζοι. [υἱοητ Π πγὰ ΘΠ 
πηοὶρἤιῃν αὐ ςοπίαἰταπἀππιτγαζξαπάύπηαις ρορα- 
ἴο οοηοράο, ἄομπος (ὐαπιαγίηςηίδς ἤοἢ ΡααΘζ [1}}5 
ογατιοηῖθας αὐἱοαίΐταγο οαϊ15 το] τοπο5. πο ἀΪ- 
ςο ῬΠαΙατὶ . [δὰ πὸ ἔχηναϊο χαΐάοπι ῬΙαἰαια]ς μο-- 
οπιοηζο οἱς ροίϊπις, Ἐπ «ΠΠΙοὸ [Διὸ ἴοτοτ 6- 
ταπαί ρΓοάοϊου οἷς δος ατι Αρειρθητ 15 ̓ΠξΘΥΓΘ; 
Ρογίπαἰοσθηι ἀσστοάϊ. Ιατὰ νογὸ δα! μη Εἰ5. οὐι- 
ὩΪΠΟ σιαυῖι5 οἷς σοηἤιϊζατοτο ᾿πιπιὼὸ Π6 μλ]ηΪ- 
Πλιΐηλ Ζαϊάθιν πιομηθηζαμηι δά ἤος πορσοιίμτη ο- 
ἕαϊον αδὐίογι Αὐ ἤς φουνααι οχοϊταγο Βλ 0 τ} 1- 
ἤφι οροττοθαζ 5, νῖ (πλὰ} οδα {5 ΘΧΡΟΙΘΓΟΒ 5 νἹ 
Ρογίπαία ἃ τα οἰαίτας ἀγπγα σΡΟΓΘ » νΊΓΟ ΠΆΓΓΙΒ ΠΊΟ- 
αἰς Ὀο]ΠἸοοίο ἑογά απὸ» μα σοΙοτα βλξξάιιο ν]]υῖη} 
ας ρα] ςὲ ργοροπαῖ. ςοὐ μας ρτογξυρ  τ15, (λπλ 
ὀηΐπι ηθιο γεϊιεϊηιν ἢ; 40] ΠΟῚ Ρ᾽ ΓΙΑ 5 οαυΐ- 

[Ὡς τοσρηίραϊ » ταπιθῃ οᾶς τα πη» απιας 11] δά 
ΤΟ π. Ρογιίποηϊ οἰξοπάτῖ5. Ατααι {1 4115 μι ΠΠ{05 ἔ-. 

οἷα πιασ ἔγατιϑβ » “αἶα ράγαῃι (ἀπέξαμη 66 γιάε- 
ἴπ 5 ἰρίπιαι τὸ σοππάοτετῖ; ἀυτι το στα ΠΠπιό- 
απ οὐλη πα: ΟΧ το ἀἸ σήν ΠῚ Ρυταθίς : 40] νεηάϊτα 
ἄομιο »ργαα!}}5 ὃς ἢ φυοά ἃ ραῖγε ΕἸΡῚ πα ΠΟΙΡ ΠῚ 
τοίζατοι , Θχσθγοίζαιν ἐελθαε πΊΘ᾽ Ργοοῖὶο ςοπάα- 
(ας. ὃς (ὐαιπασποηΐοε τοθις ποις ποτ. οορΆ8. 
ας οὐπι ἀσας » ὨΙΜ}]} αἰϊια ξοτταίφὸ,, φυὰπη ἀς τε- 
Ἰρίο απίμνημ ἀοίρομά ΗΠ] τ ἀρ 68. Ρ] ατί τ 9 
Θηΐπ βασίτι!ς (το! τ δύζαις τα ρο αι. (Οἰαίτα- 
ἴριῃ νοτὸ νὶ αὐσίδ γνῖ ᾿παἶτα 4ΠΟΠ116 τ [τυϊτιτία 

ἴς (Ὀοϊαπι ςοιαϊτόμηχας ρίαθοαζ, 

Ἐημθη βϑη, 

᾿ 5. ᾿ 
Χ τηυϊεῖς οπλπίπο ΡΘΟι1115» 445 ἃ ΠῚ6 ΠῚ-- 

ζαδ Παρ Δ]5» οὗτη (ἰτθαι οὗζο τα! θητοσίίην Ηρ 
(Οἰπτιοθτ ΡΟ (υϊατοπλιίς. ὃς πξῷ απὸ τη ΧΙ Πγ

6 ἴθι- 

ὕοσθ ῬΡθοσῃ]ς ξαϊς οραβ»ντ ἱπορία ἰθυασθηταγ » τς ἰῃ 

ΕΡΙ5ΞΤΟΙ αὶ. τ 
στανταχοθεν φὐδεξοῶστοι τοὺς ἀκουσο μένοις. καὶ δζὰ 
(αὐτίω, οὐ. ἰσδόντες ἐμὲ [7 γι ὄντων τινὲς, οὔτε 

πειρασῖντος Ν ὡς ἔχ εἰνθρώπων γεγονότα ὀλέθρῳ 

φοροξέβλζωται " ταῦτα μϑὺ οὐεῦ ἐμῷ τωλωπωρή- 
μαΐᾳ,χοὶ οὐσδὲνὸς ἑτέρου. τἰω δὲ οἰκίαν, εἰς ζω ἐτε-- 

λέόϑηστιν αἱ πῳρῴτωι σιμοοῖοι, Λέοντι τι," ϑεανοῖ;» 

πρρτεῖν ἄυτοις ὡς ἔχουσιν ὅψχηρεπε. μὴ σὲ ανίςα. τὸν 

ὑυϑμαι ον δποὸ ς ἑςίας, ἔνι ἡ ἅδη α ξιον τὸ σδύρημ(φ 
τοὺς Κομμέσο μένοις ;δοτοοογης νενομίκαμδμ. φίλτα-- 
τὰ γὺ τῶ χωρίῳ τοῖς νυμφαγωγη ϑεῖσιν» ἐνϑτὸ ὧν τὸ 

ὥόφτα ϑυσ οὶ ὁπόϑωνται παρϑενίας. φϑόνου δὲ 
συρῳκουσίοις μφνλον ἀΐδιος φιλόδημος, ἡ ἐλέου 
κριϑήτω, κα) μαἩσ)εὴς σὔτυχης οὕτως ἐν σῦδ᾽αι μονίας 
μοίρᾳ,ως ὠμεῖνος ἐν κακοωραγίᾳ τύχης, τοῖς φθο-: 
γοῦσι νομιιάγήτοο ᾿ φάλαραν δὲ μισείτωσειν ἅσταν.- 
τες » οὐ γὸ παραμτούμω μῖσος ἀζήμιον. σὐχῥάδω- 

σειν δὲ καλῶς κ') σφαξ, κἂν μήτισι “οφασιωνται, 

τοιούτων κα) αὐτοὶ λοι εάλωι φίλων. 

]30ὺ τιμάνδρῳ. 
ν πολιτόύμοτα σου Τὰ ἐγ καμαδάνη τ χοῦ- 

ὅρε. οὶ ὁ πολυ οἰκτισ μος οἷν τ τοῖς ὑφ᾽ ἡμὴ 

πόλου μένοις δγτόῤῥωσε κὰ τὸν » δὺυ δὲ βουλρ- 

μένοις, τοις ἰρὶ κλεόκιβφοτον ἐνεξιρξωι τοῦ ταύρῳ. 

ἐσδεοοίριειν γὸ, ἀσειαν αὐτοὺς ἔεχορ»γήσεις » σταῦ-- 
σοή σὲ κατ᾽ ἐμοῦ τω πολιν ανιςανίᾳ. ἡσέως δὸ ἐπ- 

μίαυπὸ πολίτου, παρέχω τῷ δυμω,έως ἐκ α]. 
«ὐυούται κα μφιθλναϊοι ἴ, σὼν ἀνεχόμδυοὶ λογωνγι 
οὗ τὰ πτολιτόύ μαΐᾷ,ο ὑχ ὅπως ὅπηι φάλαριν ἀμή-. 
χανα ἰλλ᾿ οὐδὲ Κχὶ οἰκέτίω φαλάφισος ὧν ϑείΐω. 
καὶ χουλέσον μδὺ, εἰ χαὶ πανυ σμυεφεέβεν αὑτοῖς 770-- 

λεμιεῖν ὠκρᾳγαντίνοις . τὸ πεδία ἁψα αι 1, 

ἔργων. νιιῦ δὲ ὁ πόλεμος αὐτοῖς͵, τὸν 'πάντι βαρύτε- 
ρος τῷ συμξούλου, μὲ Ἄλον οἱ ὁ δημηηόρος. οὐδὲ 
μικρᾷ ῥοπὴ ἃ τῦτου ἀλωπωρίας, γείρειῦ μδὺ τοὶ 

τῶ πλήθη λέγοντα τοῖς αἰτίας ἥρ μϑ ζεν» ἵν᾽ γπειϑεῖς 

σὰ πόλις ὑπὸ σοῦ ςρατόυεχα!» πολέμικοῦ ὅφ ὁεδρα 
εἰνε δὸς ἀγαηράφηται ὩΡ οἵα “ειραχότων τιμῶ 

οὸς ἀνίσωαται. ἀλλ᾽ οὐκ ἐθόλετε. κα ϑ᾽ εναὰ γὸ ὑμὴδ 
ὀνο και ζόντων ππολλας αἰτίας, ὠπηρτημᾶῥας ἔξω. 
δείχνυτε. ἀλλα μίωὶ εἴτις ὠφεὶς τοῖς ἐντέλει, ὅζᾳ Τὸ 
μὴ «δοκεῖν ὅσιον, αὐτόν σε δπκέτηοιτο; τῷ παν των Χὰ-- 
λεπτοτεροὺ τυχεῖν ὀλέϑιοθυ,νοῤιίσειεν ἄξιον ἐἢ). ὃς 
ὡποοο μϑρ(’ τἰω οἰκίαν, ο) τὰ χωρία, καὶ ΕἸ δοΐ 
στα γρῶον ἰὼ αγορώποοιον , φρατιαὶς ἐφτ᾽ ἐμ μιᾶδο- 

φορέϊς, κα] καμιᾳθαϑαϊους γεωτερῷ ἀν πχαξ ἐς Φ69-. 

γεϊνυταῦτα δὲ στοιδΐν. οὐεξόνα ἀν ἢ δειὺτὸν μᾶν «-- 
πέγνωκας,ἀξιοίϊσως ὀνΐᾳ. πολλὰ γείρ δοι χαὶ δει- 
γα πέωρακται.Εἰαζη δὲτίω πόλιν » Τῆς σὴς ἀφοφτ 

σιυΐης οὐκ ἐπ᾿ ἀΐουσων δπαολαύσοι. 

177, Ἑνναιοῖ. Ἂ 
Κ πολλῶν παϑὺ χεημάτων,, ὧν ἐεϊανείστι 

4 ἀφοῦ φό ἡ Ἄγ“ , » ΡΨ 
ἘΠ" ἐμοῦ» Οὐ τῶ (λανίᾷ μόνον ὅσο σδούμυαι 

πείσανϊες, κ ταῦτα ὧν οἷς κάλιςε καιροῖς χρκα- 

τῶν ἐσεόμϊιυ ϑπικουφιθϑέντες; ἐδὲ αἷθὶ ταῦτα οὐ).. 

, 

εἷς φαϊφοτὴ αἰΐαυα ξαὶς πιοάογατίο γεϊεγα τα τόνος 
ἱ ἢ 
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ἰμύς ἀν ΣΙ 
“ἀκτήζατε.ἀλλὰ τέοσαρᾳ μώλις ἀχθδρδμοι,κϑὴ νὸς 

γοντας σδεελύσοι ὃς. τέοσα φο ἢ ὠκμίω χρτέλοτε κροὶ 
τοις ϑεοιξ, οὖχ οὕτω οὐδὲ τούτων ἄχθομαι "ὡς «δ: 
Ἠὶς 6} τοῖς ἀφεϑείσι γοίρατος ἡ μδρ γὸ λβεωκοπία 
ὑμῆ!ῇ, ἐωὴ δλξίπεομδῳ κὴὶ τὸτο, τερσάίρονν μόνον 
(λάντων ἔχει ζημίαν. ἡδ᾽ ἃ χουθιοια ὑῶροὶ ὑχα ταῖ- 
λαντον τίω βλαξίω, ὁμοίως ὃ κϑὴ τοῦτοι ποσί. 
σῷ ὑπι νει δσει οὶ τὸς φὲὶ ὀκείνων εἰσῖεναι χίεϊας 
ωμολογεῖτε. ὥςτε οὐσεμία αἶδα σῆς ὧν ὑμίν οὐσης 
οἱ χώριςϊας Δεξηςὴ ἐλπὴς. εἰ τίω ἐῷ "ἊΝ μον, ονᾷ 
σδην,οὐὖχ οἷοί τὰ ἐγμυέῶς ον τιν ἐν, οὐ μίω αὯΆ οἱ Κοὴ 
ταύτης ἐςὲ τὴς γνωμης, ἐγὼ πυνϑανό μᾶρος ἡμκῶς 71.- 
οὶ ΤΠ ωρίσξεων ἐγδεῶς ἤχοιν, καὶ ὧκ δι ἰδίων ο- 
κῶν εἰς φέρειν, ὠφίν μι ἢ τούτων 1 βῦλιν ἀζριῦνλου ἥ, 
εἰ κοὴ τῶ ὑποοοϑένζᾳ ξοὐλεῶς λαιμβανήν, ὁποπέμ- 
“τειν ἕτοιμός εἰμι; εἰ μέντα ἐπωφελθίαϑτι , κι] μῆ 
οἱ τῶ τῷ δήμου πλέμψαντες, ἀξ ων υμεὶς ον σμ» 

ὧδε, κοὴ (αῦτα οἴσονται. τὰς ἢ αὐαςείσης Το κονῶν, 
α σθεργεσίως ἀμοιξίω εἰς ἐμὲ φρεσβαζοντες ἐπα 
γέλλεϑε, μὴ φιλοτι με )ς, μα) γὃ τίω ἐμαυτῷ, Κ) ἣι 
εἰς (ᾳῦτα ὑμὴν χωρλζομω σωπανζωυ. 

1743) Λυσείγονῳ. : 
Φϑεύχα μυ τίω Ὡοοφ σοῦ πεμπομιένζωω συμ.- 
και αν φρὴν γὸ ἐλϑεῖν τοι ΤΎΑΣ δὐκλείδου 

; Ἷ ᾿ πολεμίοις. ὡς, 9᾽ ἡμᾷς,εἰς ρρατιώτας, εἰσομδμ τοις πολεμίους ὡς ἡμώ 
μὰμ τίω μόΐχην, τοῦ 7} μιιάδοφόροον υςερησάντων, 
Μη ὑτιουῦ ὀνηϑυνα. εἰς ὃ τίω δόξαν ΚΘ τοις ἐ- 
παΐνοις, πλειςον. εἰς ὀλίρρις γὃ ἡμὴ τοῖς ΑἼη αν; 

μϑϑοις,οὐκ εἰς ἅπαντας ἡ νίκη ἀνώκει). κιν μων 
ὃ μειζόνων μετασχόντες, ἐπάβλων λαμετυρφτέρων 
ἐχύχομΐ. : 

127), λοικόχῳ. πἰμξυνδν: 
Υκ ἀχβομεῦδω "ἧς δχχξολῆς,οὐ 5 τὴς δόξης, 

(ν ἔχουσιν ἐπ᾽ ἐμοὶ οἱ γυῦ αὐθρῳποι, ἰδὼν γὃ 
οὖν ἴστω τὸ αὐδιενκεῖν, μφελον ̓  πολλῳ σοι ότερον ἤ- 
«Ὴ τῷ σδκαΐου νενομισμένον τὸ ἰσδνκον͵ τοσούτον α- 
πέχω τῷ ὅχηκρυπη εὗς ὥςτε ω αὐτοῖς παῤῥησιά.- 
ζεάγαι. ὅτι τοὺς μὰ ἄλλοις φὺσᾳ τοιότοις, ἐμοὶ ἢ ἀ- 
νώξοη ἡγυεῶτη συμἝέξηκκενι φημὶ γὸ,Χ) ἡμὰν τὰ πα- 
Θάνομα φρος γεηλυποῦς πρίϑη,"ὴ τοῖς ἄλλοις ἅχεα.. 
σι τὸ αὐτὸ ἔμμφυτον 4). δζαφέρᾳ ὃ ἑνὶ Τάτων. ὅτι ἡ μεῖς 
μδὺ τύφφννοι δοξ αἀϑέντες, ἔχοντες ὀξεσίαν,ὀμρλο- 
ρου. ὠκεῖνοι 2 ἰσδώται οντες, σταρόσον εἶεν ασι 
εἰἴκζου σδουυδαε αῤνουῦται. 

{15 Πολύςραωτω. 
Γὼ τὴ μὲ οἵ πεπονϑέτων ὑπ᾽ ἐμοῦ, οὐσίνα 

ἯΣ εἴποι μι. οὔτε ὡρὸς σὲ, οὔτε Φοθς ἄλλον 
ἐῳ Ὁ ὀφπῶν. οὐσίνα. οὐ γὰρ δύπου ἵνα συ “έξεμο 
ζὰς παρ ἡρδ! δωρεας,αἕ πεμπουᾶμον πἀροραξ, τὸ 
καὶ ἑτέθοις πολλοις ὅπχιοείκνυ ὅγχαι λουβόνίας, φρέ- 
τον ὅδ} προσέτι Κοὴ αὐυπόγ ὡς » τοῖς λαβοῦσιν 
ὀνειδιου δ. οὐ γοὶρ οἰόμεθα, ὀγρίσιοις ὠπηλλώ- 
μι “οὔτε ἀν αὐτὸς τις ἕκᾳςος, ἰδίας “Ὀεργεσίας 
«ἡεξίοι, οὖτε αὐ ἑτέρων Λερόνγζον ἀκούειν ἐθέλοι. 
ὅσοι μδό τοι αὐοα τίω ἡμφτέραν γγνωμζωυ ; βία 
χρὴ αἰκίᾳ. πολλὰ δ ἐμὴν ἀπώλεσαν ) ἔξες; σοι 

ὈΙΥΕΒΆΘΒΟΚΛΥΜ ἀΚΕΘΟΘΟΚΥΜ 
(ξὰ νὶχ ἀπάατιοτ, οατα Πηᾶρ ΠΟ ἀοίοτο θόπιϊτύσειο 
Ρογίο!ἱχὶς, ΘΟ υσταος νογὸ Δάϊις γοτιποτὶς, ἐς ΩΣ 
δ51τα τὴ αι) θεπὸ σοηἤδτιιθπῖ νὰ ΠΟῚ τά ο 
σαὰπι ἐς τοχη ΜἸογπγ στατία, Ὑ εἰἴἶτα αὐτοπι ἔταιάαν 
[10 ]υδτιοῦ [ο]υτηγηοάο τα] δτῖς ΠΕ] ἤοςοῖ, Ἰηρτας- 
τταάο νετὸ {πργὰ ἀδοθπη ταἰ ζοτιπὶ ΠΠΘΟΠΠἸΟΟ 1111} ἃς [ρο]! τ] οηοπι εἰξ, ΘΙ τα  Πτου ΘΠ ἸΏῚ δί ἤαογος τεά- 
ἀἰταγο 5 ο[Ἐ|8 ρ0]]}}ο εὶ ἃς ῬΓΤῸ ἢ] ς Βτατία παῦοτο ἐ{- ΧΙ ΕΙΣ, Ῥγοίηάο ἐς ᾿πηργατιταάϊπο νοίγα 8} δόμα: {ρεἱ τοὶ ἔψαιυι δὲ, οἷηι πὸ ἀοθιτιη ααάφι) ποθ ὶ 5 ῬοταοΥτΙ5 ροσίο ποῦς, 9. α ταμγοη, ΠΕαΙ.}1}151η Πας οἵτἰς [δ τθη ει, ΤΑ ΠΊΘ ἢ ςἣ ΠῚ ΟΧ Ἰεσατὶς αἰά!αγὴ νο 5, 11 Πιητηγα οροίξαις νεγίι!, ὃς εχ ῬΥΠιατὶς ααοηλαϊιδ ΡΟσαη115 οΟτγριιοτο; 15 “ιιο 6 Οἰμ ταζο 1: ογαπι (οἰακάτηα; ῬΓΟΠΌΠςΙΟ2]  Πλὸ το ἀϊτληη ποα; {π|01- ΠλΔΠ1 {1 ΝΟ 5 ρίασος γοιηϊζζοτο Ῥάγατζις [π᾿ το - ἄο Πος ὃ τε νοίξτα Ευτισιην οἵα »ὅζηοη, 6] ροραὶ] Ὀοηά ρεῖ βαγέσην Πδὶ νοπάϊςλης »ἤπο “ΠΙΟσΙ αὐξο- 
ΤΟ ζ.1) 6 {Τἀτιμιγιιη ογοδίοπο » 4185 στατιτἀἸη}ς ἃζ ΠΟΙ ΡΠ [ἈΓΟ1) Ι8 ΙΡῸ ΡΥ Ιεσαῖος ὨΎΙΗῚ ΡΓΟΙΠΊ ΕΙΣ 5» Ἀ1ᾺῚ}] Ἰαρθογοῖὶς. Ῥοί ΘΠ ΠῚ ΠΘΙΙΩῚ ἱΡΠιις 
αιιθηι [ἢ ᾿ὰς πηρϑηάατὶς Πιμηρτιιηι γο Ὁ 15 ἃ 

Ἀατιογει πη τα Πὰς ἃ τὸ ἢ ΔαΧΠ]] 
ὁ πρνπσπωα, ΘΠ] πὶ λυ] ἀϊς τ" το ἀχοίζος ἰῃ σοηροέξι ξιουιητ: τ᾿ 
ἃ ΠἸΘΓΟΘΠΔΥ 15 ταγάδηξίθις 
ΤῊ δ ο]ογίαμη νοτὸ ὃς 
Ο]5 ΘΏ ἢ ΠΟ 5,40 (ΕΓΕΔΙ ΘΠ 111} 1.115, διι5 νἸέξοσία Ιαὰς αιι υΐξαγ. Οιυὸ νοτὸ τίραϊα πη ζορίπμις » δὺ ΓΡἰεπαιά οι 
δάερεϊ!, 

ζο) 

9 Δ η} 

ΟΠ0. 

᾿γ(αμείγο. 

[ΠῚ ΠΟρίΔς. 
5. ΨΟΠΙΣΘΗΣ, 

αν ποςδᾷ Ρια τ, 
» ἍΪΠ1] ΟΠΊΠΪ ΠΟ ᾿ππιᾶτὸ- 

δα ἰαιάος Ρ᾽ασίπσιμγ. Ῥᾳι- 
ΠΟΙ ΟΙ}111-- 
Πιαΐοτα Ρο-- 

ΟΣ ΟΝ ΠΤ 

ἄγωρμαςδο. 

ΕΒ} γὴδ σοηχπιοιιοῖ Ποηπδο 
ΡΙΠΙΟΙ 68, 7145 ἀθ ΠΟΡὶς 

ἔογαης ὃς ἐπα  βογιη 
«ολη ἱπέγὶ 

ΑἸ» πραπδ ο- 
ΔΠῚ Ποῃΐτιοες 

τ, (ληγ ΘΠ ΠῚ 
ἃ5 ΠΑδοΥΪ 5 ἰπυηγὸ Πα]: {ἐἰεῖα, σιοά οἱ 1 17ΖῈ11Π} σδ (Ὁ 

ΓΟ θη; γί θυ 2 ΠῚ ἱηροηπὸ!Πθοτόῃ 116 Εἰτοατ, ξῖογος σιμάθηη πομπὸς Δ6 1ΠΠ τα ἃ πάᾶζαχα Εἰίξος οἰἴρ, 1ΠῸ νεὼ Ποροἤητατο νὰ οἰ απ πο αὶ ἤμι ΠΟΙΏΡΕΙ]!, Ὦ) ;- 00 ΘΠΪΠ| ἃζ της ἔς αβοξεβύζις 1Π]ορ εἰ πὶς ας ποίας νίπηι, ἃς ΓΕΙ “5 οὐηη ἰδις Πος ἰάδζη ᾿ηῃ- [0 Τα 116 ἱπΠρ  πογαζιιη δ, δο πη ἢὸς ἰητογο Ζιοά ἢος ᾿ΕΥγΑΠηὶ οἷ τη ΡΕΓΕΠΊΩΓ, γὲ ἢη Ροϊείξαιο ΟΠ ΕΙτατὶ . πέθηναγ, ΠῚ] γογὸ φῇ πὶ Ιά4Ἰοῖα Ζιυα Ραηα {ρρ!]ς!! ΤῸΝ ππθτα ἀμπσιηζαι, ἴῃ Ποϊαηζαγ. 
Ῥοίγιγαιο. 

Ἐς 411 πη ἸῺ 4105 πιο αἱ; 
αἸὰ ὃζ τηδγῖζα 5» Π6Ω16 εἰ 

Βοπ ηὶ παπλ ἔδοθσος ΝΟΩ ΘΠ] ΠᾺΠΠΟΓᾺ α[Οἰρί 45,4 ιρ ΔΠΠ8 σοηιοιῃηὶ 41] σορουϊης, Πἰσατο ΡυΪοβειπ οῇ, ςρέσμηξ . ΠΟΙ ΔΠῚ Ἰαγρ ΕἸ ΘηῚ 6 181] ταῖς {ρίςαπείδεις. Ῥγοτίας ΘηΪπ δά Ἔχριόρτα- [ΙΟηῷ Π1] ἰητογοίξ, πο 4115 ἱρίξ, Βοηθῆςα {πᾶ ΟΠ 1- ΠΊΘΙΠΟΥΘζ: ἢ δχ δ] ]]ς ΠΑΥΤΔΠΣΙθ1Ις, αυ γδ σαρίας ὃς νοΠ τ, Οἱ νογὸ Ρτατοῦ ΠΟΙ γα ἤροπ) Ροῖ νίτη δζίῃ.- ἸυΓἹᾶ Πγασ οχ Ρατῖο ποίϊγα ΡΙΟΗ͂Ι 
10; 

βΆγιπξ ροττομηοῦς ἸΡβ οδάογατο ΡοῖΘ65. Αἱ οδιίγα ηό Ῥάμποος οἰ ἴημα. 

ἸΓΟΙ11- 
ΣΆ 114}} ἰοζον - 
ὃ ΠΗ ας Ιρίᾳ ἴὰ- 

ΤΊ» τα Πτὴ ) οί γε 

δΙ, ὨΘΩΙ6 σαὶ 

854 110 9 ΘΓΙΔΠΏ» 
Ααῇας []ς, σα 
Χργοθγαυ θη, 

λργίσοιϑοι. χαὶ τοι πολλοις αὖ σφόδρα δὔρφις. 
ὨϊτΟ, 



-ν [αὐ] Ω 

- 

- Ὁ 

᾿ ΒΡΙΙΕΘΤΘΙ Ζ: 
Ὠἶτο 5 ὅκα] οπι Ρἰυγίπαὶ ἔδοογθης 115 ὃς αααίτα- 
ἴδῃ, οοογπαγαης: σασησιδηι 4Π 16] [1511 Ὁ 1 

ἢ ἰά ταπιθη ἔροηϊε ἃς γοίπηζαζο 9» [6 0 6}}} αὐπιο - 
τύτησιις πλοῖα ἃς ποροοίπτατο σοδέδὶ ἔδοογαηζ. ΝῊ 
ἄδιι οἰπι ππιτμα οὐτη (Δηφεϊτηοηΐα ἃς ροτ ιὶς το }1-- 
θίοπο του ππθυιηῖ» ααοδά γψιγίθιι [ας ἔτθεὶ σοηΠί- 

απο απτ Νπαᾷ οπῖπα ρο ταν ὃς ργορἤαπαζα τηιι- 
Πότα ταηζο ἴπο ροτὶου!ο»οομίογιαγο ν οἰ Πξδητ,ια- 
ἰϊδῃνι ἀροϊρογξζιν 19.615 δαάμιθοτγοζαι, ταπλςα οξης 
ΤΟΡΟΙ]ομάα ἃς τοι οἰοημάα. Ομα ᾿ρίταγ ρου Ιοθιη τς 
ζάτῖο πους » να ποίξγαμι ἀοητπι γθοροῖο ΠΟ ἢ γο]- 

ἰος: πααΐ θη) ἢ το 5 Ζιας τὰ ΟὈΤ Οἱ ἃς ᾿πηροα!πιρῆτο 
οἴϊε ργωτοχειις ὃς γθουίαςίοη 5 σαι ἀἰχ ΗΠ . οὶ 
ἢος ποάο 5 τὰμχ αἱἰτ5 μα γα} δ 15 το αγαητζιαγ. 
Νδυ ἃζ μοίϊος ἰρῇ [χπτ ἀγριπηθηῖο 5» ΡΘΟιιη 125 εἰς 
(λέξας ὃς ραγαᾶϑ.» ἈΠ ἰαὰ τις ἀιογϊπιιηῖς : ααὸά 1] 
1πΠπ|τ0 ταρ ας ΠΟΙ1ΠῸ » ροΠιάςης 5 ὃζ ὁὼὸ [το] 5.(ι-- 

τη τιιῖς ραϊταπτ, τὰ νοτὸ ᾿{{ΠΠ|π|ὰ τατίοηο αὐ ἃ- 
Πϊςο βὰς οἷϊ ν]υὸ οδίατα τοι 15. 

υΑΤΕ)ΟΥ οι 

ψης ἀδηντηι ἰοιιτίο Αροπιοιῖ » τόαιιο τρία 

σαοιηοάο αἱ μι δ ἰπίτῖο σου αἰαογαηϊ» αχρο- 
τιον. απι οὐ αἰϊὰ ἡλαΐτα ποῦ!5 ἱπσοιιηοάα ρτα- 

οἷατα ἴα Π]υπ ]υς Ὕγταμη!8 ἀρροιῖαῦ » ρτο απ 
δρῸ πα] Πἰὰ5 σο (1) πο πτο » τοῦ ἰαθοῦοϑβ οὐ ροτιοι- 
115 πλαχιπιὶς Ομ ἐπέ: 5 «ἰρόπτο ὃς Πδθηζοῦ δά μ:: 
τῇ γοτὸ ος ποὶ αὐϊαἰπγιην Θχ δα ταί τ δα πο τὸ - 

ἀππάδαϊς, αιδ 4 παρ θοηις αιϊάθηι ΥἹῖ υπαπὴ 
ποίϊια πταηοθηκία ἃς οπθ οὶ ς ντὶ γο τἀ ομ- 
ῃΐηο ἢ ἰατσίοηάμι αἰ σαὶ ρθῖςπτὶ (ς΄ ᾿ῃ ρογάτΠ|- 
πιο 5 Ομ 1165 [Δ ΟἹ ΓΙΟΙ 5 ζοπέογατῃ Ὁροσζοι. νος 

οαΐμι φασὶ τποάοταιίχις νἱτἱ πείοιο 4ιομιοάο 
ρα  θηαῦὶ απ 5. ἔγαιι. πγθα Πἰεγαθιτατο ρογτίθλο- 
(οἰτῖς. Οὐἱά οπΐπι αἰ ὃ ααν 401 ΠΟΤ ᾿ἀἸοδΠῚ, 
γε οὗπι τοῦ τὶ ἔν Πατο5.. σα τι4 165.» δὲ ἀπ ]Ο] 
βαογιητ, πειησ γε τύτη πάπαν δὰ τπηό ἤθη νο- 
πογῖτ, 964 πὸ νοπευγιπι ἡσιάθην. ΡΟ] οτος Πι, 
Ρτατος (ΑἸ ΠΠ πομοπι (Οἱ απλ. δ6ῖ ἀθζοπι [0ο π6- 
πο {ΠΠππν νεπτύγαιην οἴδ. Αταας ροίαητα}}} ον- 
ταῇ!ς Ἔχουίείομειιν ἀΠ ]υ δ] αὐξοττο πὸ γιάδαῃ- 
ἴα αροττὸ ηθα ἀοπὰ ασοηνιπατὶ ἀοτοίϊαγίσιιο » 4]- 

Ὀιις σιο ΤΏΪΠ15 ἃ ΡΥΓΠΟΙΡΙΟ γοηϊτοηῖ)αυς δάτιοι- 

(ὰ ναϊοτιιάο, αατ ραύθητο8.» ἀὰζ Βοἰρυθ ρα ππρ6- 

ἀϊηνοηΐο ἔπογαπτ,; Τὸ νογὸ δρὸ ἢ νοῦϑιε 61|1- 
ἄδο) ὙΠ] Π4 1 γοΐαϊ » αὐτὶ οχρίογαζαμη σοσηῃϊείιηη- 

απο (εὶς Βαβογοπλ» Π11|} πὸ ἱπιρθυγαζαγαμι οἰἶο, 
Νες δάδπις τὸ λοι ὰ νοςαγίην τπαχὶπηὰ οο ἴθπι- 
Ῥοτγο. οὐπι αὐάϊητα τατι ἱπἢγπηϊταζόπι 5 ὃς Π]1ο- 
ταμσι ΟΟΡΙ ΠῚ » 4108 ροίς ποίϊγιπν ὃ ράξεϊα ἀστοί 
ἔμην ΕἸΡῚ εχ Ῥγαῦΐα παῖος οδ ἀϊσυητ, ἘΠ στάξι- 
ἰοῦ ἤσπαὶ ας τπθμογοαῖς » σδυάθο 1 ἱπυπ ἢ ΠΠΓᾺ 
τα ρεοίαρί αμην ογοίσοσα τὰμὴ αἰπιηίτατς ααὰπι Ὡς 

Ὀοτοτγιπη οορίᾳ. Ομα: οὐρὸ Εἶδὶ ἐχουίατιο το ]π8 

ο(Ἑ, αν ταΐπιις πλοῖαοτο νἸ ἀθαγβ 48] ρύοῖ Π6ο5; 
ολτ) ΠΡΟΣ μαυά ᾿παϊάιοίυαν ρεῖ Ἰοιοτη. ΟΠὰ8 
ταὶ δον ἡ ποι αυδά σοπλταζαμη πῆς ἃς οδο- 
τοῖς τοτὶ οἰπίτατὶ ν᾽ φοπάτηι ργοροπογεταγ: [6 δτι- 
εἰ μοῦ δική ππι 1ἀατις πος» Π]Γα ἱπυρογτιμϊζαζε, 

446 (ποἰὰς αἰ αοά αὐτρίασυϊαμι οἴει οὰπι νι Πἴ[ς 
ἔθη ἴτα» ἱπάδ γοςθ ει ντ ραν οἴας. Ἐτφηΐην ργαα] 
ΛΔ 1 ]ΟϑΊ 7116 ν τὶ ἀοης οεταπὶ ὃζ ΡΟΙΪατὶ ναί Πο- 

ταΐηυ σά ας. ΑΙ48] ῬγοΥίτι5 65 1Π|6]1η15 ὃζ ̓ηρστὰ- 
ἴῃς ὁ Ασειηστια. Ετεῖρα ΠῸ5 οζίαμτι ἐπ τ] Θ ἸσΟΥ 5» 

αΐ πΠοη μα Γογρασὶς πγοὶ τάπι ἐπί ἰο 5 Πομλ 15, ὃς ἴῃ ἐα Τοστιιηα 

ΙΟΣ 

δι πλοίςου ποιησει βιένοὶς τοὶ οἴου α καϊαχέν. ἕς 
πε Σποτίσαντας οὐχ ἑκουσίως, ἰλλ᾽ ἀνάγκῃ, ὼ 
φύξῳ πολέμου,χοὴ δηλιων. τινὲς ὁσιωταΐᾳ, εαὐλνὰ » 
παντῶν συσεξέςοτα, κοτέοον, ἐφ᾽ ὅσον ῥώμης μι6- 

τεποιοιίῦτο, οὐ γὸ δήπου τοὺς Ῥόπαια χρήματα 
καὶ ὡναγη,, μὰ κινδ'ιυύων τοσούτων Κατοι σεν ὑπό 
μειναν. καὶ εἰναγκαζο μόνοις λαξένν, ἐ χρίωω ὥπυ- 

στιάϑει. τίνα οὐοῦ σὺ χορὸς σδιὸς ὑποτυπούμλρυος, οὐκ 

ἥτελὲς τω οωρεαν λανξανγειν. ἐπεὶ γα] αἱ Ζρροφά- 

σεις, αδ σὺ ποροςπτοιούνδρμος ἔλεγες φῳοοβεδληῶζ) 
χαῇ τούτω τῷ ζόπῳ ; φ) μευθίοις ἑτέροις λύονται. 

εἴδοτυρέιται χὺ ὑπ᾿ αὐτῶι Μὴ ἔχθρον τὰ χρήκοτα, 
καϊσυροὶ ζῇ), εἰ μὴ τούτω σ)οίση, ὅτι ὠκῶνοι μὲ, Θ 
εἰοβήκου ὀνόῤ(ατος τὴς ὠρπαγὴςςἔγειν ἐβιάζοντο, κὶ 
τῶτο φωοοτιϑέντες το ἐσεᾷ εἶν. σὺ δὲ μῷ᾽ τῷ οὔθ: 

τώτου λήψη. φίλου πιςοῦ οιεδόντος ἑκουσίως. 

! 4: Αγεμόρτῳ. 

[παν ποτῷ ὦ ἀγέμορτε. ὁπτὶς ὡδὶ Τ Κοὴ 
ἐμίᾶντον ἐββουλόῦσει μαἷου " σσορλὰ μδϑ νὰ χαὶ 

ὦγλα ἡνίωσεν ἡμᾶς ἡ φαἰραθλεῆος αὗτη μοναρμα, 

«ἰϑὰ ἧς ὁ ἀβουλος ἔγω, τοῖς πιο, λοις πόνοις οὶ χιγ- 
διώοις ὑπέφην ἑκῶν, μιογέφου ὃ ὧν αὐτῇ τούτου κα- 
κοῦ ἐπειραϑίω, εἰ μὴ δὲ ἐὖ σγαϑεῖν τις ὑφ᾽ ἡρδ 

ἔχιερον ς ἀνὴρ βούλεται. ἀλλ᾽ ἀνώγρη ῃ σγῷσω ) ἐν 

εἴτ σῃ χαθ στιάχαι! τγὶ ΔΨ δεομένων, τοῖς ςἰζωλε- 

ςείτοις χωρ  ζεῦϑαι. οἱ γοὴρ δὔγνωμονες ὑμεῖς, οὐκ 
οἷο) ὅπως ὠπέορα με μυέ"οι ς τὶ γερ ἄλλο, ἢ σδεσιίωτᾷ 

εὖ παϑεῖν ὑπ᾽ ἐμοῦ. ἐπφὶ τίν΄ ἕνεκεν. τοσοῦ τωῦ 
ἐμοὶ ἠαὶ συμφοιτηῖὴι ἡγρομδῥων , χοὴ σιωνεφήξων, 
κο) φίλων, οὐδὲ εἷς ἀφῖχται ὑμὴν, ἀλλ᾿ οὐδὲ ὑπῷ- 
φητ αὗτις ἀφίξεθιαι «οοῦς ἐμὲ: πλὴν αλλιϑένοιξ, 

56) εὖ οἶδα γὰρ, οὐδὲ ὦκοινος ἀφίξεται. Καὶ το 

μδὺ ἄλλοις Ἰσως, εἰσί τινες δσοφυΐαὶ, τῷ μὴ σοϊκεῆν, 

ἀναφώνεῖον βόδελυύεάνα! μου τὰς δωρεᾶς, ὑσοιᾷ 

ἐλϑεῖν γεκατ' ἀῤχοὺς ὡς ἐμυὸ, τοὶ μδιὺ, νόσο!, τοις δὲ 

στατόρες »πολλοις εἰ κωλύει τὸ πτολιτιζα. σὲ σὲ 

ἐγὼ εὐ οἰεοὺς, οὐσιὲ ὅχιλείρησε πῶ καλέσοῃ » ἐιέλ- 

λων γε μὴ τυγχάνειν. οὐδὲ καλέστω μ᾽ ἀν ἔτι ταὶ 
αἰόλιςο νυιῦ, πίω τε ἀῤῥωςίαν ἀκούων σὸυ,, χαὶ 
ποιὰ πείσεις, οἱξ μιὰ τὸν ἔκπδιουου τὸν ἡμυέτερον .οἸ"- 

κοϑεν ἐπυϑόμζου, κι ὡραύλης σοὶ γεηλυὴ ὅλαι. καὶ 

στυυ οϑ'ΐω γε νὴ σ(ία, τῷ πὐϑὸς πλέιςον ὠνανεῖσες 

ὅλαι, υήεῖοις ἕνειωεν, χαὶ τὴς πολὺ ποιιδέας" τίς οἱωδ 

ἐπολείποταλ σοι ὠρόφασις τῷ μὴ οὗ σεοϊηἐγαι σε «Ὁ- 

κεῖν, ὅςτις ὦ ϑεοὶ, πέμψαντος ἔναγχος ἐμοῦ σο!; οὗ 

ἀρὰ τὸν δία φόρτον Κλίφϑονον. οἷον ἔμμεν εἰ δψοῶζ; 

«ἰὐοαπεμπόμδμον μώοτ᾽ αὐλαίν οὶ πτηάνων πᾶσα 

ἡ πόλις» ἀλλὰ χρυσίσεον » καὶ τῶτο νύκτωρ, ἀωθὶ 

»ταντάπασι", ὡς πόρ τι ἄγος» ἢ μίασ μ(ο ἰδὼν ἘΩΝΣ 

φορον,αὐτόϑεν ἀπεοράφυς ὡς εἰκός κακοῦ γαρ ἀνε 
δρὸς ἰυῶ δῶρᾳ. καὶ πεφυρῥδῥου φόνῳ ἀν οοπων. 
καὶ μεγώλως φέτλιος εἴτις 5 αὶ ἀγνώμων τοῦ ὅθ. 

στοῦ ὦ ὠγέμορτε. καὶ μδ τοι πρὸς ἡκᾶς ζσ) ἀνή.: 

λεὴς, ὃς οὐκ οἰκτοίρρις μιε κακοδ᾿αΐμογα ὄντα, ζαὶ 

ὀχακείμδμον οὕτως ὥς πέρ δῥέκειμω ἑμωὸ ἀθλίωξ: 
ἴδπὶ οὐ ἐἰτατί» ας οἱ οὐ π ατα ἐἰθυυ πη8: 

Ε᾽ τῇ 



ΙΟ2, 

ὃς οὗπερ ἔνεκοι οὐρέχθζυ χόλιςα μοναρχίας, Ἱγ᾿ ἔγοι 
μι λαμφορὸς ξ) φρὸς τοι φίλοις, ἐπειδὴ τοίχιςο, 
τούτου, χα πὶ δζγὴν ποσὶ τ) θεῶν ἔτυχον, οὐκ ἔγω 
«οοθς οιξ ἐλλαμωρύνωμαι τως χείρασιν" ἀλλὰ ὃ 
μόνον ἰωῦ μοι πάντων δος μεύϑιον Δ᾽ κακῶν » καὶ 
τούτου με ἀποςερήκαϊε οἱ φίλοιγιιηϑὲ οἵ ποιῶν μηῆ- 
“όγα ὑμδδὁ ξίξεχοντες ἐκ 27 αἰδλόντων" ἐλ) εἰς 
ὠὐάγκίω χᾳϑεςήχαμδ ὦ ϑεοῖ, (μη φορφσιεμένων 
.-ῳὡῦ ἃ νι ὦ ᾿ ͵ ὙΠ ΄, δυο τος δωρεαὶ οἷς βούλομαι σδιοΐοναι, 4) πολύ -- 
πων καὶ τὴν βωμολόγχων τῆς τυραννίδος σδιοδον αι, 
οἷς οὐ βούλομαι. 

ΣΡ .«1} Τούκρῳ. 
Ἦν φιλοδὴ μου γιωναΐχα κλεαινέτίω,. οἷδγα 

Ἔὸ ζω λέγω τεῦχρε; βουλόμϑδρος ὑπὲρ 9υ-- 
γαροὸς γάμον ἰσεῆν, τοῖς ὧν ποσὶν ὠκωλύϑιίω. ἐφ᾽ ἃ 
καὶ σέπταρεχά λοιωυ ἡκῴν αὖ, εἴπερ μὴ οἷδε τοιαύτης 
᾿κησε μονίας ἐγνώνοειν ον συρᾳκούδτης  χοϊαλιπεῖν. 
ἔνϑεν κ) αἰ δκασότερον αἴάϑοιο αὐ, ὡς οὐκ εἰκῇ σοι γι. 
οἱ αὐ} δηιςέρλομδϑυ.μέτελϑε ταύτίωυ αὐτὸς αὶ 
πέντε τοίλαντοι εὐ δεξξαι προικὸς το κηοἷες ἢ, γώ- 
μουμέμης τῆς ποδός, μὴ κῷδλον ὡς εἰτορεαῖς σιδὸ- 
μῥᾶνης, ἢ χρεοῖς ὀφφλόυδρον ὑπ᾿ ἐμοῦ διορθέμϑιυος. 
ἑαλ μδύ τοὶ πυνϑείνηται, πόϑεν ἔχομδμ φιλοδι μου 
τοσωυτο χρή φῳτοι, μι φάσιος οἰοέγαι, εἰλλ᾽ εἰς ἔμ 
τὸν λαβόγᾳ, «αὶ φιλόσδη μον τον οόγιει, τὸ γινώσκειν 
αὐώφερε. οὶ δζῳ «πσουδὴς μὰρ ἔγχε. Λέοντα ᾿ησϑεφὴν 
“ποιῇ σοιᾶναι .ἰφίκετο γὺ ὡς ἡμᾶς, μυσήων τὸν γάμον. 
Κα γὼ δζῳ τοίχοις πάν 9 ὑποφόμδιμος, τές λον 

αὐτὸν ὡς σένμᾷν δὲ ὦ χλον τινὰ ἀμιείνω σζρη 7) νυμ.- 
φίον νἱ μήτηρ ὁ παιδὸς ὠκείνῳ τίω φεοῖχα αὐασέ - 
χου κοὴ μηκέτι φροςφιλοτιουου “δέ ἐγ »ησε- 
ςἢ φιλοδήμου μυεμανη να! ὡμολογήγαμδν. “2 ἐῶ- 
οφύμϑμοι χρήματα χοιριούμεϑα τὸν μον. ἀγλὰ 
ζορθς ϑεῶν μὴ οὕτως μιελῶς λρὼ ἐγγύῃ ὡς αὐτιοὶ.. 
«δου, αλλ ὡς λαμξανων πέγτῃ ταλανζῳ, εἰ πῦρ αὐ - 
εἰοΐ τιν! ταυτίωυ ζεῦξαι ἐφίφται. αἱ ἀϑὸν γὸ ὠτυχήστῳ 
«διδόντας, ἔν ϑτυ ἀσρόκειται σοκεῖν, τούτου μὴ οδουιῦ 
“χάριν, ὦ φοροσεποιήϑημδυ χρήματα, ἑκὸν τδαοτί- 
στη" οὐ μι) κωταγνοίζεω Ὑ αὐ ἐμοῦ τοιόν “δ τι. ὡς ἔ. 
γω 8 νῇ τὸν ἥλιον “δόξω ζημίαν, μείνανῷ πορ ἐμοὶ 

͵ Ἀ ΄ ΕἾ 3 ᾿ ταχοηματά, ΚΟ μέγα οῷελος λαβούσης εἰς τὸν 
“οὐ μον τῆς παιδὸς “οὐ ὃ δικοί Φρονειν ὁιτυύωαντ᾽ ἣν ἐῳ πα ὩΣ ΚΗ δι τ δὶ 7 αὐοιμησδὲν εἰοὔὸ τς ὩὉ  ἐμου᾽ εἰὃε ΕΙΣ οει τερον ἐ ΄νΝ λ 7 οΟ “ ’΄ απονταου φάλφᾳοιν τῶν Ῥρόπον τῳριεξόων. πέμπε ᾿ “Ὁ η ΄“ὝὟ Ἁ ͵ «ς εξ τοῖς γάμοις τῇ “οὶ σὲ συγατεθος τέήαρας ομή-. ἃ Ἀ .] 7 μον ἂν Δικ Χ0ὴ γιυυυαροείας ὠμητέχονας, ὧς υῷ ἡμὴ σοὺ- εν ἈΠ αν, Ν τ «-" Ἂς Υ λ εσοὶς εχέις.  2φξύυσοις εξήκογτοι. 10) τὥγεως μὲ Ἵ ἢ ἮΝ ἢ ἐπα. ὁ ς ζν , εἰχθίυναι σταραήνει τοιὶ γαμμους (ὡς χρὴ νιοῦ (οιοσέῳς » ͵ κ , Ἁ Ν ἃ ἄχθηήσο μδίοις " πεοϑύμως δὲ πέμπε τας δωρεαξ, κα ἃ υ ἤ Ὕ 

͵ ὡς 71 τοῖς φαλᾳριοὸς ᾽ ἰσίας καρπουμᾶμος χάρ,- 
ο ΄“ ᾿ ς »" Ὃν Ἁ - ΘΟ ΟΣΥ, (ς.κοὴ ταυτὰ μδρ ουτῶς ἐγοι ΤΕυρΕ. τὰ οἹ͵ ὥΐλω, 

ὡς κοὶ παΐζος δεορδύῃ τῇ παισλ. γοὼ ἐ δος γγηρε- "ς ΚΟῚ πτῶρο " Τῇ πορσδὲ, ΟῚ ὧν δος γγη) ͵ [ὰ ΕῚ 2 ἴω υούσῃ γιωυωμκὶ, τῆμος οἡ νοῦ. κρὴ φορφςοὺς αὐτὸ! τὴς ͵ τ} ῷ “ Ὶ ͵ φ ΄ δρείας, μδὶ της ἰσικοὺ ϑύε τοῖρ αμιοῖς. ὡς μ(θλιςτι 
ΩΣ ͵ ͵ 2. πολυτελές κα. μύτις συρᾳπουσίων δ πρφση- 

΄ ΄“ 5 φν ᾽ δ" 7 " ΚΟΥΤΩῖν τῇ παιδὶ ,) ἐν τῇ καλλίςη ἡμέγῳ φἄηλιον 

ὈὨὈΙΝΜΕΑΦΟΙΝΜ ΠΡ ΟΟΒΚΥΜ ᾿ 
αι», 4014 ἀς σάν πλαχιπιὸ τοσπθτη αξές ξξα αι; γέ 
γιάς! σεις Προ γα ας ἢ απχῖςος οἷἦδ ῬοΙΘι;, ροί πιάτα 
ἰά ρέο νοῖο ἃ Ῥ)115 ᾿ππιποστα ἴις : {αιίην {ππὶαάᾷος 
Ρζια8 ἰη τος ΠΡ οσα Πταῖοιι Οχοου ΘΔ} » ΠΟ Παῦεδο. 
Ὑ οτγὰὶπι, δ νῆα τ] ] πιδοσαμ οπηίαπι τος 
[οἱατῖο ἔαζωγα ογαῦ,, ΘΑ ΠῚ νῸ5 Ζιιοαιο Δ ]ΟἹ 1)1-- 
ὮΙ φάθι ες 1 ΠΟῚ σοποράϊτις., γὲ αυρηη πᾷ [ὑρὸῖ 
{τίσι θα ποἤοιὶς οὐηαῖο Ροή πὶ. ϑοα 6 01} ἰη διμπὶ 
ἰοσιαν το αι [ἄγεις νὰ νοίδὶς ΠῚ ΔΟςσΙρίθητιθιι 
αιυμίσδεις ἰαγσὶτ! ἡγαηογα νοΐοὸ ἰὴ αὐἀπἰαζοτος αταϊιο αἱ ς- 
[φτάτοι 69 ΓΟ] 4105 "τ πγὰ γοΐο οὔξοιτο ζοσαϊ, 

ΤΟΗΟο. 

ΕΠοιποηείης ταὶ (ο Πἀογίμιη [α νχοζῷᾷ Ῥἢ]- 
ἰοάομνὶ ΟἸοαπδίαην νἀ δι αὶ ([ὰ5. ντίηιια ἀφ 

4ιιὰ ἰοαιιαι:) χιὰμν ΠΗ] α ΠΠΡΕΙΆ 5». ΠΠ ΠῚ σοΥτ]5 τπροα - 
᾿ΘΉ ΓΙ ῬγΟ  δίτις ἔμ Πὰν δά ααοτιηι [ος] ταῦθ 
ἴς ποῦ!ι18 νοολη δ, νὰ νθη το 1] οΥσασι 5 οἰ 
ΠΟ] ἐδ οι ΓΘ ἢ ΠΠ]υο πη) Ρυζαοη, Ν᾽ ηάὁ [ςη-- 
[165 ΕἴΔ11} ΔΡυΠἀλητ 5» ὩΟΣ τι ποσὰ πος (6 ἱρί15 αἀ 
το (ογίθοῦς, λῆς ὑπ ΙρΡΙ6 ας γε ςοπμ ἢ 25 ἃζ σο- 
ΠΕΣΟ σι Π] ξαϊοητογιγ ἀοζϑιη ἴδ σοπέρε Γῆν 
ΡΥ Εἰταγύπισιι ΓεοΙρο,ίι Πἰ Τα ππιρτίας ἱπθαῦ, πέαὰς 
ἴδπι νὸ ἢ ἀπο ἠδγὶ νἸἀδἄτιτ»αυὰμη γοἰ τσὶ ἢ γδὶμγ 
αο Ἰτιμν ασῆιο ΔΙ ΙοΠπ ἃ ἴδ Ῥογίο αι] : τ γοραυῖυ, 
νη 46 ποδὶς ἃ ΡΠ Π]Ποάοιιο ταητα ΡΘΟΠΠ τι} ν]5 εἶδ 
ῬΟΓΙΟΥ ΟΠ Θ στο υμά θη το ΓΘ [ροπάς, (δὰ 'ῃ Ωγ 4υὲ 
ἀσοσρογίηι ὃς ΡΕΠἸΟα ογι) 41} ἀδάθυιτ.θ τς σοση]- 
[ΠΟΘ ΓΓΔΏ ΣΟΙ. Ορεζαῃ) ΔΙΙΘΙ 11 ΡΥ ΠιΪ5. ἀαἰοὶς, 
νι ροὴ σοηοῦ (γι δαζαγ, Ψ δηΐτ Θἢ ΠῚ} Δα ΠῸ559 ἃζ ΠΟΙ Πρ λπ.ι ΑΙ τ. ΟἸο πη Θρο οἰ ου του ΡΓΟΠ ἤΙς 
γαδιις ΟΠΊΠΙΡι15 αὐ τὸ τα {|.5 [1 αἰ πὴ ς ἘΘΠῚΡ 41} [1- ἘΘΉΘΥΙ 6] ΟΥ̓ΘΠῚ ΠΟΙ ΠΟ Ἰογέπηη; παν ἘΠῚ Ρι16]- 
ἰχ Ὠγαῖού,, 111 Φοΐοθῃν ΡΟ] σοθοῖς ΠΟ΄ιο ΠΟ] Δ". 
Υ]ττα το] Ἰοτῖθ, ΝῸΠ δηΐη. 1η νΏΟ οοιτόσις ϑέπεῖο ῃοίἔγα αῦρα ἢ] οιγπχ τημηι Ποοπεία [λαόγαις σοπί ἘΠ, ΠΟΘ οἰἰπι ΡΟΟΙ145 [Δ σ  ΠἼΓ, [ταῖν ππρεϊατιιηι σοηοέξιοπθ  πη ἈΡΡρΑγΑτΙ 16 
ἀοηδηι5. 864 Ροῦ Ἰθδιηι ἱπυηχοσιαϊθηχ Π6 12 ΠῚ ΠΟΡΠ] ρρηζοῦ ἰρομ(] θιι9 νταγὶς, νὰ Ποη Δοσορὶῆς ΡΟΥΠΙς υὰῃ το 4 4 αυΐηηῖο ταϊθηζα ΡΌΣΟΓΙ 59 ΠπΟᾺΡῚ οαηὶ γῖτο ζΟΠΙΙΠσούο ἀδογθιοσίζ. Τατρο 
οἱξ ΘΠ αἴΐδαι! χαρά γΟΪ πο ἴπιι5., ΠΟῚ Ροτα 6 ἰἀτσίοἄο,ν Ὁ] ῬΓοροίτιη ἤξ ποι ςΟ] τάμα] δε- ΠΟΠΟΙ) Πουΐηο ροοιμγ185,.64 τὰ νὲ Ππλα] Δ] Π11ς ν]-- ἱγὸ ΠΠδδητέτηιϊιο το ΔΙ 41Πς ν]άοτὶ, Α΄ ΠῊΠ; ἱᾳπὰ ΡΘΓ [οἷον ἀϊροπάϊμι ἐβέξασιις ταμ]τὸ ΠΧ Ι πὶ 
γάρογ, ἢ ΡΘη65 πὶ Ρεσαητα ὨγΔηΓδηϊ, τατποτῇ ΠΔΑΘΠΠΠῚ οὶ Ππιρεῖ15 ἀο ΠἸ πα τὴ ΡΟ] αοαχυΐῃ Παθίτατα οἴξ. ΝΟΙ ΘΗ Σηγ θοῆς Ἰάθι (δητῖτο, τθ.- 
ΓΙ) ΠΠΘΩΓΙΙΠῚ ΠΏΡΘΓΙΣΙ ἸδηΔΓΊ 416. ΜεπδΠη) νογὸ ΠΟῸΠ ΟΥ̓ 6] ]ΟΥΘ ΠῚ γΠά ας ἃς αἰγοοίογοην ΡΗΑΪ]ά.- ΓΙ τγαάισογθης, ΜιἊῖο ποις ραοῖ]α δά πὰ-- Ρείας. αδειον Ε]1ὰς Φ΄014165. πλΠ]Θρτέίαιις ἤα- 
ἰλς» χιᾶς ἃ ποδὶς πὲ Πὰς Παίδος :ΤτΘ ἀυγϑος {δχα-- ΒΊΠϊα» ἀγα Πουζαγρ» οἰ ογῖτοῦ νὲ ἃ Ραγθηταγ ηὰ- ῬΟΙδ » 4ιαΣ ἡπης δείδιη ηἰπιὶς ἐοτὰ ΠΝ σοἰο γα. ἴιπγ, Μιηργα Ργοπηρτὲ »αἰαοτίτόγια πίττα, ἢς νς ἴῃ εἰς απα ΡΠ ἰατί ἀἰς [απὶ; Ζιιδί! ταὶ Βοπϑῆς!) ἔτα- ἐξα) Αἰ Τα ιιθιὴ Ρετοριας, Ατσηιο μας ἤς (δ πΠαδοάς ἃ Ὑαςο Ὁ ποά )ά το] τα ρογείηος, ΗΠ 1 τδηπυᾶ ρᾶ- ΓΘ ΠΑΣΘΠΣΙ5 νΧΟΥΊ (0; νὲ πιατίτο Ῥυϊπαῖα σιγά σογας, ΘΑΓἤ ΠΩ: οδιηοάα τΠΘΓΟ» παρειά 6; 1 Π) Δρηἤσεη.- 
ΠΠΠππῸ ΔΡραγαζι ΤΠ Ἐγα ἔαοιτο, Π6 4115 ὁγιασιπογά ΘΧ Πἰ5 411 ςοσπαρίοῃς Αἰΐαχια ρο}] ατείησιιης, πλὶ- 

ίςτιη 



ροίτυληὶ ΡΕ 

ἔφγηϊη ΡΓῸ Βοαῖο Ῥειοάσφηγηι ρρείϊθε : (δα Θἧιις 

ἐούτιῃμ δ} ἰοποὰ ῃ ἘΡΘΥΘΠ.115 ΑΙΩ 1 Υ 1ΠΟΔ111118. 

(]οδηοΙ,.. 

ΕΠ σάςην ἴ ρεγοστίηαπι τούγατη παι σατίο; [1] 
σαϊάφηι νἹγ "δὲ νογὸ ΠΟἢ 6᾽115 ἀΠΎ]Ο] 5 10] 41}- 

«θηὴ Ποπουί σα οἰξ γιάστις : Αὐ ἤ πα τα νἱσοπηνά 
Ἰδγηγ Δ πππτπ ἀουη] [ατίταπτὶ πο η ἐοτταπαταιι ΠΘα] 0 
Ῥιοίρετάᾷ, Ν τὶ θην ν] ἀπτα5» 4110 δα ρ] 165 Δ 105 
αὐσραίτ,θο Υἰγεατθιι Δι ρ  ]ΟγοηΡιιο 1 νοτὸ ργατου 
δτάτοιη ργοάυζεξα ργογοσαζάσαο ν γο  ηἶζα8.» σα  πην- 
ἴδηι Γδοατ δἴξοτο, ὙΌΓΡΙΗ λιν Θητι ΟΠΊΠ ἢ} 
Ποιίσατι ορίῃϊοπὸ ἀποιτις ὃς Ποῖος εἱξ., Ε]1ὰ 
ν]ττα τΟπΊρι5 ἃ παῖογα οἰγοιπλ ΟΥ ρτιμτι » 1) σα 
δαζι ῬΟΥΠΊΔΠΘΗ5 ἃς Ροτδιιεγα 5, Ιληλά πάτ ΘῈ 
Ὑ τα τ 6.115». νὉ ται σαν νἶγο σοπ π ἘΠ ὁοριυία- 

τά 1 ἰαυιάς νοὶ οροσῖοθαξ. Ἐοτταί]ις ἐσίειν ΡὨ]- 

-Ἰοάθηνὶ σατοπείαμι εὸ ἔτ πιο ογλζιι  ιιὸς δ᾽τς 
ἴοςο ΑΠ απν μαθο5.. αὰπι 1} τύαυς Πρ] τ ᾶπο 
ἰαζοια οἀἀΠπ|ς Αὐ [Πρ ΠῚ οἰ ἃς ̓ π] αν Ὠγαγ]- 

τι ἀς Πάοτίο, Π ατὰ ππρειαγαῃι τατο δ σοη ποτά πο 
ΡΟ ίροτς. οι νίμν παῦοῖ οαπάδηη, ἃ πλοχ νρη- 
ἴαγο πιαγίτο αὐοῖς», ὃζ σαῦο 6 ΘΟ»ΟΙΠ 15. ΠΠΠΠ 6] .ΩΠῚ 

Ρογσαϊαμν αασρίαπι Γθσοσῖῦ δας ΟΠ 4110 πιμ}-- 
Τασην [λυ] Ἰαγίτοῦν ζαηι τα! ρους » παταγα ἰορ!- 
διις πιάτατα ἃς βοτοης νἱρέπίχιςο. (τα νετὸ πθαιϊις 
Ιαθογαμείριυ5 ραγομοῖθιι8.» ΠΘ4 86 ΡΘοιμαγιην [10- 
ΡΙα αι  ἀπηο ἀπ ἴη ος το ρου , [πλγηγα: τη Χὶς 

τηααο ἴῃ ο Ἰοϊτατί5 14 εἰξ ἀγραμηθηζυμ θα η6- 
Φαυιηιαιη ὃ ΟἸφαποτα {πἰρίσαῦς, ΡΕΠΟάφηλες5 δἰ πὶ 
οὐὐπη ροττα (οἸποῦοῖ » ααϊπαις ταϊδηταζίαπι ἀοϊθη 
Δρια ηο59 1] το! ααϊτποαας [ΟΠ τι παῖς. δι1η8 φη) 
ΘΙ ΠΟΙ 1165 ΘΌΙ 41 ῬΠαϊαυ 5 ραςοιηϊα:. Ωυαηοῦ- 

ΓΟ σιαϊά εἰ ποά πιούα 1τοτροηδ5. ΟΠ ΘΠ ΠῚ 

ῬΗΠοάοηλὶ τοι Ποπθηγραιιας Π11}15 ΠΠ ΡῈ 5 ἱπηρθα!- 
τάθηζο οἱἷο ἀοοτ,οχροίζαηάαιῃ οἵ σςηίθο, (κια- 
ΟΖ |16 ΘΠ} 11 ΘΙὰς Ροτοϊζαζομ) αὐ δ᾽ τἀ ηγηιο ο- 

ταῦζ τοι οἰοηάα αἰ Π}} ποταηι ΡΙΘΠΟΥΤΟΓΙΠΎ 115, ὅλα 

γογὸ παζαγα ἰοχ νή(ητις πο δ τορυσηαηε δες νεροῦ, 
1152] ΔΉ Γ ΠῚ ἢοτὶ Ῥοιοί οἵποζασι ΠΕ 4 δοϊ ταγά τα 

του αβεύαπιι5. 5.640} 6{61}} νοίῖγα τειηροτγα » ρα] 

ΟΡΡογτι τας ὃζ οζοαῆο πο ὀχρϑέζαξ, ΡΠ Π]οά φητις 

αὐτου [οτήξαῃ. [5 τοθιις5 ᾿πηροάϊτοτν τεποτύγαιο, 

αυϊριβ πράτ] ραῖγξ ογραίδιὶ οἰ. σὰπι ΕΠ }ς τη - 

τασίτας κα οὔσισ! ἢ δία; ςτατίς 14 ρεορθπιοάῦ ἄοι!- 

τοίσονς ἱποίριτ. ΤΊΡΙ νοτὸ αυ ἀυπΟὈτοπι στα ἰοροια 

ἄοπαι ρυς}14 ἀϊατης τοη θα, ΠῈ}}ὰ (Ἀτ|ς αἶα ἐχοιία- 

το οἵϊ. Νοι, δπΐπι ἴῃ ρεαίθησία ταπι ρᾶῦγο 4 1Δπὶ 

ταατῖτο ορας παθεῖ, Τὰ γοτὸ ται αἱ} 15 σου  αγ ρὲ 

ὃς Ὡδοοϊαγιῖς 46 απ ογταπι νοτὸ πγαχὶ πιὸ οὗ ἰΌστι- 

παι Ό ΠΕ] ραςζενηγάτί ον ΠΟΙ͂ Ὲ6 Ργαίς ΘΠ ΠῚ ἀρ- 

Ροποπάδλῃηι ἀοορηξοπάάμησαο ας σοριτα, ῃρη (ἃ πὸ 

πλοῖα γα Οἱ 15 ρου παίδιαταας {το ἃζ ἀς παῦῖτο ἴπο 

δοηὶς ααἰδιις πο Ποἰτέτημο δὲ 46 6|1 (ρἱομἀ!ἀὶ ἀε- 

ςοτέαιο ἰζατις5. Μαΐτα δαῖτ ἔα εὐἰαπι αἰ α δοπὸ 

ἃς τἰτὰ ἤππς ῬΕιοάρφηιο ροῦ ἴα σοίϊα. Εἰς ἀπζειη 

ἰατχ οπτηΐαμα ἰοσο σΟΙ 116 Ῥομυτη τας ]5. 

4ποά τα ΠΟΥ] (ρίθητὶ οὐπαμιθηῖο {τ,Π ἰϊαπιντ 

τανϊτεήπεαις εν ο8» οοσατῖβ, Ῥοσση]ας 

Ἰσίταν οὐπι τἰδὶ ν Πλην βἔμογας ΓΤ οασον πλρας φάπα- 

Πλογαδιτ, Ουδά Ἢ αἰτοῦ5 οτίατη το] Δα πυρεὶαπὶ 
ἰῃ- 

ἀἸσπουῖ5:}}ς Ἱπρρεάιταδίς τὰ [οἰ λπν αι: γ Οἱ 5) 1π|- 

ροῖα. ἂς ρίὸ ῬΗ Π]οάδιιο » νὰ Παρ Ἰπτογαοηϊαῖ, 

νοτι πο το. Νιονο οὔο 

ἀἀξαηταγαϊηφζαμπι αἰ τὰ εἰδὶ μπτ τα 

ἘΡΙ5ΤΟῚ ἃ. ἰοὶ 
" ᾿ 

δ 
Ὶ ) 9} ἱ . δ ἢ ν᾿ ἷ «νῷ ακαρλοῦυ εἰπῇ φιυλόδημού, ἀλλὰ γε σοορμδρ 

στε; τίω) ὑνεθβι : . 
Ι ἤ Κλεαινέτη, 

()» Φιλοδημου πλοις δὶ τἰω ξένζω, ὅ' σοὺ μΔὺ 
ἀνορὸς ἡ μιετόρου οὲ ἐτιμήτου φίλου» σοὶ κδὸὺ 

σα κλέῶως ξΟ ΟΣ “Ὁοσρ νεῶν! ᾿ τῇ ϑυηαρὶ σ᾽ Α ὑμῖΐω᾽, 

εἰλδοξον ἡ 90) ἔτος οἰκουοςύση, οὔκ σὔτυ χῶὺς εἡ μδυγὸ 

ἐπ᾿ ὠνρὶ “ἠρεία, χρόνους ζρος λα μι( ἄγοσει, πλείω 

εὔρετίω), ἡ σὲ ὅπηι παι δὲ πταρ᾽ ρον μηκιυνομδμὴ 
αρϑενία, δγαβολίω κτᾶται. πᾶσι γὸ ανϑ'ρᾳποὶς 
αἴο,ιςον σἰέδοκ ται, δὶ γη σα ἔςι αὐϑο αὶ τοιὶ τὴς φύ- 
σέξως χρό; οἱς ϑυγατηρ οἰνουροῦσοω πύλαι γὸ ἐχρῆν 
ΟῚ τὸν ὠκείνης (ον, ὥςπερ τοὺ σὸν,» Ζρὸς ἀγεϊρα ἐ- 

γτοιν εἰ ὅ)γτι!. ἴσως μὲ οὐοῦ ἐντὶ φιλοδηίμου ανδᾳ- 

(ιυϑίαν ἡγὴ τα σδα ἔχειν, ἰωῦ μέν Θ΄ χρὶ συ ἐγείνα- 
ἐϑε. φέτλιον δὲ, δὶ πόϑεις ωμέτου, ϑυγοιτίθρ 

ὁποςερέν γώμων "καὶ οὐχ ὅμοιον τῷ μιοτ᾽ ὀλίον 

ἡξοντος ἀφαιρεϊάγω! ὠνεδοὸς. ἢ οὗ μήπω πεῖραν τίς 
ἔρρηνος χρὴ συυυήϑειαν τοῖς πῆς φύσεως ἀχμαζομοές 
γη νόμοις. ὅταν σὲ, μκὴ σὲ κεκ μυκότων χονέων, με δὲ 
δ ἔνσδει ὧν χρημιοίτων, ὥςπερ νυωῦ, κοὴ μεγάλης ὡ- 
τυχίας τεκμήριον τᾶτο. ὃ μιηϑαιμῶς κατοιωνίζου 
«λεοινέτῃ δ πένίᾳ τῶλαντον ὃ φζουροῖκῶ κατέλιπὸν 

αὐτῇ φιλόδημ θ΄ ὠκηλέων σταρ ἡμὰν Χοὴ οὐλχι (υ-. 

γὰ μένον, ἔςι γὸ εὐυτοῦ κοινὼ, οὶ τὸ φώλαρισδὸς γη- 

ψίάτοι. ὥςτε οὐχ, οἶδα κλεωμρνέτη, τί ὧν μελλοὶς" οὐ 
σα οἶμλαι σεὴν, μιηεἰεγὸς ὑςερίζουσειν εἰς τὸν γοίμον, 

τίω φιλοδήμου μένειν ἀφιξιν' ὅσω μδιὺγὸ εἰκὸς εἰς 
τω) ὠκείνου σταρουσίαν ἀνα βαλέοϑαι, μὴ φϑάνω- 
μδνιόσα δὲ αὐτῇ κατετεί ει Φύσις ἀπόντων ἡρδτύ, 

ἐὸν οἷόν τε, μὴ ̓ ωὐδιμένωμδρ. ἐπεὶ τοις ὑ βυφτέρφις οὐχ, 
ἀναοέγῳ ται καιροῖς, ἡ πῆς πα δὸς ὡρᾳτάχα δὲ φι- 

λόσδημίθ' μδὼ εἴργεται τοσούτοις » ὅσοις πτατέρᾳ 
εἰκὸς εἰργεῦι φίζωρεου ϑυγαρὸς οὔσης εἰς γεΐμον. 
σοὶ σὲ τῷ κατέχειν οἴκασι αἰδα τὸν γόῤμον το 

πάθω, οὐδεμία «ορόφασις. οὐ χὰ οὕτως αὐτῇ σπτα-- 

Ῥοὸς εἰς τὸ σιαρὸν εῖ, ὡς ἀνοδρός. συ οὲ χὶ πολλας 
ἀνώγλιας, χα) μογίσήν τὴς τύχης δστόύτι τοῦ πα, 
οροςνέμοειν οἴει σεὴν, καὶ παροῦσιν τίω μητέρα; 

οὔκ, ἐαν᾿ γ᾽ ἐμοὶ “πειοϑ δι στι χαὶ «ὐδὲ ἀνεθρὸς οἰ τυ-- 
χῶς,() αὖξα ϑυγοῖζος αὐῳρεπῶς δουλεὔση. πολλὰ 
“ὃ χοὶ ἕνερᾳ καλῶς, οἷ χα φιλοδήμου πσράξασοι, 

ἕν τοῦτ᾽ ἀντὶ πόντον "κοινὸν ἐ ργαάσῃ ἀγαϑεν 5» χα) γυ-- 

γωικὶ σωφρφονούσῃ, κόσμιον οἶσον, κη δ᾽ σὕσεσοι κα- 
τοὶ νόμων τίου ποὴοῖδ, τοὶ μδ οὐοῦ “ρήματα τεῦκρος 
οὐμὸς., ὁπόταν ἐϑόλης οὐ οφολθμήσει. εἰ σέ τοῦ 
καὶ ἑτέρου σεῦ σοι φοοὸς τὸν γείμον », ὠκέϊνος ὑπου-- 
γήσφι.σὺ μένον ἃ βούλειυτοϑόςτοῆς, χα) φιλόδημιον 

σὔχου βρδὺ ἐλϑεῖν εἰς τὸν γοίμον. ᾳαᾳῇξαλλου δὲ 
μησωμῶς . εἰς ὠκέίνον ἡξονίᾳ τοῖς πα οῖὸς φόνοις. 

καὶ τῷ σῶον οιξίνον ἐὩ)..κο) σγαρέσεάχαι » χροὶ τάλλα 

μδὲ ἔςωσοι μϑ)οτύρλα μη οἰὶν σ᾽ ἧσσον ἡ τρὺς αὐτοῦ 

Φιλοφϑοσυη. 
τὸ ποάο ριιοὶ]ς τοπηριις (ροηίτιπι δά οἷκις γοάίταπι αἰ ον, Ἐπ αἰαπη ἢ πη εἴς ἀτοτις 

(Ἰοϊο:τμη} ΟῚ Πλ1Π1185 τῖλιι5 οὔσα ἰρίπτη ἀῆιοῦ ὃς θοποιοίοητία, 
Ι ἐπ 
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ὈΙΝΕΚΦΟΚΛΥΜ 

Ϊ {4- ΝΙκομᾺ εἰ. 
Πεςείλα μᾶν σησιχόρῳ»ὡς ἠξίοις δὰ τῷ ἐλςε.. 

ἐ ξλισὸν: τὸν Ῥόπον ὑπεϑύμεϑα εἰς ἡ) γράφην. 
ὁ 5, ἀσμδνθθ’ ἡμῶν τῆς ἑαυτῷ φύσεως δχισδώσᾳν ὑ. 
πέκετο, φὐοῳ βιυϑίαν ἴστος ἡγρύμδυΘ΄ ἐσεᾶγα! σοι 
τῷ πένϑους τοὺ σοφίαν. ἡ μὰν οὐ συμφορᾳ,, οἶς. 
ποιρησόρητος » Καὶ βαρυτέρῳ, ἢ ὥςτε λόοοις ὄχικου.. 
φιάλέοσαι. ἐπεὶ σι ῆσὶς ὠκφίω μόνοις ὀνόμασιν, ἐνὶ 
Ἀβόνῳ ̓ «δὶ ἑκατέρου αλιᾶ" ἀδελφιδ ἧς τῇ λὸ ὀμό- 
μμηίας,κοὴ γυναικὸς ἀγαϑῆς ἀπενοσφίϑης. καλ- 
λῴ δὲ ὀξοχωτάτης,σωφος σὶυΐη δὲ, οὐσὲ εἰς δ οὐ... 
τερέῖον γυνακὶ μυεϑ᾽ ἑωυτἰω) ἐώσης τόπον. ὡς ὠκπά- 
σληγοὺς "οὶ πρὶν του χο σεν ὠπέγνωχας σεωυτῷ Ὁ τοὺς 
ὀλροφύρσεις οὐ μ(! ποιούμδμθ᾽, καὶ τῷ στύζεῶωμ 
φϑϑςποιῆ. χρὴ σὲ μὴ βαρύτερον φέρειν, ἢ διωυατο, 
ὀνεγκεῖν τίου) ψυ χζοώ. οὐ γοὶρ ἀρετῆς τῶτόγε ἄξιον 
εἰ τοὺς τὸ πένϑος ἐπωλλάξεις σαυτὸν, ποὺ θήσῃ 
αϑὐηκέςω συμφορᾷ ἀνλά γε ὦ νικόμλοις, μικρὸν 
᾿ἀτὸ τῆς αὐίας μεϊᾳςραφεὶς, σκέψαι τὸν ἵλαίπωρον 
ανδρῳόπων βίον, οἵᾳ κα ϑύρμος αἱ τάξει. ηπυνῶται 
ἕχαςος ἡμ ι, ὅχὶ μυθίοις κακοῖς κὴ φῦ ϑ᾽ ὅταν ἀ.. 
νύσῃ, τῆς τῷ ταλαμπώωρένν αὐεπαύσατο ὅ 1: δὴ μία" 
τερσγον δὲ ἡγούμεϑι τὸν βίον τοιοῦτον ὄντα. παρ᾽ 
ὅσον οὐσιὲν ϑιωνάτου “είσεναι! χοίλοιον ἠλγίκαμδμ. 
ΚΘῚ τὸν τελσυτήσειντα οἰχτιζόρμδροι οὗξτις πσρῷ τὸς 

ἄπεισεν͵ οὐχ ἀποϑεν ἑπόμϑροι τούτου " λεμήϑαμϑυ 
ἑαυτοῖς δπιῤῥισηουῦτες τὰ εἴζκρυα. αὗτη οὔίοη αὐ--. 
Ὁ οφόπων γικόμλεις . οὶ δ}: τοιούτω τέλει ἅπαντες 
αὐαῥεφόμεϑα. οὐδὲ ἔςιν ὃν τινα ΝΜ γνομᾶρψων, ἕτε- 
Θον εἰποσέξεται λοὴ κί: τυρᾳννικώτερον. μοῖρᾳ 

τῶτο παν τὸς αἱ ϑροόπου ν᾽ ἐσενὸς γοητουδυϑμον" 
ὁρᾷς ἐμυὴ τὸν μόναρχον, ὃν πάντες αὔϑ'ιρφποι (,α!ό- 

τον ὁποφανονται,, ἱαύτης οὐσὲ αὖ με σεινότερον 
κηρύξωσιν οἱ νιυυ ὄντες, οὐκ αὐ αἰδα)μυοίμζω. οὐδὲν 
ἀρ τ σταρ ἡμᾶν χωλεπῶν ὑσοςήσεται. ολλ᾽ ἐἰ- 
πημδν,, ὑΐαν ἔνι τὸ χρεῶν τελσύτῃσει. εἴϑε Φὲ σλὶ 
τοιούτω ἐτύχουδμ μοναρχίας, οὐχ ὅπως ἑαυ ἀ. 
χειροῤβερονδε οί μέρ, ἡμᾶς, κὴρ γὰρ ἐρο λὼ 
“Ὡδὸ μοίρας ἀξίοις φαίη τὶς αἢ ἢ πολέϑει, χρὴ 
Ὡοὸς ταύτίου τίω ἀξίωσιν, οὐσ]᾿ ἀυτοὶ ἐγαντιού- 
μεθα" ἀλλ᾽ ἵνα τ ἐχιριοεσττων, οὶ ὡς 5) μήκπι- 
τον ἀξίων ζίω, ἐπέχωμϑμ τὼ τέλη. ἐπεὶ οἱὲ ὠκοίνῃ 
καὶ ἡμδι, κοὴ οὐγ ἡμεῖς κα τ᾽ ὠκείνης τύραννοι ἀ- 
γπεσείχβηρδῳ,. ἡπίως χρὴ φέρειν. οὐ δύκὶ τῶτο μόνον 
ὅτι εἰς οὐσδὲν περαίνονται οἱ “οι ἀλλ ὅτι ὦ δ ἐμεί. 
νης δαίμονα, εἴπερ αἴάᾶϑοι τόσε, οὕτω καίασμυηό- 
μᾶνον, αὐνιῶσεω μδρ εἰκὸς αὐτίωὶ τίω πλεῖσω μὲν 
δὐφεαάνασειν τὸν ἀνέρα »ἡἠάγρίσων οἱὲ ἐφ᾽ οἷς ἔχο,ρεν 
ὀμεῖνος οἰ χθεάϑαι ΚΟῚ ὧν τη ϑαν τὸ οὔ κὰ τοῦ σα 

μόνον σὺ τοιαυτῆς αἀπεστρώλης γιωυωικὸς Β αὖὸὰ δ: 

κρὶ ὠκδίνη τοιούτου ἐσερήϑη ανοοός. ἐπεὶ τοίνυν, οὔ. 

7εωρῷ τος, ὅτε (νος τοιαύτη ἐχρήσω συμφορὰ,λο- 
γίζου τὰ ὧν οϑπινα πράως φέρειν. οἱ χρὴ μὴ δὲ 
ἐκιὰ, ἑτοίμως φορὸς ϑεώνατον πὸ ποικίλων ἔχον- 

συμφορφον. ὠνλὰ ὅζα τίω ἰσύτη τῆς φύσεως, 

ΙΟΆ4 

"ΠΠυμπο ταί δς πα! ο σας δά το ζρῃΣ ργΟμΊρζι5 ἀἴα 8 

ὈΒΕΟΟΚΚΥΜ 
ἽΝ οοοΪ}. 

ἘΔ ηλ5 Πἰτοτας δὰ δι ποῃογαμι» ἀδ γεσῆδας 
ΤΠ λεικρίαει», αρηῃιαάμηο ἀππηὶ ΟΡ ΔΙ 7) ὃς πῖὸ- 

αὐ 4 νῦ (οεδὶ οροτστογοῦ; ΡΙΘΡρο 1115. 116 νετὸ 

(ς ̓ ἰροηζεῖ ΠΟ 5.» σπδηζαπι ἰῃ ἔαρ. ἴοι ἱπρεηΐο ὃς 
παταγα ΘΟΓΠ. Δ τιτι}) ργοιη {9 ἐοστὸ χιυδα ρὰ- 
ἴαγοῖ {πᾶπὶ [ἀρ᾿θπιίαμι εἰδι (οἰδεὶο ᾿π ταῆξο πέτα 
ἔοτο. Οὐαἰδηῃλ τας ᾿σίτασ [ἢ (οἱαδι!5εῖ, ὃζ ργδθοΣ» 
ααὰμη νὲ νου 5 ἰρυατὶ ροῖηςτ. μους δηλ [αμηὶ- 
᾿ταυΠπτ)ς πουπ ρας, γπὸ ἴΟΙΏΡΟΙΟ» νυ] 
ἀερίοτας. αι ἃζ πορὲς σοῃγηγαῖγία νυ ἃς νχοσς 
[Ρο]νατυς 65. ἕαπιίμα, Ορτίπλα 7 συδα φἀ ξοιμπιαμν 
φτυῆης τ, ΘΧορ  ἰθης} Πα, ηιὸ κά Γρὶ τι Π1» 6- 
ἸΠπιοά], νὰ [ςοιηάαπι διίαπι ροίξ [Ὁ Ραἰπιαση ὁ-- 
Ὠ}Π 1115 ΤΠ ΘΙ θες ΡΓασορίαμη ἈΡ Π]οσ ν. [ταχὺς 
ΠΊΟΟΓΟΙῸ σοηβςογ 5» Δηϊπηύ πη τις Ῥεηὸ ἀοίροηαο5, 
ἃὃζ ἰαπιφηζατί οηῖθιις ΠῚ ἀοροίεῖς. νίτατη τάδ 
(αἸυτέμπαϊις 1 γοπάϊςας. Νοπ δηΐμ Ππὸς γη- 
τατος ἀἸρημπὶ οἱἘ 9 νὰ τοϊρίμηι δά ]υῴλιμη [4ιυα]ο-- 
τέγησυς τοζιηχ ἀφάας, ὃς αχιοΥῖὰ τα Ὁ 115 ΟἸ}}1-- 
ἰος αἴηιιο αὐσοας 16 ὁ ΝΝΙςοοΪ 65. ΠΟΠΙΙΟΓΠῚ5 ραὰ-- 
᾿σππὰ ἃ τεἰιτια ἡ τοίου τὸ δά (ΟΠ ΘΠ] δ «:-- 
ΓαΣ ΠΟΙ ἅτ Ποπλ πυμπυνν ̓ ταηγ» Πα δι ἰερίθες ηιό- 
γς οταϊπο {πξ σοηἶξίταςα ας ἀειμμέζα,. ἸΝΑΓΟΙ ΠῈΣ 
ΟἸ1165 ἃς ΠηρῸ ]] 1: Π Πι6η18ς ἀἴαι16 ΠῚ ΠῚΠ)6ΓΔ- 
Ὀ]1ος σαἰαηίτατος, Ἐλ5, οπι ροτροϊ ἤπηνες ἃς Ρεῖ- 
{Π] ἸΠγε15 14 πιο οἰἘἸατ » Ρογθου ππας Ομ ἔπι!ς οἱἘ 1Π- 
Ροίττι5. Ταοιπάδηι νοιὸ ἐπα σας Βης ν] ΓΔ)» 
“υαζοηις π ] μη ᾿ποοπηηοά τ) ροίτις ἀξ ἄοῖο. 
τὰς Ποῖα ΓΟ ἀληλι5 Δα ρου Πογγοίίπγις 9 το. 
ταὐτατις ἰπσϑηλιὶς ᾽ αι χα!ς ΡΏΣΊΙ5 αἰ ράϊτ. οὐ τ 
Π05 Ἰρίι ἢο ἰοῃραὰ νία [ςυατηι, αἴηις ἤς πο-- 
ΒΙΠηοτρῇς Π05 5 ργοπιπάθσγε Ἰ οι γηλας 'ρῃο- 
Γαι 5, Ηᾷσς οἰδ Ποιυλὶτη} ΡΟ Πα; δέ αὶ ἤπης ἔ-. 
ΠΕ. ΟΠΊΠ65 ΘΟ ΙΟΔλΙ » ΠΘ αι οἵδ χιδά αι! ιατὰ 
Ποπηιηιτ» αἰταα αἰγοςίις δυΐ ΠΟ] 5 ΠΟΙΓΟΠἀπτὰ 
[πουὰπ ἐλέξοσιμηη {ἀρρ] οί ατη Ροετπϑίοας, Ἐδχιη), 
Βοστοζιη πόμηη!ς οὐϊ, ᾿πθαϊαθ]!ο αιόάσιηο ἃ ποὸ- 
τ] ηο {ρΘγατὶ ἰυάΐνο ροτοῖ!, Με τορ ν! 465, απο 
ΟΠΠ65 ΤΠοΓζα θ5 νἱ θη ΠῚ ει γΠῸ ΟΥδ ΡΓΟΠη- 
οἰδηξ, Ηος νογὸ. ἢ θεία 41} ππης ἤπηΐ, 16 Ροΐφῃ- 
ποσῷ ργα  ἰσοητ,ταμηθη Πιθίσοις, μος ΘΓΩΤΊ ΠΟ ΡσῸ 
6. Πἰ|δῖτο που Ροϊΐαμ. ΝΟΣ δηΐηὰ ν ]Δτ ποία 
[ουϊταῖθηι αὰξ ογμ 6} ταῖθῃν Ροσυμπηοίςος, 9οή αἰίζο.. 
ἀ!Πγ115, οἰἱπη ἔτ! ς οδευμάα πιοτεὶς δηζοητία ρτο- 
πυΐσατα εἰς, Ὑτίμαηι γογὸ ἰῃ ἢος οἰ] Γοσηῇ [1}-- 
Ρογϊίνη; οἤξιηγις οδίδουί, ΠΟ Ὼ Θαιυϊξδ γὲ ποίξγαπλ 
Ῥποτξ ορο ογοηλις. (ΝΟ θηῖπι ξοττὰ 1ΠΘΠΙΘΏΣΕΓ» 
4111 πλοτιμς ἀἰοἄτ,αητο ἔαζυμη οτιᾶ ἸῃτουΙ το πο 5ίἃ- 
πὸ σα!σαιδηι πο γο]ιηζαῖὶ δα ποι τι.) [δ γε 
φαιΠΠ]πογῦ πομηϊηῇ,[Ορ Π]ηνάη; νῖτα ἀϊση ΠΠυηο- 
Τυτὴ νΊ Οὔ» ΘΓ ΠῚ ΠΟΙ ΠΟΓΘΠ.115. ΡΟ αη απ 
γογὸ οὔττα πο 5 {ΠΠ 85 ποη 1π 1114 πος Ἱπηρογ ροτοῖϊα.- 
τόῃηη; Παϊδδηλμ5» ἰΘηἰτοῦ ποάς τατέα; ἔουγο οὔυιθη: 
ΠΟΙ͂ [4Πγ 0 Θαιη σι λη). 4αοα Π]ἢ}}] ργοβοζτας ἴα- 
σἤγγῃ. 15. Ζιιὰμη ΠΟ Πίαπι ἢ ΘΘΠ 1} 6115 ἴ6 ἤς ςοῃ- 
οὶ] ςοηῇ ἀπι16: ἀοϊοτε (δητίγεῖυ δάση Ζιοα: δηρσίγο- 
τι Πηγ6 οἤξιε, πα γιγά οΧΒτἰαγαυίτ, σαι (46; [δΠΊΡΟΓ 
Ε(Ἐ115 46 φα δ 1Πς σαυάεγοι,αγα; ἢς 1 τοῖς 4ι0-- 
π| πγα πἰτὶα τουιοσὶ ΝΟ ἰο]Π πὴ τ] 6 Βογοὶς, δ 
νΧΟσῷ δἰ )ο τὰ δι Π|Π85»ν ΘΓΕ Πρ ΙΔ ΠῚ αυδά ἰρίᾳ 
ἴδηΐο πηαγῖο εἴδει ογραϊδ ἸΘΊΤΕΣ τὰ ΠΘΩ; ΡΥ ΠΊῚΣ 
[ϑ,η66; (ΟἿ 5,Ο τα! μος δος ἀοεῖς, τοὶ! αι εἰ, γὲ διαιπιαπατῦ τογᾷ ςοπα!εἰοηδ δοηἱ σοπΠηΔ5 δὲ [θα τϑν 
ῬΑΓΙΔΓΙ5: ἢ ΠΟΠ ΡΙΌΡΓΟΥ ΠΊΕ » 41] φημ ἀπ 11} ΡΓΟΡΙοΣ 
Ραγαζῖι5 [1 αἵ Ῥύορτοσς παταγα ἰθροιὴ ὑτοΣ το ἐμῶν 

συδά 

τ .«--΄.».ς... 

πππΨΕοΠο,,.. τ σσσοτϑρ» τοϑοὗἥ, τ... ττρρὋῸ-ς-ς-,ρο τ τ στ Ὁ τ τ τ τ, τ τῸὉὌΡΓΆὌ1τὺῦ 53...’ 



“Ὁ πεν 

4ιοά πος εξ οἰτωλίθιι9 σογυπηιπ6.» ταδί ἔπι- 
Ἰπορογὰ χαϊάλπι ρου πογγοίσαηξ » ατατα ἢ 5» γᾶ 
95 ἃ ἀοίοτε σγποίατύ 6. ΔΗ ΠΟΥ. Ν ἀρ] ἔχ, 
Βίατιπχις [Ὁ] 6 οαθη γόνα ἀϊις ΠΠυπὸ ν τα (ριγιτύ-. 
416 σου ἔει απ, 

δι Ῥογο. 

[μπνιῖς οἰθάηυ ποη αυίάθιη εἰδ᾽ ἤος τε πηβο- 
᾿ς γίξά ποροτὶ το. ἵΝδηι 15 φάἀο᾽ οἰσοηζυ ας 

ται νἱάστυτ «τάς οὐπιοπάατίοηόημπο ἀἰσηις εΠδ, 
ὃζ (ἰ αἀ Ογπιπαναγο]ᾶ τορι! οἴπτι5 ΠΙ ΠῚ} ἱπξογίου 
Αροῆϊαο. Ἐπιπνν 6] 1πὶ πο ἴτας ν ἴσος ράτεες {ταηῇρσο- 
τὸ ]αοά δά ἀτρότυπη ἃ νοδὶ5 τ ἴπ ρογείποι, χαρά 
ταης οὐννι δά δι ἀθίογγθ ΟΕ οὶ αὶ. 81 Δ 1} ΠΟΙ 
ΔοσΘροτί 8» ογοάθ ΠΠ1Π], ΚΠ πὶ εἰδὶ ῥγοά τἰθη]ς οὐ: 
θη ἀριιά ΕΠ ποῖοι [5 ᾿ητοπάδη}; Οὐδ {1 δε απ: 
Πυπὰ πο οΥὰ [6 165. οὐ α  ΠΠΠπλιῖπὶ ΕἸ] Πδο δε] 
[ἀτάτγιπη ΔΥ το απ Ρις ΗΟ γ]οίλιι9 ῬγΟπ 6: 

ἄθτη ὁ διείςμοτο. Τὰ ρίατοῦ σατηλῖηᾶ » δάσο αιιαὶ 
ἴα ρίοθε δυραείοτοηι ὃς απ γα δ οι τράάιίιητ, 
ἤως δτίαμι ἰπ414 σονηρ!ςόζοτο, τοτόσιιο αΐπηο οο- 
ἰδ, ρ]οζες σατο τ 5910. αυΐθι5 {1 δά {Ὠπηγιιην οἱ οσὶ 
ἔΠΙρ πιην αἰσοηάοεῖς» πη] ὰ ΡΟΙΠ.ἷ5 ὃζ (κεϊξρατις 
[ϊμὶς φαϊύαιιε ἀ Ὀγεραθί5. 

ΠΥ 

Ν᾽ ϑιοϊομούδ πος ἴῃ σασ Π|ριι55 πος ΠῚ νι 
τἰοπιοαι ποίξεὶ ἔαοϊαβ. ΝΝ1Π1) απ τνα]Ὸ» ἃ 1ὰΠ} 

νυ (δ ποῖ! 5 τους ΠΙοπείηη, ἀσατατ, [)6 το 15 
ΠΪΠ1} ἐ]α!άθηι αδογοραια ν 6] τα ἰῃ αἰ πτιπι ἰπα ι- 
ΧΟΙΊΘν Οἱ 1 πηθηζο πη πιοππογίάτηηις [λοις τεάορο.- 

τὴς Ἀοιρυ δ] ἴσασι ἤιρσὸ νἸτάσιϊο » ιαπταμη ροτοτ 5, 
Οὐχ πηι τηαχὶ πὸ, ΝΟ 5 Θηῖπι Οὐ οςι 6 9 ΕἸΌῚ ροιιῶ, 
4αΐ οὐὐπι αἰ] ἰς ππτα σοπάιτίοπς νἹ ἀ θηλεΣ ἐς; 
Πὶδ ἱρίϊπ5 πιοὶ ἰτιᾶς ηλα! πιο πα} 8] ρατάτίιπη πἸθιη- 
ι)͵, Ουδά {᾿ ερὸ πιουϊτὸ [ἢ δυμτὶ σοι τἰδὶ ἀο ἃ. 
[8 γνάθου 5 Ζιιδὰ νἱεγὸ τοσηατα ἀβδέζατίπι: ΕδῚ νο- 
τὸ οιλπν τῃ τοπι ραϊγῖα Γοτπαηἀάμηηις 1)οπιοογα- 
τἴαπὰ Ἀοῖραν. πασοτῦία τγαξξοβ» Ὡ1Π]} δαδηζασιιηι ἰπ- 
ἔοστιιη!) ἀαπηηί ας αὐ Ὁ ἸτγαΓ 5 » ἃ ΠΟ 5 Πα! ἄδην ἰαπὶ 
Δ  Πλιτ.. ατοῦτο 81 ποῆοτο : τη τοὶ ριΠ} νϑγὸ ἰπτο- 
τς ΟσιΠ]ς σορ Ἰτατ]οπι δύ [αιῖς Κα ὉΣ τοίριος. Νοα 
δἰ τ αὶ] ατη Πποποι τοσῖριι5 τατοηῖθις αἀάιι- 
ἐξιι5, αἰ γποοργίους νἱα ργοίεξει δά ἈφιρυθΙ. ἀς- 
ΓοΠῖτ, χιὰπι τι. Θο ταθη νϑηΐας ἴῃ πυδηζϑι ἰδ]. 

45 τοι ροῦίθιι8 οχαξε!5 ΡαΙτις ἢς, φυώαις ρα μτιις 
ἔα ἢ ς, ΗΠ πτὸ ταΐθυα Βοίζοων πα Πδς, Ατααὶ ρα] - 
οἤταπι οἵ ἃς νε!ς,εὴ πὶ ἔς δι ργο ρου 486 νοη- 
εἰς ἐς ἰοσῖαπα ργοίδαιαζαι » ΠῸ ἢ ζοζιμη ἴε [ογταπῶ 
αὐδιςεῖο σοπυηίττοτς, ΝΘ 4116 Θ ἢ ΠῚ τὰ ἰ4ηῃ ἀξ Τγ- 
ταῆπὰς ΗΠ ποτ ἤΠπ γ, ααξ ᾿πξοῦζυ5 οὐ θυῖς 65» 
ααοηταάδηχοάτητι Π05 [ἀΠγ115 » νΘυὶπι [ἢ Κερυθιὶ. 
σοτοηήᾳ νετίατις ἃς ἴῃ ἀπαϊσούαμι σα τ θι15 ἐντὶ ἐπζε 
4υ! θη ρυτα5 » “ΙΙ ΓΙ σαι ποίἵγας 1Π| 1116 1-- 
τιὰς ἴῃ τὰ γεοορι τ], Ατάαιθ ἐρο» οἂπι 1 γγδηη]- 
ἄδιὰ οὐτίπθαπι ὃς ἰατη ροτοῖξας ἀθτιγ ηθαμ6 Ἰρίο 5 
ΠΡ τς πῆς τορι Ρεῖο : [ςὰἀ ταυλθη 4υ1- 
05 ἴ6 πηδ!ξς ΔΠΠΙΧΟΥΙΠΣ 9 Ρετρεπάο. 511) ΠΊΔΙ115 

Ποπηίποιη βοποῇς 5 ρ᾽ ΣΙ Π15 ἃ {π|ς οἰυδις5 αθό- 
ἔξιιην» πταὶς νούὸ π0}}}}5, πα! άπηαιις ἱπσγαῦτια!-- 
ἤδη Θχρογίσπη νῖ τυνςοηΠάογα. Ὀ τος Ἔπῖπιργοίο- 

ΡΤ ΝΟΣ 3. 1. 3. τος 
ὅτι τεᾶισι κοινὸν τῶτο, κἀν σφόδρα αἷδαφό βως ἔχω. 
ΟἹ Ὥψες" κοὶ τοῖς μεὴ λίαν αἰχθομϑοις σΠλΕὶ τοι σύμθε- 

ῥηκεν ὃπολάνειν τῷ Είου. 
“Ἐς ΝΣ πισιχόρῳ. 

Ἔ: ἔλαμον ἐπειαψαμᾶν,ς ὅγεν οούμᾶυοι καὶ σὲ 
.Ἃ. οὐ σοὶ τὸ “ιαρὸν, ἀλλὰ ϑυγωριδῶσου. καὶ γὸ 
αὐτὸ τὸ μειράκιον, ἀξιον ἡμὲν λόγου φωνεται. χρῷ 
τίω γυμνασιαρίαν μηδὲν ἥοσον αγησιλώς. βελοί- 

μων οἢ᾽ αὐ αὐτον ἀκτελέσοι τὸ καθ᾽ ἡλζεις μίδρες.. Τὺ 

ἀῤ γύθλον τὸ παρ᾽ ὑμλμ, ὁ μὴ σοὶ κομίζν ἐβδουλήϑην 
τότο στ αρων" εἰ μὴ λαῶν ἔσῃ νι γε,εορφοδδσίαν εὖ 
ἴδϑιορὸς ἱμμεραΐους κα (αν ούσομαι σου. χαν ἔτι πα- 
ρας ἢ" χαλεπώτερον σέ σου οἵμμαι κα ταθ᾿ ὅπερ “"ε9- 
“πόμσων εἰλόμΐω τορομηνήδη φη σἱῆορε. ΧΟ οςς 

τοὺς ἐητέσι τ σὲ ἃ σεξαςούτερος εἰ πολλαϊνγὴ ϑεαυ.. 

μασιώτερος.τα ὄχιτηδ αὔκοτα ταῦτα Τὸ φέρε, " 
μα τ᾿ ἄλλων ὥξιένϑμος ἐν οἷς τοτ᾽ αὐ κατ᾽ ἐ- 
κθφὶν δύ δοχι μῆς ομεΐως τοῖς στονηοφῳτάτοις ἔση. 

ως {44 Τῷ ἐὠνπὶ, ἄς 
Υ αὖδὲ ἡμδμ ὦ ξηδίγορε,, μησὲν μῆτε οὖν ᾧ- 

᾿ διαὶς, μῆτε ὠγλοϑι σοι λέγε. οὐδὲν γὸ δού- 

ολοίίαι μια λον» ἢ σιωγα αγαι τοὶ ἡμέτορῳ 5 ἀλ- 
λὼν φϑονος οὐσδεὶς, ἑωὴρ ὅσων αὖ αὐτὸς τε κ᾿ σωυ- 

τὸν ἐϑέλης, καπὶ νοιιῦ ἄγει τὸ δα, μόνιον. πτολιτείαν 
ὃ φεῦγε μιϑλιςει σγαντων, ἡμᾶς ὁρῶν. δὲ ἡνιζο Αζφίς. 

καθιςὸς ἐὴ) ἐσδδικδυίυ σεᾶσιν » δ ὶ τούτοις ἐμαντχῖ 

οἱωυϊοιδα ζάλιςω ὠνμωμμέγω. εἰ σ᾽ ἐγὼ σοι Ἀατ᾽ ἐ- 
ἡμαυτὸν οἰκότα, πτώχειν φαίνομαι; μονᾳρλέας ὁρέ- 
χθεὶς ἑκῶν , ἑὼρ παιρίδος δέ σοι πολιτουο μένῳ, 
χρὴ δημοχρατίας, οὐδὲν ἀπταντήσεῶζ δ ὀγερὲς οἵᾳ, 
τὸ μδὺ κα ϑ᾽ ἡμᾶς ἀφὲς νιωῦ᾿ εἰς δὲ σαυτὶν ἀτενὲς 
ξλέψον ΝῚ ςησίχορε, ΚΘ καϊζανδησον"οὐ »ὃ ΔὩΡ ξελ. 

σιόγων ἧς οὐδὲ καϑειρωτέραν ὁεδόν σου θα δσεις, ἡ- 
ψώτοστολιτείας. ἀλλ᾿ ὅμως λόγισοι κ! σαυτὸν, οἷα 
μδὺ ὧϑϑ τούτων ἔπταϑες , οἷα οἱ ἐμένδλησοις πα- 
Θυ)ν)εῖ μὴ τοιοῦτος ἐχβοὸς ἤμεΐωυ ἐγών χα! τοι Καλέν-. 

γοκὰν αὔὐφοῖτις . ἈΟῚ κατ᾽ αὖρον φέρηται τῷ τὴς 

τύχης, μῆ πανί στοιδῖν αὐτὸν ὅ7: τῇ τύχῃ. καὶ ὃ 

οἱ νυυῦ αὐτὸς, οὔτε τύρανν Θ΄ ἱμμεραίων, οὐ τε ἐχθοῤξ 

πασιν, ὡρτέρ ἡμεῖς. ἀδλ᾽ ὧν πολιτείαις καὶ φίλοις.» 
ὡς ὠφδμιζες αὐτὸς, δὲ ουξ ἔχθοφις ἔσχες ἡμᾶς. κά- 
γὼ μδύ, οὐκ ἂν τυραννήσεις πταιφόν μοι γῶν αὐννῃῶ, 

δὰ σὲ; καὶ σοῦ σογα ζόμϑυ΄. ἀλλ᾽ όμως λόγισαι 
χαζανοήσεις,πιίσοι ἀπα πύπονθεις ὑστ᾽ αὐτὴν. εἰ εἴ 
βούλει; τὸν αἰ σὺ ἐμ πολ δι, αἰγαϑοεὶ μδρ πλένςτώ 
πεπονϑότο, καλὸν σὲ μηδὲν γ μήτε μίω) χαρὰ ςη-- 

ϑέντα καταιερ σὺ, σκέψαι. χαὶ μάϑοις ἀν. ὡς ἀνὴρ 
ὀκέννος ὅςτις κοὶνὰϊν ἀφέμϑμὸς Ἱ ἰσύων ποοφέφηκεν. 
χαὶ ὃς οὐκ ἄλλότι οἴεται τὸ ἑαυτῷ πραοσ εἰν, ἀδὸ᾽ ἢ 
σκοπεῖν,ὅπως μοί λιςοι ἡϑϑδήσεται. 

Μ, 421 ἀπὲ ιν ἰρῆ, 
Η φρόνἠζε ὦ φησιχορε.ἃ αὐ ξελε κ᾽ αῤιφαῦα 

ἑζὸ,ταϊος νῖγοϑ εἴθ, φαϊσαπαιε το Πἐε1ς Ἀοραΐρι. δά ρυἸματαγιτη γθσιμηὴ ΟαΓά ίς ςοππογίιης συϊας {τ Πὰ 

Ραττίατα αὐ δίτγαπταῦ οὐδ. Π|}}} ἔλοετο αἰϊπα πᾶμ απὸ ἀ 6] δφξατ!ο Π15 γοϊυρτατ(πις Βαρθας ρ γι πλαΣ, 

Εϊάρι:. 

Νιε τὸ (ΟΠ ΠἸοἴτατα Βαροατ, αι ἘΠΡυὴς ὃς Αὐϊρβαητος αοσυζατίοποηι ἀραᾷ η08 ΦοπεΓᾷ τς τρπτισγάης, 



τ-οτττν - 

Τοῦ ὈΙΝΕΑΘΟΝΥΜ ΦΚΑΒΟΟΚΥΜ 
«ορός ἐὶδ Καυηηοθίας " μὴ οἱ ὅσιν ἐἰ χθεϑϑῆς,, εἰ τὴς 
καθ᾽ ἐμὴ δγηξουλὴς τίω ἀντία. εἰς σὲ αὐαφέρειν, 
ἡ τὸ σοὺ κά λέςτι ἔπη ἠξίονωυ. πη ὅσον μὰ γὸ ἠλ- 
ϑορᾶρ ὧν ἱμμέρᾳ κινδιωυου;(ὴ συσίϑα: (μηδὲν σὲ ἡ- 

αὐήνεξον πυιϑόντον, ἡοἴείσοι “οοσήκεισοι χα- 
τ γ8 τίω ὠκείνων αὐτίαν κρ νον, ἤ αι α ὅλα). τὴς τε 

ῥώμης ἕνεκᾳ τὴν ποιημάτων, σοι πνξεσιν αἱ ϑεα), 
ποὴ ἡ. αἰδεόντων:, ἐΐ σοι αὔα τ μάλορϑι. ἃ παρε: 
ξήζακας γὸ 10) μεληχηλίον,ἢ λύραν διωνάμεως 
ἔχειν. οὶ φαίλῳᾳριν μείζον᾽ ἢ ΟΣ τυρᾳννοκτοόνοις. ἡ-- 
μεῖς δὲ αὐοφκιν δ᾽ υὐσύσαντες ἐογάώτως, κ9ὴ οἷς τύ- 
φφνον ὠρμήσειμδμ  κϑὴ εἰς ἐτ᾿ ῃροίων ἐβρείνωμδι, τὴ 
εἰ μορεφόμοεϑει σε, μι λήσοιντες αὐ αμρεϑήναι. κφιλ-- 
λον σὲ αϑαιρεϑέντες. οὐ γὸ εἰ χρὴ ἐτελέώη τὸ ἀ δέρον 
(ούλη μια, φησίχορος ἡμῶν πουϑεῖν ταῦτα ἐπηνέσει- 
Το. συὺ μδρ γὸ ἴσως εἰπὼν" πόδ μεῳ ϑεοοισεςείζω, τυ» 
Θαννοχτονεὶν ἔπαινέϊς,, Χϑὴ οὐκ δοτοξεπομᾶν,, εἴτις 

ϑευμάσει τὸν λόγον ἐν οὐ φώλᾳοιν.αὐοροφονεὶν 
γεΐρ ὅδ: τὸ τοιοῦτον ἀλλ᾿ οὐ τυρᾳῳοκτενεν. οὐ γὸ 
οἷαδ,α,αξχομαι πείρᾳ ποϑων. οὐδὲ δρωπίσας; οὐδ᾽ 
ἄλλος δ χιειοὴς αὐὴρ οὐδὲ εἰς, αἰ λλ᾿ οὐδὲ ὁ σωτὴρ ἐν 
ἡμὰν ζοῦς, ἐνέμεινεν ἐν τοῦ ἱερᾳ καρτερός. σὐξού- 
λου,Καὴ ἀραφωύτου, συοῖν ἐσθίννοιν εἰς δίκαιος ἔγε- 

νόμεζωυ. τὸν τυρᾳαννόν ΜῈ πὐἰδιεσώσωτο. κόνων δὲ ὁ 

καϊαπορνουϑεὶς, καὶ ϑυασύρας ὁ τοις ὀλεῦροις ἡμῖν 

μηχανησεώμδμίθ' γκοὴ αὐτεμήδης, κοὴ αἰδικλῆς;, καὶ 
ὅσοι «ἢ τούτοις πα ἰορμηλήσιοι ) αὐηρέϑησαιν υῶ ἔ- 

μοῦ, τῶ σδεικοιοτοτῳ πῆς ἀμωϑης νόμῳ, οιξ εἰ μὴ 
χρὴ τοσωύτης ἐξουσίας εἰχό μων, στοναιγειν ὡὖ εἰ-- 
λόμίω αὐτετιμωρησείμδῳ Ὁ“. λεγέτωσειν με μμα-- 

φόνον, ἀϑτον, ἐνωγην τύραννον πολλοῖς πεφυρμῦμον, 
καὶ αὐηκόςοις μιμείσμζασι, κφὴ τούτων, εἰν σεινότερόν 
τ εἰπεῖν Κα 9 ἡμὴ ἔχωσι, μὴ φειδέϑϑωσαν. ἔπτω.-. 
γο:εῦτες “εΐρ ἕμε, δζεξ  λθν ἐοίχασι «οφϑς τοιὲ 

χριςοιὶ οἱ πονηφότατοι. ὧν οἱ μϑδὺ ἐπυρῴϑησαν ὑφ᾽ 
ἡοδ" ἔμφοφυφο, τ ἵξύρῳ. οἱ σὲ ἀνεσκολοπέοθη.- 

σὰν, να ἔμελλον ἐμρόσωποι ἔσε ὅτ τοῖς λοι- 
“ποῖ, μεἡοἷὲν χα θ᾽ ἡρῦ τεκτα νειν χφικὸν" ἀἴλιοι “7 

ὄψεις οξηρανϑησοιν" τινὲς δ, ἀχρῳ πὸρλκόπῃσων, 
χρὴ κ1 βοχῶνἐλυγίοϑησεν. ζθὴ κεφαλάς εἴλλοι πε- 
θλεσκυδιάδησων. οἵδ); ὡς ἔτυχεν ἀϑδεκίας «ορϑώρ- 
ξαντες, ὀλέϑφου πικροῦ ΚΙ) οἰγκίω ἐγεφορήσωντο. 
δὲ οἱ ὀμουοὺ μὲρ ὠνάςαιϑῆναι τύραννοι » χαὶ οὐχ 
ἀῤνησόμιεϑοι (1) πονηρῶν μοναρχίως ὀρεχθζεῦναι. οὐ. 
«δὲ παυσομιεϑεί ποτα τῆς ὠμότητος, χα) ἐπανϑιρφο. 

πίας" ρὸς δὲ τουὶ χρηςοις ὅμοιοί γεὲς μϑιὴ ἀβλον- 
τεῦ. οἷοί περ ἐηδυό μύεϑτι ωρὶν αὐῤξαι. ΓῚ δὴ εἴδξης 

ὦ φησίχορε χατ' ἐμοῦ ἡ 1} ἐπῶν,, ὅταν ΧΟ δυ-- 
νώσου ,ράφης ἔχυπνειῶτι!. ἰποεέϊέχου σὲ ἄσιμε- 
νος τὰς ϑεας, οδ᾽ ἡμᾷς μησιν “7 δὶ νοῦ ἡ- 
κόντων που) οπομπούμδρμθ᾽, ἰϑεὰρ, ὡς {μηδεὶς 

τυραννοκτονῆσει φάλᾳραν ἔξω τῆς ἰδίας μοί. 
ο΄ς , ἰὼ δπὸ νεότητος ἔχομδϑμ καιϑ᾽ ἑαυ, 

Νες εἰδὲ ἀοϊούθιῃ μος τἄζυῃ αβοτας, ἢ τη άϊατ ᾿ὰ 
πος ἰγαέξαζαπι σαυδηχ, ἰΠ το τυάηια ρα] οΠου- 
τὰπηᾷ (ογῖρεαᾳ ἃς φαγηηΐηα ἀογιιαῖο Ππης σοηατὶ. [αὶ 
“υαδηζαηγ. ΘΗ πὰ ἀ ΠΟΥ ΠΘ ἢ Ρεγις] ας Ἐ της- 
5 γ ΘΠ ΘΙ Π105» ΠΟῚ ἴα οἶα οἷς. Νογὰῃι οι ηἰ-- 
ἈΠ] ᾿ηάισησμα αὐξ οχίτιοίτανν ποῦ! ἀοοϊάοτις, 14- 
αἰτία: Ρὶτις απ πατοῦσα {ΠΠοσυμὰ δοσαίβοιο εἰρὶ 
ἀοῦοι αἴοῦτο,, τὰπὶ ΟΡ ν]π ἀτάμς τοῦ ροξηλα-- 
ταηι αυμ εἰδὶ Μαίᾳ ἰπἰρίγαμς » τὰμα ὁ ᾿ποοΐα-- 
τηϊζατοιη ὃς (αἰ ύζοη ποϑξγαιη » ἢ τιοάὸ εἰδὶ ςοῖ- 
ΑἹ {ἀπλι|5. (αν πὰ δηΐτ. νοποπηδηζίαν ἔογ- 
τἰούθαλ 1}Π15 δ φἀ {ΠῚ, αιὰτ νὰ ἔγτγα τερὶ ΡΠ αἰα- 
Τίμηαας πληϊότοιγ Ἔθος]. αυλιη νὲ ἃ 1 γγαῃη 
οἱ 15 ἰητοτῇςὶ ροῦῖςε. ΝΙος νοτὸ ἰῃπ δχζίθηο Ροεὶ- 
συΐο σοπήξιτιςί, ὃς ΄ῃ γγδη.1} ἱπηρθίι ἔδο]- 
[15 ὃζ ἴῃ Ὀοίεταῖα ρογίπἸτίπιις ἤθαιο τι Πιια1)}-- 
115 ΤηοΙτὶ ΟΥ̓ Π.15 βώρηδεν: ἱμημηὸ τς {1 ρει6- 
"5. Ζαίάθι 5» ποῦς. δοσυίαμάιις οὐ νισοτγοσίὶς. 
Ναὶ οτϊαμλ φοπαῖας ἰηἰυμξιις ἀἴῆτις (Ὡο] οτος 
αι οχίτίιπλ ΒΑΡ ἴος : ταιθη Παλις ΟΧ 1) 516- 
(οῃοτα9 ποδὶς ποη οταῖ αγομιτοέξις αἴσιιο Διζογ. 
Τα επίπὶ [οττὰ ἴῃ ςαγηνϊπιρας. οο]  Πὶ 4ιιοάδι 
(ρομάονς ἃς ογπᾷτι!» Ἵγτγαπηθη αὐ άοηι ἐς πη6- 
αἴο το] ]ους ἰδέαι : (πους ἢ α1}18 ἤδης Ογαῖίο-- 
ΘΠ ἀρρτοθεῦ;» ΓΟΡΕΙΡΉΔΠ1118 1) αἴ ποη ῬΠΔΙ ΔΓ. 
του εἰξ δμΐπι Ππομλίηθην ἤθη ὙγὙγαηηιπ οςοιάο- 
ἴς, Νόοη, ομίηι νὰ τὰ ργορὲ που ξὶ., ηιμς Ρεὶ- 
ΤΉ ΠΔ ΡΟΥΙ σα 1:1). 1 δἀσιηάο νίϊζα αἰ γΐηο ἔα. 
ΟἷΟ » ΠΘ ΠῚ Ὀτορίάας, ποις φρέαμοτῳ αἰἰις νὴγ 
ἔοττὶς ὃς θοὰς ([ςἀ πὸ ποίου ἰδ πρλῖου συ! ἀοηὰ 
ἱρίς Τυρρίτον ἰὰ. το πΊρο Ρεσδη πῇς.) ΙητοΣ Ἐπὺ- 
αἰπῃγ ἃς Ασὶρμδηζθηχ ᾿πιατιοίος ἀπος Βοχηΐπος’ 
Οβ (0115 ἐπιξιις Εἰμὶ : τὴς Ἴγγαημιμι ΠΡ γάϊς, (ο.- 
ΠΟΙ γοργὸ σοεαηγιπᾶζις ἔα ΠΣ {ππρτὶς ἃς ΤῊρἃ- 
ϑούα5 » αι ποῖ8 πηοτίοπι ογᾷζ πα ἢ] παῖης ὃζ Απ- 
τπηραςς ἃς Ῥετγίοϊες, δέ αιοίηιος πούυπν ἤμνος 
ΟΧετογαης, 1{ἘΠΠΣυνα-ν]εἸο ἢ] 5 ἰορο » [θη ἃ πὸ ἴῃ.- 
τογέθξει ,, υος ΠΙΠ ταμζάᾶμη Ροτοίζαζοιι ἐθπογοπιν 
ντ νἱο οὶ Ῥοουα, ν ταῦ τθ δ πὶ ΔΗ] Π)ἀΠΊΠ1ς Ρῖο-- 
ἔαπάεγοια, Αρρεϊϊεπε πὶς Βιοιϊοί 1. ἱπΊριτιτι, 
Ῥοϊυτανα, Ὑ γταθηατιν ᾿νουϊτὶς ὃς ᾿ηβαπα]ς ἰςοῖοτ!- 
Ῥὰι5 σοῃξριιτοαζιπη » ὃς ἢ 4ια μ15 σταῖς ρος 
Ῥτγοΐοτις.. Ὡς Ῥαοδης. (Αὐτὰ ουλμι τὰς ἰδλυάθηζ, 
ΔΙ ΓΓΘΏΓΙΣ [δ μι] ἐπ υπγἰδην οαἰμπιηϊάτηας 2. 
ριά ῬΡῬΗΩ φοραὶ πθθυίοηος ἸΠΆΡΟΠΟΤΟ ἡ ΠΟΥ την 
4}}} [Ππτ ἃ ΠΟ 5 σοτ 1, ἃζ ἰη Γαμαγαην ἱποϊηῆ, 
41] ἴῃ σγάσοιῃ δέ. νθὶ σΟμΙρ οἱ ἃ ςατοτίς ροίϊξης, 
ὃἃζ τγοηΥΘ τ συ!ά σΟηζΓα ΠΟ 8 ΠΟ] ΓΘΏΣΩΓ: αἰ ]1ο-- 
τὰ νϑεὸ [πςϊος οχυία ἀτείαξξααιιε {πηΐ . αἰ! ἡ πια- 
ΟἸἰδεὶ ὃς Ἰλαμοὶς {ἰγαησυϊαιὶ , ἃς 4}}15 ἀείρέξα (Αρὶ- 
τᾶ. ΑΙ οιλπι ργμπυὶ ἰπϊαγίαην ἱπτα δῆς γ ἃςοῖ- 
ἵν} ΠΡ ΠΤ ῃγοσζῖθηι ᾿πάϊοὶο [οστιτὶ ἔχης. Ριορῖες 
4π|ὸ5 ἔλθου πα ᾿Γγγαηηιηι εἰς ἔλέξιπι., ὨΘΙῈΘ 
ὯὨ16 σοηῖγὰᾷ ἰρεΐογαῖος αβοέχαίο ᾿Γγτγαπηϊάρῃ 1η- 
βοίᾳεςο, ΠΟΩας ἀοἤίξαι ἃ οὐ] ταῖα δἴσιο ᾿πἢ:- 
ἢυχηαηίζαζο. Ετσὰ τπυΐοςβ νεγτὸ ἃς θοῆος οἰ. 
10 Ε] ἰΔΙῺ ἸΠΊΡΘΥ ΠῚ ΘΧΟΘΓΟΘΟ 9 οἰ Πηοάϊ οὴσα 
Βοος ἱπιρθείπτη πομάϊιπι εἴδη αάορτις. Νς Ρι- 
[65 ἰρίτι: διθήίοῃοτε :σοπῖγα ππθ {ἰδὲ σατη6 1. Υ]- 
ΠΡ (ἀσσατὶ δὰϊ ἸΠ(ριγαγὶ»Οιλπη ἴῃ Ὑγτεδηηιπι ἰππ6- 
Βοτὶθ, ἴοας αὐΐοπι ΠΡϑηζοῦ [ὑοῖρεὲ. ΠΕΠΠ6 ΠῸ- 
{ἴγ] σααίᾳ αιίσαιαπι σιδά ἴῃ τηφπῖοπὶ γοπουῖζ: 
ἐν φὴν διζ αἰογίε τὶς. 910 φηίῃι (δὶ ΡΥ Πιαίπιπ, 
᾿αδε., ποπηίποιῃ, Ῥῃαϊαγίἀϊ νἱτδην γδριυγαμι Οθ οὐπίτα ργορειπι ἔασυην, , συδά ἃ ρειπιϊς., δηηὶβ ποβὶς ε[ ἀεῇηϊταμη ὃς σομ Ιταζιμπι: ἘΡῸΡ , 

οτϊφηνίᾷ 

»ἷ2ὉΠΩω. κ»παοιο͵ κα, ΥῪ 

πα ὡῳἔΒ 5 ὰὶ Δ Δ ὧν ἘΞ ἃ ὧν 

πε Ε΄ Ὗ αὖ ΚΦ ῬΞΦ ὉΘ 

»Ὡ- Ὺδῃᾷ ΔΒ. ΚῪΠὝ Δὲ (Ὁ Ὁ 

--.. 6. »-- . 



ΕΡΊΘΤΟῚ, 4. 
οἰἰφηλ γαΐιγη ἃς ραξιχαπι σατηλϊη {6 ϑηΐ ἄτα 
ζοηξίσο Ὁαητν πάθ νοοῖ ες ἱρῇ ἀππὶ προς ]αγτὸ» ΟΠ} 
ἰδιταην ἤιοσιτ, χιαῇ ἀφοίζιπι πο 18, εοάοιῃ πιοάὸ 
ἐχραξιδθτητι5» ὃς Πιορίδμνις. Επιραϊο νογὸ τοτιαὺς 
ΓΟ ΓΑΓΙΟΠ1 61:15, Πα Γοραυσηδηζο ἰιος πὰ ἰπηῦ 

ἀβοττὶριωτηΐα το ιάιπιιποῦ χὰ ἃ ἰοριρις σοη- 
{Ἐἰτιωνητιιτ, πομλῖηίθι ν 1141} Φ]οσιαμι ΟΧ ἽΓγτγΆ ΠΗ] 
(ἀἀς Διριραητίθι5» ἰξά σα ἃ Τγταηλο» 8: ρὲ. 
Ροϊοῇ απὰμι 6068. Ἰ)οττ διαχι ἢ ΕἸ Οτ ἡ Π1Π] 
Τβογοδοΐαμιν (χιις τἀ ροέξοτα » ροί[᾿ πιυΐτα {ὰρρ]!- 
᾿Θογατ δ] ̓ α σοπθγαν (ἢ 6ὸ τοι πιθηῖο «ποόίοι 80- 
[χηρίδγαης, Τινοτὸ συλητ ἀι τ" Πἰυὰ ρτοίρδιὸ - 
85. αἷς. Ἐπης φαϊά εἰυΐτηοα! εἰδὶ ρᾷζηιηά την {τ᾿ 
ΠΟ [ἀπὸ Οργδιιθι 5 εἰν]. 14 Θη πηι ἃ τὰα ᾿ππιτια 
δὲ ἀατμμι εἰς. ἀἰοοτθα: νοσὰπν πὰς ῬΆΑΙαΥΙ ἤπιος 
4] νιϊηϊάπι πε πόροι ιγῖὸ ἐλόίωτάαια, Μαία ΕΡῚ 
ἕατρ; {πο αθοτος σοἰ οδογγίμλὶ... Δά ηὸς νοτὸ δζιαῆι 
το ροξηχαζα» αι ρτω [δπτίδιις οὐαγ 5 ΠΟΙἰγ 5 πὴς- 
ΔΓ. 

Ἐπμηδηβύιο. 

Ἐς: τποὶρίαιμ Πθογτατίς ἰιτούεπυ νοδίς Ὄχι. 
ίς ἱπά σον εὐλπι ααὸ δά Πἰρογτατοιν ροττίποι; 

ὮΠ}1 ἀιογοῦ ἐδ τηρταξ πάϊς νείεγα. Αὐσδηζαηι 
γεγὸ, ααοά ταυτὸ Παρ Π|{15, το ἀπὸ. ΝΟ ς 6 ΠῚ πὴ 
Ἰρίς ἴῃ προς] ἱπορία νοτίου, Ὁ] ΓΟ 4116 11} ΟΠΊ116 5 
δ᾽ Πα: οταβ, Ζαὶ ῥοζιιπίας πλαταὸ δοςἰρίαητ, Αταις 
ΠΟΊ11}}}} ἰαγρ τὶ στῇ ΠΟ ᾽ς, νι οοητἱὶ ἃς (σε οὶ], 
ἈΠ) νοτὸ.» (δ τσ ἀαζαϊος ΡΟ οτὶ χης νι Ηγα.-. 
ἰδηίος ἃς Ῥμϊπείθηίος, πο νετὸ ῥοῦ Ἰοίιθπι νὸς 
ἈΠ ηγο ἔθ εἰς» ἢ οαπὶ 411} π}}18 ΠΟ ΕΓ αὶ πλο εὶς 
ὈΡΕΥΙΕΙ, ΘΟ 5 νἰὸ ποῦς ςοηξοτδηΐ) νῸ5 τς 
ΘΔ π. ἈΠΟ ηιιη} αἴαιιο ἀδήταπι πο γε άατὶδ. 51} 
Διά τί ῆῦ., αὶ (δ πλατὺ ἀαΐαγος τοΟδροαμτ» Π0 5 

οίηγ οἴϊης οχίσοπψα ἀςθίτα , Πδὲ ααΐ πἰμ}} ἀς- 
Ὀεπί οποτὶ εἴα, πυπαῖης ἀαταγος εἶξε ΔΙ ΌΣΝ 
ἀγἰτγαπιίπὶ, Μοα οπὶπι ἤς μαρος ορίπιο » ἢς ες 
ἔἕοὸς 4αὶ ργορν  οταηϊ 5 τὰσπι πλυταὸ ἀαζαγος οἶς: 
[ἐἀ σορίτατατος᾽ δἰ αι] ἤπππὶ [ΟΠ ἀπ ἃ ἀἐθι- 
τοτῖσοαις πο τοφροίοας, αἰ λὶϊ τράδουα οτεάιτουῖθις 
ἴῃ δηΐπηο Βάρετο. Ἡας Ἰσίτισ Δῃ 115 νΟΙ θη το 5. 

ἃ ποὺ τοι πἰταοτίτις . ρου οσσαροῖ αἴτουι. Ουδὰ 
Πηοὴ ἡας ἤπταγα Πιηϊν Γοἰζοῖο, ηῸ 5 ΠΘΠζΕΓΟ 5 Γα-- 
τἰοπονα. αα ςοσαιλιιβ νΟ5 {(ἰ αὐ ςοἰειμάδῃι ἰμ5 
ἸαβεἸεϊάπηαιις ΠΟΘ Ὶ δί ᾿ΠῚΡ6}}} 4}}4 πὶ Ροῖμηι: 

Εἰηις Ῥραίαγίάις ἐρι{βοἰαγμι. 

Ῥγιράς ον (5 ἨΕΥοΗΐ. 

Πανίτα ἴῃ [δοιγίτατε ὃς οτίο ροίτα εἴ, Τιιὰ 
Μιὰ αὐ δὶ τα} οαυῖπο σουίδηταποαῖα δά- 
δεῖ. ΓΙοπιο πιο δγάζιις ἃς τύχη 48} δ σα πηθηία 
ςουνξτύι]ας ποῦ ἐρεῖ. Ομιπὶα {βποιαητς ἴῃ ἀϊοπὶ 
Ῥγεμασοτα » Ζαοσιηηαθνθπογῖς, ορὶς ατοπι [- 
ΤᾺ] τατῖτας » σταῦο απσάάαπι εξ, τποἱ οἰϊᾶ εἰς ράταμι 
Δ οῖο Μαρσπιιπὶ σοπττὰ » τατύ πίητε ἔτάρ}1τα5 ὃς 
ςοητίπρητία. Νίρααπο δαπτι 1π1υ!ἀ αι ἰπσαγχγίς αὰξ 

ἴῃ Ἰα Πα ας τοϊάηιο ἱποίάἴτ, Οαμνο τοίη ΠηΜ]} πὰ 
οἱ δᾷ νίτα νἱάοτιγ. Ηαθίταάο σογρογὶβ θοπα; ποὴ 

δ᾽ δαίτας οχ τοῦς νο ποιοῖς δαζ βογοιίογιπι σορία ὃ 
Δατίτὶς : [οἀ οχ ὀσοίϊαϊς,, ας ἀπςῖς Πομπιίποπι δά 

νιγταζοπι. ΜΟΙ αρταᾶζος ἀπζοτη νατια ὃς ̓πηπποάεια- 

ἴ. τυδηζὸς δβοηλίππα ἱπηθθο!! ]ος ὃς ἰπβγπηας ἂγ- 
ϑαπης, πιαχι πιὰ γοσὸ {αι τὰ ἔγιογὶθ. Οιαπι- 
οὔτοι ἰῃ ἢἶὰ 'αυοαὰς ὃζ ταῖια ρσσοθρς ταὶς: 

γδῦ 
ἐὲν γὴὶ τὸ Τὶ ὑμνογιύλων σι γηϑν ἀβέλη, δϑεν ἡ κουσαν 
αὔτ᾽ αναΐρμίως ὁπίταν ϑόληγως ὀφειλομοένζω. ἑαυ- 
τοῖς ὁμοίως σοσεξόμεϑει τοῖς 5 αἷδὰ σύξολιντυ- 
ραννοκτόγοις ἐπεὶ αὐἷδα αύτίωυ ἐπι χεΐίθρυα ν᾿ ἀθλᾳ 

ἀπεοώχα μὴ, Ἴ εἷ Ὡρφ' νόμων ἄσρ9 σηκκι ανοδρά- 

σι κενὴν δόξαν ϑηρω μένοις ὄζει καθαιρέσφ μοναῤχέ, 
αἰ λ᾿ ἃ δῷ τυρώνου “πλέον ἰφύοντος γόμον. κα- 
παρίντες δ οἰς «ἰὼ ἱμεραίων ϑυφόβξοτον ἀρ, Ὁ 

σηϑῶν, (ὐ πιολλοις ἄλλοις αἰκίας Ῥόποις τῇ λωξῃ 
διενυκτέρόϊ σῶν. σὺ δὲ ὡς δχὶ μήκιςον οὔτι χοίες. 
ἐῤῥωσο. καὶ τὸ μδιὲ μησιον σι αϑεῖν τοιοῦτον. οὐχ ἂν 

στωυουξαίμεθυ σοι οὐαὶ γὸ τὴς ἰδίας οι χοηγοσύνης, 
τϑτ' ἔχειν φαίης ἐγ" ἀλλὰ μὲ ἢ ἐράσεῳ ποτε εναγ.-- 

κίω "»υεῶζ,φαάλαθεν Ὡὐοα “πλήσιογ᾽ μιέλοιεν εἶδ σου 

μουσῶν συκλεεις πόνοιςπτέμιστε δὲ χοὴ εἰς ἡμῶς τ᾽ 
ποιηριοίτων ἃ τας σγαρούσας ἐπανήσᾳ φροντίσας. 

" ΈἘὶ ναίοις. 

Τὼ οἵα, μδρ κοὺὴ «ἧς ἐλσύϑεριἀς ἐμαυτὼ εἰ» 

Ἐς ὑμὲν γέγονεν). ὦ λλὰ αὐδ' μδὲ τὸς ἐλαί.-. 

ϑερίας,οὐ μιόμφομω, ὑμῖν ἐ χαθίςοις οὗσι. τὸ μὲ 

τοι ἀῤγύθιον ὁ ἐδανείσω δι; δστίσδοτε. κὶ γὺ αὐτὸς ἐν 
χρείᾳ οἱ μὲ οὐ μιέβίᾳ κἂὶ αἰδιπόμπω χρήμοία δα- 
γειζόμδμος εἰς ἅστασειν σηοε λίαν. οὶ οἱ μδυ,ἐχαρί- 

σειντο ἡμέ ν ὥςπερ λεονῆίνο!, ζοὺ γενλαῖοι. οἱ δὲ ὑστᾷ.. 
φέΐωται αν εἰσάν,ὡς ὑα λαῖοι καὶ φιντι εἰς. τὶ ἂν οὐοῦ 

“ὐὲς σγὸς αὐτοὶ ἰπολοδοῖτε αἷδὰ αὐτὴ, σία ἰκαῦ- 

ἅ ἃ δεδαγειῶς μη δοτοσιόόντες,, ὁ πίτε ἀ Ἄλοι χοι-- 

δίζονται τοὶ αὐτὴ, μηδὲν αἰγωϑον ἐφ᾽ ἡμδιδ᾽ πέπον- 
δύ τες εἰ δὲ πύϑοιντο οἱ ὑπὲ χη μδροι χειοκει δ αν:ὅτι 

ἀντὶ τῷ κομίζεῶς τὰ ὀφοιλόμδνα, τοῖς μυ δὲν ὀφεῖ. 
λουσι βαρεῖς ἐς μδυνῤ ὅτ εγυσν οἴεδδε αὐτοιζ; ἐγὼ 

δ )ὲ οἴμαι, μὴ δὲ τοὺς δανείσᾳν ὑπερ ῥοῦς, οἷα. 
γείσαν ἔτι. αἰ λ' ἐὸν ϑυμηϑήσεδδς, δὴν ὁ μὴ ἀνα αρασ- 

υδ ϑρόξαα δὴ ὡλδα Ὁ ὀφειλόντων, δ! γποὴξ 
νειν τοῖς οανείσεισιν οὐ βουλήσετα,. τοῦτα τοΐνλευ 
ὦ ϑυμυϑύτες οἱ μὴ ῥποτίνντε » αἰδίάνητο "εἰ δὲ μὴ 

ἄῦτα ἀνύσφεν, εὖ ἴσε, ὅτι συρησορδι..Ὁ ἐσταναγχαάσά 

ὑμᾶς εἴπερ οἷόν τε ἐπαναγκαζομάνοις τὰ δίκωα 

ποιῶν, ἤαην. 
τέλος τὴ Φαλάριδος δ χιςολῶν. 

Πυϑαρόρας ἵερφνι. 

Σϑαλὴς ὃ ἐμὸς βίος ΓΝ ἡσύχος. ὁ ο' ἣ σίς, κατ᾽ 
. ͵ πλν΄ ᾽ Ν 

4 ὶ οὐδὲν ἐμοὶ τορραπελφζει. ῥεότρλος ἀνὴρ χαὴ 

λειποσεῆς , συκελυζῆς ραπέζης οὐ δεῖται. πάντ 

ἔχει Πνϑαλόράς ἱχκανα τοὶ καθ᾿ ἡμμέρᾳᾷν 8 ἀν ἐλϑῃ.: 
7 Ὶ 3 ᾿ τ 

“εραπηῳ ἢ διαυάςου, βαρύ καὶ ἐπ᾿αχθες τί μὴ β(5 
" ᾿ξ, δ ) . ὦ Ἴ 

ϑισμᾶύῳ. μέγα καὶ ἐσῴφαλες αυταρεια. οὔτε γαρ 
5} ᾿ - ͵ 3) λ {. αἱ; ΑΝ Ἂ 

ἔχε! τον φϑονήσονίψι, οὔτε τὸν ὅπ. Οελοῦ σονται. οδο 1. 
»" ᾽ , ὅν" ἐς ͵7 ἣ 3 

δοκέι ἐἢ) ἐγ γυτώτω ϑεοῦ ἡ ὀζαγωγή: ὅζοϑεσις α- 

γαϑήνοῦ ἡγυνάται απὸ ἀφοφοθσιων, οὐδὲ τὸ ἐδἴδ-- 
Ἴ δ ΠἩΉΤΙ ΚΝ 7) Ε ͵ ᾿ Ε] 2 

σματων αὖ ὑπὸ ὠνοείας ἀηρύσης ζοοος αὐόροξ 
Ε Ὁ ῳ γν 7 ς ἀχλν τῷ “" 

ἀρετήν. σένα! ὃ ποικίλαι 1 ἀκρατεῖς, δουλϑγῆνυ- 

χαὶς ἀξϑενῶν ἀνθρώπων πολὺ δὲ βάλιστι ὧν ὃσπο- 
»Ὁ» 

λαύεις. διὸ καὶ δχιωί δες σουτον εἰς πὸ τοιαυτᾷ; 
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οἵ ΤῊ 6 ννείϊεοπιε Τιυβὶ, ἰοπάοη 

τοϑ ὈΙΝΕΚΘΟΚΥΜ ΘΟΚἈΞΒΟΟΒΆΥΜ ᾿ 
αἰωρὴ γὸ κοὴ οὐ ούναστι στόζ εὔϑτι. λόηος γὺ ὁπα- 
τὲ σοὺ οὐκ ἐγαντιοῦταε τοῖς ἃ συῤεφόφφις. μὴ οὐ 
κάλει Πυϑαοόραν συμ(ιώσοντοί σοιοοὐδὲ γὸ οἱ ἰα.- 
ΤῬοὶ αἱφφυυῦται τοῖς νοσοῦσι συγκῴμνει. 

τ΄ πασῶν. ων 
--- 

(ςἀ Θχυϊταθ»ης πο {ἰτιζεια ᾿πτοπ γα ροζοβιία (δισ 
ΠΟ ζιμι18 ἃ ροτηίςοῖς ὃζς Σησοτηπιοάϊτατϊε ΠΟΙ ΔΡΠοῦσ 
τοῦ, Ῥγοϊηάο πὰς νϑοος τἀ τσὶ ἔλπλ } ατίζαῖοπι δ 
οοπαϊξζιη Ργτπασογαπν νος δηΐπ πιρα Ἰςὶ οἰμη ὥσ 
στοταπείθις ἐππγι] ἢ. τπογθπγῃ Ἰησίάοτο γοϊαηζ. 

ον ΨΚ ΑΓ, πο ες τος «σὸς ΤΌ τς Δ). δ) ἐπλδυν ΔΩ ὦ Ὡγν. Ὁ πτπς νχ αν ΦΙΡΌΞΞ χα σε Ἐν ΣΙ ΤΕΣΣ ΞΕ ΖΕΣ πος τὰ “5: 6. ..ὅὃ ἐς ἀν ς ἤσαν." .}}}., «(ὧἕὔὖὺ ἀν ὁ ΘΟ ὙΥ τς Φ ν τ  γραενοΝ 

ΜΙΘΡΙΔΑΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ ΜΙ]ΙΘΡΙ 
ΔΆΤΗ, ΤΩ ἈΝΈΨΙΩ, ΧΑΙΡΈΙΝ, 

ΜΙΤΗΚΙΒΑΤΕΒ ΚΕΟῚΙ ΜΙΤΗΚΙΌΑΤΙ 
ΟΟΝΘΟΒΆΙΝΟ ΝᾺ ΑΙ ΦΈΡ ' 

δ. Ὁ] τ 

ἐπ ΓΠΞΛΆΑΣ Βρούτου ἐθαύμασα πολλάκις 
Ἀδ 9, ΑΙ δχισολάς. οὐ μόνον δεινότητος χοὴ 
τ "ἢ ἔτος σμυτομίας χώραν, ἀλλὰ καὶ εἰς ηγ)6- 
δὰ α μονικοὺ φρονήματος ἐχούσαις χαξα-. 

χτρᾳ. ἐοίκασι »ὺ οὐσὲν νομίζειν Χρ-- 
Λθν οἱ χρὶ μὴ μεγαλοψυχίας ἔχοιτο. ἔγω σἹ ἃ αἰδὰ 
Τ᾽ τοιούτων φρόνῳ λόγων,οὐσ]᾽ ἐν τοῦ ἢ αξιῷ διαμ.. 
φισβητεῖν. δποφαίνοντος σσου συσοποκρίτως αὐ- 
τοὺς ἔχειν φήθίω δεῖν πείραν ποιήσει ἀγα! "ἧς αὐτι- 
ραφῆς »κοὶ ποράσοι ἄγω! λόγοις, οἵοις εἰκὸς ἰω ἕκᾳ-- 
τον Σποκαίνα ἄγοι 5} ἐπεςοιλκότων. ἑωῦ ὃ δυσεύρε- 
τος ἡ ὅχιςολη,χα ἄγνοίαν τῆς τότε χϑρὰ τοὺς ποόλής 
χύχῃς τῷ χαὶ γγω μῆς » οὐ μοὶ ταύτῃ γ4 αὐήκᾳ τω 
ὁρμζώ. ἀλλὰ τὰ μᾶυ οἷ ἱςοριαίν ἔχιλεξαμϑρος. τοὶ 
Ὁ σαὶς σ᾽ ἑυτέραες «χρὴ Ῥίταις δ χιςολεῶς αὐσοσήμμαι-- 
γεάγαι αὐ δὲ Ὁ φυροτόρων σιωυεὶς ἐχ ἥκιςα πιρέζαί- 
ξα,κὺ τὸν εἐἷξ δχινοίας κατάλογον φύση δέπως δυς.-. 
“ερὲς ὅποξαίνει, τὸ εἰς αἰ Λλοϑίαν σι δα ῥεῖν σὔςο.. 
χίαν, ὁ πύτε κοὴ ἰδίαν χωυλεπὸν αὐωλογίσοι. ὁ δου 
δρξτος, μυρίας ὡς εἰκὸς αὔρα πορλοῖς ἔθνεσι ὅζα- 
πολεμφιῦτα, δζν τρεσξουσείμϑρος Ἄιςολες, εἴτε 
ἰδίας, εἴ τέ τινος ΦἿ] εἰς ἵαυτα μιϑιοῦ δοκίμων, μό. 
γας ὀϊξεωρς τὰς δὐφόρφῳς ἡραφοῖσας Η δ τὸ αῤκχέ- 
στη ταῖς ὀλίγαις μόλις τίω) διόρθωσιν " ὁπότοοιιδ 
ὀκέννος ἠδϑένησεν ἑαυτὸν ἐν πῶσι μιημήσοιζγω!, πῶς 
οἷόν τε ἡκῶς, ἑτέρῳ οἰξομοιωθῆνωι, κὴ τῇ κ) σφραξ 
ὀμοτονῇ σαι! φοοϑέσει. ἐλλά πῶς [λυκὺ παϑος ἐλ- 
"πἰς,οὐ τῇ ὄχιτυχία δελεώζουσα μόνον,κολακόζα. 
σα ἢ κρὴ το δατότοῦν κοι. δι᾿ ἰωδ ἐσενὸς ὄχλου λεί. 
“πεᾶχοι “δα ῶ μιφλιςοί σοι χωρλεϊάγαι. ἐπεὶ καχξ).-: 
γό με οὐ λέληϑεν, ὅτι ὁ μδῥ πολλοῖς αν όοάσι κἡ δὴ: 

᾿βοις γράφων, εἰκότως ἐνὸς ὠϊξείγοτο χαρακτῆρος. ὃ 
δὲ ἐῷ πολλῶν δχῳλελόμδυος, ἐαν μδρ ἀγλαδση 
τὸν τύπον ὁποπεπ ανῇῆδϑαι δόξει τῷ σκοποῦ. τῇ δὲ. 
αὐτῇ “φξφσέχων ἰδέᾳ , χρὴ ἀπίϑειν Ὁ» φανήσεται, 
ΧΘῚ ἕωλος. ἔτι “Ὡϑὸς τούτοις ὀγθυμητέον »οῶς ἡ- 

νι... λυ ο᾽ 4 λ , “.Ω ξμονος μδὺ Ιδζα οἰΟΥ̓ΤΟ τινὲς τῶ γέμονίᾳ ἰρο- 
'ᾶς, ὄιςέλλε;» τοῖς ὑπηκόοις" ἡμῖν οἴ ἡ αὐ- ἕ Ω 

͵ ξ » 7] δούσης αὐτι)ραφὴ » χατάγνωσιν οἷς ῥλιϑίοις φέρει. 

δὲρεπασηοσο πιίγασὶ ἰοϊοο Βτεατὶ ορῖ- 
ἰἴο ας θη τὰπι οὉ εἸορσαητίαιη οσᾶσ 

ο ΙΟΠ 5 ὃς δτριμτάζοην., αλλ ᾳαρά 
ἢ ἢ ΡΓΠΊΟΙΡΙ5. ΔΙ ἐΠ] 9 τοραΐιίαιις σΠαγὰ- 

τὰ πλῷ ἔς ζζοτθηι ῥτὸ ἴδ ἔογαης, ΝΙΠΔ] θη ὶπὶ 
Ρυϊοέηι διΐςζ Πβοῃοίαηι Ριιζαγς ν]ἀρητι απο ΠῸΠ 
ἸΙάῴδην οἴη ἀπ ταὶ ςοἰ ταᾶτας ἤε ΟΠ πη φξι), Ἐρὸ νοὸ αὐὰ ἄς (δγπιοπιθας, ἐπ άὶ [ξυτί τ προς ἀ}} ζοηΠάφζατς ἀυδιϊατένα ἴῃ αηϊπταπι ἡπάῃχιὶ, 
Οἰὐπὶ αἰχζδπα ταὶ ἀΠΠπουϊτςι δά δας τοῇ Ροπάοτσι ροῖδ 
σὐηίδὰς ; αἱ Βἰτγαζιις ἤτηι βου υ) τορι 5 ἔς ΠῚ ΕΠ}, ὃ Δ Ο ΘΠ ἀτ τας οη ς ΘΠ.» ἫΝ» {τ νοῦ! Πηλῖ]ς Πηρυΐος ααὶ [᾿τ!ρίογαης νίος εἴς . ας ἀὔζομη ας !ς ἱπαφηζίο Θρ Ποἷα ργορτοῖ- 
6845 αοά οἱϊις αιδεῖς νυ ΠΙΠῚ [ϊατυπι, [φηςθηζιάην- ας Ὡς (ςίοθ4πι. Αἴάμ ποῇ ἰάοϊτοο {ξατίίηι ΔΗ] Υμπα δέ ργοροιειη ἐπηπγπῖδι: διῖς ἀρ θοὶ : [δ ἃ ρατείμ) εχ πηϊοτεῖῖς (ΟΠ Πρ θη, ρατείπη Ζις (δου 15 αὐ τογτιὶς Ππτετῖς ἄς ργίουίδιις ΠΡ ΠἸΠοΑγθηζαν , σοι! ςίμιγα διι- βϑιγαηάο,, πηαχίπηα ἰο]οσεία δ [ἀραοίτατε πυπιοσὸς “ΟπέροΙ, ἸΝαταγα αἰιζθιη ἀγάμιπι εξ σαοάαπηπηοάὸν ζοπίδαιμι αἰ Ἰθη μη) ΟΓΙ πο πη, ἃς ΠΟΠΟΙΠΠ ἰζατο 9 μα [ἀαϑταξίοπος Ραϊαγο πτ ἀμ  ΠΠπμη;. Βειζης Ἰφίτου» Τα πὶ νὲ σγϑαιδιὶς οἢἢ ΠομλΙδπ ἰῃ Πα ἠτάγιι σοη- τΠΠ1 δ6 1115 γογί τὴ » ἱΠΗΠι|ῖα5 Πτοτας τ {πΠἴρτ, ἤπι6 Ρεγίξ, ἤπθ ἀοέξὶ ὃς εγπά τὶ ΑἸ Ἰσυΐπ5 πος ρτθοιο “ΟΠ Π6ΕῚ ἜΝ [Ἀϊτοηι φὰς ἴῃ γυΐσιις Θυοὶ ἤρα ἔα- σἸἸθ Παδοθαης οοηξρέξίοηοην, δὸ 4ιδᾷ νἱχ δζίαηι ῬΆῸςΙ5 σογγθόξιο. (ῆσοτες, σὴ τη Ἰτλα 116 (δἰρἤππι 1 ΟΠ θιις 1} ποὴ Ῥοτζιοτῦῖς π| τα νυοιηοάὸ ἢ6.- ΤΊ ΡΟΙΪε, γὲ πος αἰτοῦὶ ἤν πος ΘΠ Ποἰαηλας ἃς ΠΠογαπα ΡΙΟρο τι [ς πο ηθο το πδηγμς, ψετχιὰπι ποι ηι15 4! 44Π| ἃς Πιαϊς αἴείιις ἢ Ἰρίαᾳ [ρε5 » ποὴ δἴξοι- [ΙΟΠΘ {Ο] ππηποοὸ ΠΑΡΙΘΠ5 5» νοΓιὶμ δτίαῃν α{}γΔ.- ΓΟΠΘ ΒΙηάίεῃο: 4.4 τἸηστοῦνε {ρου οπιπδς Π16 τἰ- 1 ΠλΑΧΙ ὰ σας Ποαζηζιιηι οχὶ {ἘἸπλε πὰ : Πημπίάθηι ῃρθὸ {Πιά τη ΤΠ. δὴ 4] πγαἶ τὶς ἀυαξαρ οι Ρο- ΡΠ ας {ογῖδας., ποῃ ᾿πποττὸ {|| Π0 Θά 6 η} (ΘΙΏΡοΓ οδίδγιιαγο, Αἱ 4.1 ἐς ναγὶὶς ἀἠ ΤΠ τίς, ἢ βσιυ- ΓᾺΠῚ ἹΠΠΠἸζΑγίζ, ἃ ίζορο νἱάθθίτας αδογγαῆο, 518 ἐΔη ΘΠ} [ΟΠ Π} οὐδείππογὶτ» ἱπογθα δ Π}ς ἃς γΑηὰς ἀρραγοθις, Ργρίογθα οιιηὶ Ηὶς οἱ οοΠΠάἀετδηΔά χιοά ἩδΠΜ]}1 ργορυ τᾶ αιδίτγαηζιν οΠδ ῬΓΠΊΟΙΡ συν οπηΐᾷ αὐ τὶς ρίομα ἢ σροτδία (οεῖρας. Νοδὶς νογὸ σοιζῃς- Πιαχ χρίογριο,, {οἱ ιτατὶς Ορ᾿πίοηθμῃυ αβογεῖ, 

Ωυὸδά 



τὉἷ“ 
λ 

1ὰ- 

ἘΦΙΘΤΟΙΙΑΣ, 
Οὐρά γειὸ ᾿ιυπι Π ταϊοπὶ (αρίοτ, Ἰά δά Ππιὶϊς το- 
ροηἤμμ ποθὴ χυφάγαδις. (Οὐλπι μᾶς ἰσίτω ἀμθοι!.- 
ἴαῖο 5 ΟΠΔΠ65 Δηζδα ΔΠΪπηΟ ρογίρί σοτθ πὶ, τἀπΊ6η Ὠ!1- 
ΠΠοταΐπιις Βυυὶς ᾿Δθουθπι (δορὶ » ΤΠῚ αι ἐπὶ 
ὕτειιο ΘΧΟΘΤΟΙ ΓΙ 0» 0101 γογὸ ΓΕ ράΓιΙΠῚ ΠΥ [Π] 

ὅζ νυϊρὸ ξοτήταῃ αὐϊοέξιμι ὃς οοητειηρειη. ϑὶς 6- 
Πΐπ βου (οἱοῖ,ντ 41α: νἱἀδηζις 46 ΟΟΠΑΓΙΙΠ)» αὐ- 

ΤᾺ ΓΑ} 14» 6 ον μετα οἴϊο οορηῖτα {ππηἴ, “ΔΙ: 
ἔλο Πα ἀοίροδιι ἀρῶν ὦ 

Ἐριηβοίγερν Βυμε οἰ οὗζο 
ΡΥ Ὡμἠρυϊάίρη:. 

σαμ ΘΗ ΡΉ βασι 
ΨάἸο νος ΠοΪαθο!]α ροοιιηϊας ἀφ ἀ ἔρ, αἰιας ἢ 
[ροητο δεπτόγχιαο ἀεἀἘ]5, σου τοι πι Ὠν1}}: 

ἴαόζαην ἰπἰ ασίαηι οἰἶδ. 51:1: 1ΠῈ1Ὸ1} ἀθοϊαγαῖο Ὠλἱ ὶ 

“Δγπκης Ῥογσ 

ἽἼθοητίδιις δηλ 5 απο. 

«Ῥεγρα»ηθμεη(ος ΒΥμίο, 
Ἐσυηΐας [οΪαθο!α ν᾿ Πογθητοβ αάμις ορίρι5, 
οοδέεὶ (πηγὰς ργαθογο, αι νοτὸ ροιὶβ ἃ ποδὶ 

γὲ γοϊθηζρα ἀθιμι15» οὐλὴ 14 “οἀ πγαχιηγὸ νοὐ αι Π1ι}8 
ὁὉ ὁροίταῦθηι ὃς ρομυγίαπη ργαίξαγε ποι Πἰσθαῦ, 

Βγηίμς Ῥογφαμθηρηβνιω. 
οάροοσιιηΐα8 ΠΟΡ15 60 ζΠΊροτο; ἴῃ αιιοά ἴπι- 
ῬοΓα μίμνει η 1}1{|Ὲ 15». 21}}}} ἰλίης Αἰ Ἰ04 τοροτ- 

ἴατιβο πὰ χιοά ἐπα τὶ ηοϊοπτέίηϊιο πο 15 εαΣ το ]-- 
ἔμοτο νἸἀοαηλῖα!. ὅδ᾽ ἀαρίοχ γ δὶς ᾿ρίϊ5 ἀδήμηιπὶ 

φαἀζοντίβοταπν αποα θοίάομι Πηπυρζὰς ὃς ἱπυρεη [ἃς ἔι- 
{Ἐπλοῖὶ5, Τηζο οαΐπι σαπι πηαίοσὶ ἀοτγίπιδηζϊο ἀαἰδὶ- 
Ὁ]8,] Δ ηζὸ 1111{11150 τὰ ΠΟ α δὰ σνδτίλ» αιὰΣ ν ΟΡ 15 
4Ὁ ἀροιρίοηείθας οὔἵοε μαἰοιτα,ν οὐ πιθεὶρίος ρεἰιαξις. 
ΝΟ Θῃ1π 605 ργοιηρτογῦ δέ ορεάϊθηςιαη [θα ϊτοχῦ 

Προσταῖο ἔγαὶ οομαφαΐτ» αὶ ποὴ αΠ1 σοαέξι ΠΟ15 
ἢὰς ςοποορῆπίρηι. 

ἢ γσαγαθηθηζε: Βγμσ. 

ς' ἔλοῖ ς ποδὶς ςοπηράγαηημάᾳ ρδοιη ἴδ γα] ἃς οχ- 
Ῥοάϊτα βα δὲ πο ἢ σοπηπα δ γηιι5) νὰ ταγά ταῖς 

᾿ιούάσιιο ποίξγα σγάτίαιη ρο θυ θΠ 18. ων: αἰ ΘΠΙ 
ΤΠ ΘΟ ΓῚς 608. (11 τα Ὸ} ἘΠ, ἡσραπε [εάἀϊὸ,, σοιροὶ- 
ἰθηέι ςοσοηάϊαο ἔππτ ἢ σαπι ΑἸ] ατίοπε ὃς ργοςεαε!- 
ΠΔΙΙΟΙΘ » ἀπ ΙοΧ ἱποοιππιοάμῃι ΠῚ φάἀϊαμσαητ: ἢσ 
νε ἤν} προ ηΐα ργαιζαγε δὰ σγατόας ἀπ ττοηα 
ἢ: (δὰ οι παϊτίοπδιν, αὐ ΔΗ Πποπεια ροπάοες (οἶτο, 
Ῥιογαξε ποι αὔξει.» εχ Πυάϊο ἀΠΠροπεάσας 
Ῥασρογίθηι Ππροίαγο οοηάπει, Νου δυζοη) εἰϊ π- 
Φυμιη,Θογιίηι τη] οἰταζθιη, Ὁ] (ἀργὰ νἶγες τίη 
Ῥυ τογαμς. ταὶ ποτὶς ἢ, υὰ τιν δογιπι ὡς ογίτα- 
ἔθι», 1 ηἱἢ ἐτλάηςς ἀρυπάαίσπε, ππαϊιατη δῷ 1ἰς 

᾿ ῃδταγαζὰ ροτίοἰατίο (αι οι, 

Βυηζη Ρενραημδρδη ϑης 

“πύρα: νοίγας ἀγαϊενιηὶ ορᾶτι, 106 δά πὸ - 
Ρίαπη πη} ργαιθηά εἰς, απο ςορίοἤοτγο5: Πυοά 

νοτὸ δα ν [την συ στατία ροίοίπηι5. Ἐχίρσιαο. ὶ- 
ἄοῖς ἰσίτυν ἢ ρίας ΡΟ ἤΠ τς» ὰπΠὶ [μη 1415» πη 
ααὰλῃ ἰῃ νἰγιδας νοίετ!5 ἔαογίτν οἱ ας τζεῖ5.. 

Ῥεγφαιμεμοῃ [ὃ  Βγμίος Ὁ 
Μμιωο αἀ τό ρεόυηαϑ» 4υ Δ ΠΊ1}5 αᾷ τυλτπ γ- 

(στη ροττοηπθς : δὲ σεττὸ ποίξγα ργοπιϊ σης 
[πδίοτοβ, Ἐλοργξοδοι ἢππλι5 ΘΠ ]η1» νῈ Ραμοοτα5, 
αύδγη νο!]Θιγ}}}5 Ῥοΐ «ἰἀδητος (Οπίδομσις διτογηςγε 
Ρίαις αυιὰτο νίτος ποϊια Ραζεγθητιτ, οροτᾷ δ. ϑδοσὶς 
δά ῦφηϊθς. 
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τὸ σὲ ταγγεινὸν, ἐκέτ᾽ αὐαλογέξι πρὸς τίω ὁ μοίαν 
ὑπόκρισιν ὅμως δι᾿ οὖν τὰ ουθζερν, χα περ τοσαῦτα 
ὄντα “οροσεκλογεσείμδιμος. ἐσὲν ἥτῆον ἱπέονν τὸ ἐρ- 
οον βραχὺ μδρ ἐμιαυτῳῦ γύμνωσιίᾳ συυταΐς. σοί 
σὲ, μιέγωι κΉ μζφ. ἀλλα τοῖς πολλοὶξ (χα »ἡ σἱ;- 
καταφρένητον. φιλθι γὸ τοὶ τοο9 (ἡ σπείρας ϑαυμα- 

ΠᾺ μι Υ ὧκ τῷ σιωυτελέσματος γνωσιΐ, ῥάσα ἐῶ 
τος ϑεωρέϑοι. 

Μιϑρλόδατα σι αγωγὴ ΤῸ ββοφύτα 
δχ)ιςολῶγ: 

Βροῦτος περγωμίωωυοῖς. ν 
Κούω ὑκᾷς σολοβέδλα οδεεβευ κέναι γον ψζο3: 

ὝΛΔΟΝ ἃ εἰ οἷ ἑκόντες ἔσυτα, ὁμολογ ἔγτε ἐσὲ: 

γυεῖν μια. εἰ δὲ ἄκο ντος ὀστοοείξατε, τοῦ ἐμοὶ ἑκόντες 
“ἴουυθαι. | 

Περγαμίωοὶ βρεύτῳ: 
δ θεν εἰολοβεέλλῳᾳ μδὺ ἐπὶ “ὐπορουδίες, 

ἐβιώϑημδυ οὔου ρχξϊν" σὺ δὲ ἱμωὶ δου 
ϑέλοντας ἡτηκας» ὅτι συαολήξφτον ἐν ἀπορίᾳ 
τὸ σεύϑυμθν. 

Βρῶτος περγωμίωοῖς. 

νὴ ἢ Α Δούμο ἡμῶν οἷς ὃν ἐποράξαρμϑρ Καοὺν 
μὴ πόμψαντες κοὐδὲν ἀλο,, εἰ μὴ τὸ συκεῖν 

μεστὰ τῷ ξεξια αι ταῦῳ φὐὸς ἐχὲν ὠφέληε.ὥς- 
τε σδεχοϑιν ὑκος βεβλαφϑιαι, κοὶ το τὼ αὐαλω- 
ματα Κατ ἶσον υὑποομεῖναι, δώσετε γὃ τοσείτῳ κά- 
κιον, ὅσω πέρ ἄκοντες, χὶ ττοῖ 5 ἰοῦ εἰκὸς αὐ τὸ τὴν υἰ- 
σιουργηϑεντων φερέδγου χάάραν ὑκκοις ,ἀφηρὴδϑαιε Ὁ 

πρὴ τίω τὰ “οεφϑύμων ὑπηκόων παῤῥησίαν νέμιε: 
ὅγε! . τοὺς εἰχ αὐ; οἱ μιὴ μυετοὶ αὐαάγνοιξ , ταῦϑ' ἡμὰν 
ΣΥΝ, δόντας. 

Περγϑιμζωυοἱ βρέτῳ! 
Γ ῥάσδνος ὁ πορισ μος ζω, ἐκ αὐ αἰδιεμοίναμδυ 

βεασυτητι δ βαλὲν «ἰνὺ χόεὺ γα ρ δὴ) ὅς 

ΦΕΛΘ᾽, τοῖς κᾷν ἀρνήσωνται βια δδησοβάῤοις, ἐδὲ 
μ᾽) μερδλήσεως ἀμφότορᾳ ζημιωϑῶσι. χρὴ οδεοίόγ. 
ἄος τὸ αὐαλωμίᾳ , Χοὶ «ἰὼ ὠμοιξω πολέσαντεξ: 

ἀλλ᾿ Ἰϑϑι, ὅτι τὸ μδὺ τού χος αἰδιεσίας ἔργον ὅδ. ὃ ὴ 
λξόνος .ασουδὲὺς Φλιν ἐγαυ στα βιαζοῤδύης ὑπορίαν; 
ἃ δῊ δΐχαμον τίω Ὁ ὐϑοοὶ σύναμιν ἐποκτανϑέντων 
κἄκοφσραγων ἔλε ἢ.) φέρεϑαι »Ὗ δχ ἀἢ, εἰ μὴ ἀπὸ 

δ πορίας χιουαύτων. ι 

Βρῶτος πεῤγαμζωυοὴς. 
ΣΤΊΑ »οὐμωϊξ μὲ ὠμό μισοῦν οἱ φρέσβεις, ὡς 

ῥδὺ Ὡοὸς ἰὼ ἡπαῶε ἀϑένοιαν, πλιείω. ὡς δὲ 
φρρὸς ἰιὼ ἡτόροϑοι χρείαν,ὀλίγα. φυλοἥεῶς οὐ 
μὴ κἡὸ διυύηῶς πλέιον ὃ προσ ποιέιδθς, χρὴ ἐόληϑε 
ἐλῳ ον, ἃ δυαθες 

Πιργεμίωυοὶ βρότῳ. 
ὁ Ξρέκοῦμον: σο; χρήματα, εἰ χϑὴ τῆς σὴς ἐλῴτ- 

τονα χρείας, οἰ λλ᾿ οὐω ἃ ἑαυτὴν υποαέσεως 
πλείονα ππερῃ τάμε μδρ ἡδρως μικφότερᾳ ἢ (οὐ-: 
λόμυρϑτι ἔχοντες, ἐποδίσαμδυ διως “πλέον, ἢ εἴυθᾳ- 

μέϑω αυεσάσαυτες. 
, Κκ 



ἢ Θ 2012 Ριοῶυδ5 ἰἰς 

οἵ ΤΗ6 ννείςοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

τὸ ὈΙνΕᾺῸ-σ ΒΕ ΚΓ ΘἾΑΝΥΝ 
Βρδτος περγαμίωοῖς. . τς 

Ολοξέλλας, ἔς:ν ἡμὰν μϑρπολέμιος. υμὰν σὲ 
Δ φίλ᾽ ᾧ εἰς ὥπαν Ὁ Καθ᾿ ἡμδι χπουρ[ϊϑ:. 
τι δόντα αὐ ἑποιτο, τοῖς τεὶ αὖ τοὶ ὠκθίνῳ ἐλορῆνοις, εἰ 
μὴ ἁλόντας ἴσει πολεμίοις πάθρςιν. οὐσὲ γὃ μμεται- 
γοιαν οἱστέον τοὺς εἰ φρὴν » ἢ εἰς τὸ παντελες χα μέν, 
ῥιετανοῦσι. 

Περγαμζοι οἱ βρότῳ. 

Ης μδρ πολαι ζρὸς οδολοξελλαν φιλίας, σὺ 
Ἐ ἡμῶν δ ιφελλων.αὐαΐγνο “Ὁ Τοῖς - 
κείν κολακόὔειν δηιταγὰς, ΦΡῸ καὶ σγεῖν., ρος ὃν 
δποκλίνωμδρ. ἃ ὃ εἰς τὸ μιέλλιον βιεταίνοιαν, μη ἀ- 
φαιρϑ, τ εἰ κῷὴ βοασ' ἕως ἀλλ᾽ οὐδ ὅταν δι ων) 
τὸ ἀἰγγοηϑὲν σδιορϑουωύτων. 

Βροῦτος περγαμωοῖς. 

Ηφισμίο ὑμότερον, οἱ φγέσβεις ὑμδι ὧπε- 
κόμισείν μιφι ἐν ἐξ δήροις ; τω πὸ Ἰταλίας 

φρατιαὶ ὄπισκοπου μδῥῳ.οεξμδμος ἡ μδῳ βρα- 
ουτητὸς ὑμᾷς ἐμιομεψάμην.περραιμέωυες γὸ ταῦ 
φρονὲιν ὧν πολλῇ αὐ ἐδβλόμην, "ἢ ἔσει. ἐπή γεσα ἢ ἃ 
εἰς τὸ ἀλλα Ὡρφϑυμίας, γ ὃ σωρέας τ δζμεοσίων 
(άλαντων. δὲ ἧς πάλαι ὠκοντες, δοῦναι Φολοβεᾶλα 
το πεντήκονία ἐπεοείξαῶε. 

Περγεμζωοὶ βρέτῳ. 

᾿ᾺἋ τάχιον ἐφρονοῦ μδμ » ἃ πυροσῆκον ἰεῦ, χρὴ 
7 » 0 4. } Ἃ ᾽ ᾿ γα οὐ βοῳσδέως, ὠλλ ἡνίκα διωατον φξς.. 

᾿ ΓΝ ἢ ὁ “ ε “᾿“᾿ “ἤρετο ΜΗ, τὰ δ, ΚοΤο στωτελοῦ μὅϊυ. οἱ! ΡΝ “δ᾽ 
“ὑδιοᾳσία μη πλϑον δδλοξέλλᾳ πεντηκον Πρ "- 

᾿ ἐν, έρ ζγ͵οῦο- 
τες (λῴντων »ττραπλασίογι σο Χφη ρ Ἐρβ 
μᾶροι συωεισφέρουϑμ. ὅπως κάϑης » ὅσον ἐκουσι 

ω ὶ ζω. ͵ ᾽ ͵ αἰφουργία πανορδϑων ; τοις ἀξ ηλήτως ἐν σὐπορίᾳ 
βιαϑενᾷς χῶραιρει. 

Βρϑτος ῥοσίοις. 

πο λγϑδίοις ὑποςαγίας αήροσοί μδμοι, ἡξ δὲν ων 
μα πεσφάξα μω. τίω τῷ πέλιν «ἀτεφγησειρυ, 
πωταρεῦσι δὲ φοροσϑερδμοιῖς Ἡμῖν, τὰ τε φόροον ἐ- 
φεσιν ἐς (« μᾶυ. ἐλούϑεέρες ( αὐτονγόμας αὐζοιὶ εἶ) συϊγωρήσειντες »εἰς ὅχισπ ἤϊε τς φῇ χσὸ τῷ δρόνε καίἀλελυμδιν παρ᾿ αὐτοῖς πεντήκον ταλανίᾳ ἐχαρασοίυμεϑχι ὑμῶν οὖν βελοθο μδύοις «δὶ ἐαυ 
παρεςιν δρᾷν ὃψ εἰ εἴτε λθὴ Τολεμμίσες κῶς, ὥσπερ 
ξωνϑιοι, εἴτε φίλοις ΓΣ σερηέτας, ον τρόχον παΐᾳ- 
ρές αἱρθια]. ὼ ᾿ 

Ῥόςδοι βρέτῳ. 
Υχ εἰ σὺ ξαρέως τοὺς ἐλουϑερμασεισι ξωνθί- 

()» φοροσηνέχθης, ἡ ὴ Χρὴ ἡριέῆς τοις δλὶ δου. 
λοίᾳ δεν ϑενίας μμιμησόμεβα παϊαρεις ἐλλ᾽ ἐκεῖ: 
γῶν δὲ ὠπουξώμϑροι ᾿ τύχω γ πειρασόμεθα τῆς Οοβυείας ἐγεόϑωι. εΤούτοις δὲ ἐιθαναΐυϑυοι αἱ γώ. 
μης ἐ ζηλασομᾶν, τ᾽  αὺ σδλημμοτων, γδδξοτε. Θαν ἡγε μδυοι, δ μ(ἱ χινδιούων ἐλούϑερίων, ἡ δχὶ γι κερδ᾿αὐνοιν αὐτομϑλίας. 

Βυ ΠΟ βοΥρ μη ΗΓ αν. 
ΟἸΟΡ Πα ποῦὶς αυ!ἄθη Ποίϊις:αι νοδὶς ΔΙηΪςις ἐ Τρ σου 1ῃ ΟΠ δις. οἷτς σοΠ εις ςομζεα υὺ 5 [σε μτίς,ορο νοίγα τππδτς, (Δ νοτὸ ππρηραῦ 1105 αἰ πιὰ. ατι: ΟΠ ΓαΣΙ ΟΠ ΠῚ ΟἸ11Ὶ ἸΡίο θοογμηῖ; αιὰμλ νὰ [ιϊλιξε! σαρτίημο μοί ει ̓ποάο τΓα φησι, Νεημο δ πὰ Ρα πιτοπάι ἰοςις οἵδ 1ἰς ζοποράθησις Ἅ1| ΠῚ ἀπεεαθδιη Ομ ἰδιις νΊσιδις Θχ μαι! ἀο] - τατίαν ἤπς, Ροππτιά πὸ ἀποιηζαγ, 

ἢενσαγαφνεηες βγηῖσ, : Μιεοιϊτίς: {πα ποδὶς Ἰητοτοοί ἴ σπῈ Το]οῦ οἶς [ σα {ἢ ες, 48] τά [οτὸ [Ἰτόγας τηϊτίας, Ετοη ΠΘΟΘΙΪδ ο[} Θ τις πη ἰατὶ» Οθοα Ἰθητ ἢ) ΓΟΌΟΙι άχη- 7ιι6 ΡΥ ξατο,αητθη 1410} Πα γοαπηγι5,. ἃ ΖῈ6Π) σοηξι- ΘΙΔΏ.ι15 ἃς ἀἰδο  ] ΘΉ}15, Ια πἰτιά 6. νοΙὸ ἴῃ Ρο- {Ἐογ ιν 6 ΟΥΙΡΙ Δ 5 1155. 1 πὰς, τατἀ δ, οι) Ροϊείϊας 4ἀτα οἰ ας αι] ἃ ΡΟΓΊ ΟΥ̓Δ η τίη οἱξ ΠΟΙ ΠΠ11, ζΟΓΓραηΐ ἃς Θηδηήδηξ, 
ἔγημε ενραγηοπρη ες, Ἐ Ι ΟΣ νΟ γα, ἃ ἰορατις γε τὶς 18 ΑΒ. ἀογϑτράφηταμη οἰ νοιλ αν Πτα]]ςὶ Γρϑου]ΟΠΟΩῚ ΔΘΘΙΌΠῚ. Αρςςορῖο αἰιζθι ὑἡὰ νοΙἔγα δι τατἀϊταῖο ΖιοΙ ις ἥμ. Ῥεγραμηοηξη- {8 95 ΘΠ]ΠῚ [Δ 1} ἀτιάτιην πυΐας δα ΗΠ [δπϊοηξι» γος, ὃζ οὐημηϊηὼ Οροττζοίγας, ἀπά δι γοχὸ ἴΠΠ} αἰαογιταϊά ὧς Πυ ιη} νο ἔσιμι 11 1115. ΤΠ ΠῚ Π111}}15 ἡ πσοητοτά ταἰδηζοταμ,  Ὸ (τὶς ρίαπιιηι ἔθος γὸ5 ππαΐτος Δἢ ἴρᾳ ΓΟ] ο ας [τπαααριητα ἀρα Πρ, 
ΠΣ, [ἐξ Βγπίο. 

Τ ππατιγὸ, αι: αὐ ΟΠ Οἴ τ) ΠΟ ΠΥ Ἰ11 [ρεέξαγξε, 1 Πηρηζίις ποίξγ 5 ἱπΗ͂Χα οἄθτγιης, ἃς ἸΏ 1) ΠΟῚ ἰαγ ὸ [ςα οὐλὴ ἐπουίτας πορὶς ΠΟΠΟΟΙ ο(ξ, δα σιονῖ- ἃ [ἀηξτ, τὸ ᾿βέξόμψης ὀχρίθηγας, Ομ ἸΘΊταΣ [1 ἔπι» Ὠγ. (1 ἰ ΔΥῚ τὐβοράλρην, ΠΟΙ Ρίτις Πι]ιαρ  ητα τα Ἰθη τὶς ΠΟ θα “ἀρ άϊηγι5,] Δ ὰ ΓᾺΡ] ΕἸΡ Πςὰὼξ ΔΕ ΠΧ ΠΩ ΠῚ ̓πρηΝΙοζης το ΕΟ πεν διηπτας, γε ἸΏ ΘΠ] σας, ΠΕ ΠΣ. γ Οἰ ΠἸζΑ ΓΙ Δ ἔέθρετυαι ΟΡοιᾷ ἀζχας ἔμ ανη, Ππαΐτος τ Γἀπγριαα Ἰαφηχία οοαόϊος 4ς {προτοὶ ἃς ΟΧΟοΪ]αζ, 

ΘΟΧΟΡΓΟΙΓΠ5. 1Π-- 
γ» (6 ΠΘΡ]] 96 η- 

Ῥγμί ΒΡ οιΐζε, 
Δητβΐος 4] ἀοἔσ Ἰομθ ἢ, ἔδρρογδηζ, ἰ᾿ῃ ποίϊγαπι ϑοτοῆαϊοηι ΠΟΠρι (ος τοτγαξεό[ῃις ξιηάήϊτας αΕἸ ΘΙ Πγις, ἃς γγ δ ΘΟΓΙΠ1) ΠΟΘ η]ο Πανηηγ 6 Εἰ αδττίμγμς. ῬΑζαγθηῇθις γοτὸ Ζυδά ποδὶ ς αἀα [ρθη ὈΝΤΓΟΓ 6 ἤπὰς ποθ (ΕΠ ΠΟΙ ΏΧΙΠδης γί δαιο.. ΓΗ] ΠΩΠΉΠὨἰ ταῖρι ἰατσιει Πιμλγιι5. ἸΡΙος Πδοῖος ὃς [αἱ πισὶς οὔ ἸῈΠΊΠλμς., ἃς μα ΓΟΡαγαιγάα. Πα ἴρῃ)- Ῥαὰ ἀρὰ Ἰρίος οϊγαρηςι ἃς «ουοτα οι, αι ἱπαμαρίῃ τᾷ ταἰ τὰ ἀοπὸ ἀδβά Ἰμγις, Νοῦς ἀπζθιι ἢ] νο] τὶς. Ὁ Οσυΐος σεγήογο θαζὰν » ΕΓ. ΠΟΙ ΓΠεἰτίτς ἢι θ6] πὰ ποδίς,νί Χδητ) ἐδοογιης "ΔἸ σογο ἅμ γί Ῥαζασφῃ.- 659 [Οοἰδγαζθιη [δίς φοίτα, 

Ἀροζ ΓΕ ἴο. 
Οη {λτῖτ; ἢ τα Χη ΠΙ)ς] Ιδοσζατὶς Δ διτοσίθι9 “Ὁ Δ ΓΙ ΕΓ ἃς σεις τοῦ νῇις 65. ἀςῖτοο ΠΟ 5 Ραχαγὅ- 

[655 4] πχοίορείο {1 Ἰπσιν ἢ ΠΗ Οὐ ταῖς πη ροπὶ Ραβ! ΠΙΣ ΠΝ ΤΩ γι, 5 ρα { ὈΓιμηᾶ 11] ΤΠΑΡῊ Π] ΠΠ61 γοζὸ Δ ΠΟΓΙΙΠῚ ἴδποῦο ας (ἢ 6411] σοΠαΙΏγαΓ, Ηοι ταϊο ἀΡΟΠλΙη δηλ, η 66 ς ἘΠΟΓΊΙΠΣ ΠῚ ΠΟΙ) Π8ὸ- ΓΑ] τὰς Δα αἤι Ὁ] η ἀμ ἐογαπὶ ῬΓΟρΡΟί τη} πος ἐπα ῖ- ἔθιτ, ΟἸοτίοίας δη; ᾿ 
ι 

Πα [τη Βαβομνὰς, ΟἸΠ Ραχίςαϊο γι εἰ {Ὁ ἢ} 1116 ΠΠδοτιαεὶς ἰασῳ ἐς ΘΠΘΟ ΓΟ, Ζαλι [αοὶ Ομ Πα [τδῃδίιρας ἤετί. 
βυνῳ 

ΟΓΠΙΙΠῚ ἀσρτοοδναζ, 
ὧς δοποεοίζαῖρη, 
{11} ἀἰιζε ἢ γο].- 



σῃν σὰ πστπττὰῷ 

Βγηΐησ (ο15. 
᾿ νέαν αυϊάοιῃ ἰαπὶ ἃ (απο (υρδέϊα οἰξ» οἰα!- 

τ5 ροζυιϊδητίηϑ το ασ ἤπιπι οχροιτα» απ ἔστ - 
{5,1 γοῖᾳ γοτὸ Ποθ15 γπὶποτίᾳ Πρ ά τα εἰ : ράσο 
ὃς ]]}ς ἀοἔατιρατανραγτίπι ποοοῆητατο ςοιηρυ]ία, γίαλ- 
416 πα ] πὰ ρα λ. Ν οἰσατοϑβ θηϊτη ἔθοθιπηῦ, ας πΠῦ 
ταπϊτὸ ρὸ(Ἑ πο! οπτίριι5 οτίαπα ἀσεηάα ξαΠδης, Ο- 
τὸ γος σιοπιο σομπἸταϊτο » νεγιμη Ὀο 10 φοδέξὶ [6 γ- 
ἘΠΕΙΣΟ ἢ τοιρίατις αὐξ νἶτγο 05 γθοϊρίθηζος, ἀπλὶοὶ- 
ἴδηι ραξξύμηαιις πο οπὴ {ξατιιατ δ. 

ΟΟἱ Βγηο. 

ὙΕΠις ἈΠοάϊογιιην φαρει τας τοιγόγθιη ΠΟ Ὶ5 
Ὑ Γ0Ομἶος . ἢ ποι τα ρα θιι5. ΓΔ ΠΟ ΘΟ Τη115, 

ἤθῆϊις. Τ᾿ γοίοτασῃ, Ῥτοίβρεγίταθ σαπι αἰξητγαιίο- 
ὮΘ. Π05 Ρογ[ πα δῖ,» 5ρ6 5. ο]Πὶ δ πλδτας ΤῺ 81Π1]- 
ΟἹδαἰϊςαΐιας πμπὶ ηλοθλςφοτ!, 1 Βοίξιριι5 νογὸ σομτῶ- 
ἤρα, Αὐ μο5 ηυἱ ἰοηρὶς τοτγὸ τοιῃρογίδι5, οδ] 
Δ Πα Ππλιϑν πίῖμ ἀοἰ ηγι15.5 1 νἸἀθαηλα αἰ Π111}15 
ἅτις ΡΟ] Ἰοἰτατοη!ις ἀΐσῃι, μαδ. εἰ, ΝΟΣ ἱρίτυειρος 
τὶς ΘΧΟΙΏΡ ΠῚ αῃλί οί τα; αἰἢς ΡΙΓΟΡοΙΘ; “υλιη δὰ 05 

ζοηοιαἀο5»,αἰ ἰὸς αἰ μλ6. 

ΒΥΉΠΜΙΣ Οὐ 

ἽΝΕ- τλΓο της ΠΔι1]1 1155 ΠΘΩΙΙΘ, πο ϊτα τοῦτα 
Ζαϊσχαδληι νοἰ ἰτατὶς παρες, Ομασς ἰῃ ςοηβοίοη- 

ἀϊς ἡαπΐθυς ΟΡογΆμη ΡΟΠΪτο» ΠΟ δηλ {1 ἢ 5 ἔχοντος 
ἀο(ξἰτυτὶ, ,, ποι ρίιις δαοί αιοητὶ σορουῖτ! 5 ΘΧ πγαχὶ: 
αἰϊὰ τι ΟΧ τ᾿ αἰ τοΥσα 6 18. 

Οὐἱ Βγπο. 

Τ ἀοτιςοἰατίοηὶ ποππαησιᾶηι ὃς πδυ! σδτ τ] 
τΘΠριι5 οἱ ἐπιρδάϊηθητο, 868 τδὰτιο τογγανο- 

486 πλᾶτι ἀοἰξἰτιαπταγ, αὶ ἤφεο ἤάταγα τεπφητ, ΝΌ. 
Θαπη οἰξ Ἰάσπν ποι ομλμῖπο ροἤίάογο, ὃς. θτιαπὴ ἢ 
ὨρΠηΠΖιδη ἀςβειαξ γΣ αὐ σοιϊηπιοάοϑ δοορρου: 
ΠῸ5 ν΄ 15. ' 

. Βγημ Ῥαϊαγρη βι. 
Αἰπαίρριπι αριιά ἈΠοάϊος τπασἡεγιιηι πὰ- 
απ ροίι ιν ἐπ φνθσου ἸλΠοά Οὐ: ΟἸΠΤῚ 

ἀποῦθι5 Ἑαταρταξει8»4Ὁ Ηεπηοάοζο μἀοιοδτοτο 8865 

ΤΟ Διά 111... ἀχαχίπο γο το ΡΟγΓΙῚ γι εἴθ. 

Οὐοα ἀπζοιη οὸ ἀοίατϊας οἴϊοῖη οοὸ αἰ μα νοίἴσιιιη 
Ῥεοσαζατ οχτίξοτο ορί που. 515 αὐτοπὶ δὰ νοὸς ἀοἷα- 
ἔστη » ὁ νοίξτις οΥὐίς αὐξυσοιο ἰοηρια5 ΡΟΓΙΛΙ οΥἾ18, 

δοτη!αγία ὃς εἰμ! τατὶς οσιαυῖπθ γος σοπἀδιηπαθο. 
Ῥαϊαγοηίο» ΒΥΉΪΟ. 

ΝΝ ΠΟ ]ς οἰτίτι5 φλι τἰδὶ ἀθ πααίαπο γοέζοτο π 1: 
κ -ἰάῆςς Ηουποάοτιθνποη [απὸ οἴαιπι. ξαιοιπγ δ΄ 
Ὁ Δηναπρρας ἀρρΌ εν 514 δατεπι οδίογιδηϊο π6- 
τϊηδ᾽ » 4 σας βόττα (οἰ ας » δ. ἐπαίτ, Αὐαμ] 
Ῥάτς ξοττὸ ἃ Ποάφίοταπι σαρτίοη!ς ἔα ἴοι. ἸΝαης αὐτῷ 
Ἰσῃογα τα; οχίζοίηο πὶ. ἀκ νϑηΐαπι;. ουἱι5 Οσοά- 
ἸΌΠΙΘΤῚ ὃζ ρΥῚ ΠΟΙ τ ἀεάνει. ες δηΐτη ᾿Π 11 ΓΑ 
πιαδεηά νι οἵξ, αιοά ἰατϑηζοιη ΓΕΟΘΡΙΠΊΠ5 »ῃ60 11 
ἀγυθες  Πἴταῖς » συοὰ Πιβεσίοπτόπι σπουύδαπηε. 

βγκίμο. ΟΡ 5. 

Ρι: Ἰεσατὸς απΐάοτη {ΠΊπΊαμτη νοἰτγαπη εὔσα ΠΟ5 
“ δοηςαοίοπεϊδην ὃζ αἰπόγοπι οὐδε Πα ἰτς. ες νεγὸ 

ΤΙ ᾿ς ΙΔ νὸς 0 ςοπαδηΐς ἡ ΔἸ Πρ ηζοῦ ρο- 

ζαγα δ ᾽ν. ἈΓΡΙΠ ΘηἴΟ οἵϊ. παῦα νἸάετο ἢς 6- 

[δῖ ΠΟδ᾽ ΓΟΓΙΠῚ ἰρίαγυτα οεηία ἃς ἱπυ!ἀϊα σοπη- 
ποτ πλαοὶ 5: “αλπν οτατίοπι νοἰπρεαζε ὃ ἀυϊςεά!.. 
ἣς ἀιδι, ΠοΙΉΠτος 05 οἵ σὰ νῸ5 ΒΕΙΓΆΙΠ15. 

υδ51 ἰἰς 

ΕἘΡΙΘΤΟΊῚ, κα πι 
Βρϑτος κίῴοις. 

Οὐδὸς μδιὺ ἤδὴ “εσδούλωται, καοσίωςπόλις αὐ-. 
ϑιασξςερον. αἰϑϑομδμη ὦ οἰκείας ἰθζύος κᾶλ- 

λον, ἤ: ξεβαϊόπερον. λυκία ὃ ἡμὶν ὑπήκοος στᾶσα . ἡ 
μδμ πολέμῳ πα μᾶσοι, ἡ. δὲ, ὠκ δ αὐαγκύς ὠφελη- 
υδϑρν τὸ αἰ ΕἸαςον: ἑκόντες γὃ εἵλοντο, ἃ μοτ πολὺ, 
ἔμοθίλον μὴ βουλόμϑρμριον) ὑμ εὶς ἐν αἱρέιδδα. ἤ πο-. 
λέμῳ βιαϑέντες δῶλοι, ἡ ἑκϑσίως ἡμᾶς δεξα μι: 
γοι, φίλοι γλυ ἐδδομ:νο. 0Δ: 

ν Κῶοι βρότῳ. 
τι» ἡ ῥοδίων ἅλωσις. ἀϊξέπληξον αὖ ἡμιας) 

μὴ “Τὸ σεὲὶ φιοφνοῦτοις.; ὅτε ἡλυκίεν οἴωρᾳ- 

ξία μμετῶὼ κολοκοίας ἔπεισεν, έλπις )αρ χρὴ φόβος. 

ὧν φίλοις μδιρ αἰξιόσηςνεν δὲ τοῖς ἀλλοτθχου μιά, 
νοις δὐκαϊᾳφοόνητα: ἐλ ἡμκεὶς «ἡ ωϑέν ὅοι ὥρος- 

χώρφαῦτες, χα Ὁ ἕνα χθόμεϑω. εἰ γ6 δόξαι, ἥ 

εἰποιλὴς»ἢ αἷτὸ Δέον γεγονέναι χὭγζα. ἔχῳ οὗ ἡς- 

᾿ἰξς ὑπόδημα φιλίας «πρὸς ἄλλοις κα ΝΑΟν ἢ ἐὰ 
γέρον ἐφ ἡμᾶς φοδος δε, 

ὶ Βρϑτος κώοις. : 

Ὑδὶὺν ὅτε ϑυιλοῆης αὐσὺ γεῶν. τε αἰ γέωργη- 

ΘᾺ »ὴς ὄφελος. πονήσευτε οὐοῦ αἷδὰ χοὶ σκείς 
φη,ὼς εἰ Ὑ οἱ εἴγτε ἴσο φι, μὴ δὲν ἠγτειρφιὴι σλέοι 

ἐν ϑέλα ἥης ὀγησί μᾶροι. 
ὌΤΟν Κῶο; βρότῳ. 

Κ᾿ “εώργίαν ὄξιν ὅτε καὶ ναυτιλίαν ἐμιποσ ζει 
καιρός. αλ᾽ ὁτε γῆς ὑὑποςεροῦται ὅτε ϑιι- 

λόῆης,οἱ φύση τάῦτα ἔχοντες, εἰ γοὶρ ἴσον τ μηδ. 

λως κεκτηιϑαι » τὸ καᾷν ἐῤϑιρίπη ποτὲ εἰς τὴν χρεία 
δὐϑιόῤῥωτον: δ ' ς 

Βρουτος ποταρευσί. 

λ΄ Ἀμόσιπεπον βοδίων ναύαρχοῦ » μα δ ῥοσίων 

δ Ἐν φυγόνίᾳ , μι δυεῖν καταφραντων, 

ἐπυθύμλιυ παρ᾿ ἐρμιόσώρε τῷ στιμίλε ἐμιπορ-: πεφη-: 

γέγαι ἐν τύ μιθγίφῳ ὑμετέρῳ λιμᾶροι. χαίαιχβυαῇ 
ἐδὲὺ ἦν αὐτὸν ὠκέϊσε, ἐσὲ αἰ μέαῤτηκία ὑμιότεθο: ΠΙΡᾺ 

καὶ ἐ)καϊα θέντα ὃ εἰ οοὐἷδαιτέροποι ἃ ὑμδβ ὅσο- 

δραύαι ἐάσετε, ἠοὴ ὠδικίας, κοὶ αὐανόρίας ὑμλ χᾳ- 

(γνώσομαι. 
Παίᾳρέις βρέτῳ. 

ΤΙ ϑαῆον ἡμὶν ἐρμιθεώξος ἢ σοὶ, ὐδὶ τὸ ναναῤ- 
Ε: “οροσήϊγφλὲν κἐκ αὐ ὥςπερ εἰς πλισύσεις ἕ- 
λαϑεδαμασισπος, ὅτω δὲ γχἡ ἁπαίροων “πφυγῆν; 
ἀλλὰ μέρθΘ’ αἢ τὴς ῥοσίων ἀλώσεως ἐγϑετοινιουὶ 

σύγγνωϑι τοῦ τέλε; Τῆς εἰγνοίερ. ἧς ὑποήμησιν Καὴ 

τω αῤνὴν δίσωχας. ὅτε γὰρ ασδϑκίας ἐρδον τὸ λα" 
ϑόντα χα ασίξαϑαι, οὔτε ἀδϑενείας τὸ ὠκδιερά- 
σκονί ἀγνοῆσωι. 

Βρξτος Χαυνίοις. : 

Ὑγοῶν μϑιυ ἡμῖν Φρεσξσυόνϑμοι “»οοςποιέξ. 
ὅν. τὼ δὲ ἐργα,εἰς οὐδὲν ὧν ἐχε ζῶ ἐαυϑδα 

κύτας ἐλέγ χεὶ- ὅρασε οτοῦ μὲ κοὸ ἡμεέϊς τὴ ὀχ ΠΝ 

ἔργων «σειῶφντες εἰυσ μᾶρμειᾳ μᾷλλον ἤσίω ὧκ [7] 

λόγων ἡσθονζοὺ ϑηψοο μδμοι,ὡς ἐχϑοὶς ὑμιν ὥδ9ς: 

ονεχθαίμδν. δ 
Κη 



τ 

Καύνιοι ἀροὸς (αῦτα. 
ον Δ᾽ αυμαςον εἰ φῳρέσβόϊοντες ρ' σἰ"- 

γοίας ὧν τς αἰπουρῤγίαιξ. κατοισδεέξεροι τὴς 
λρείας ἐλεϊγο μεθα. ὠκξίνο μδῥ γὺ ἐασδωκότων ἔρ- 
γον τῶτο ὃ ἀδηνουτων, διὸ χρὴ τήν. ὦν φὸ χορφϑυ.-. 
μίας δα ϑεδιν κῶλον, ἢ τὸ ἐν τοῖς ἔργοις ὑποσιὲς 
σηοποιυῦ το γί λοις γογαἰζειν τοι γ ἃ μὴ δ ὑυαμᾳ- 

ϑὼ αυϑϑαζοντας." ἐδ οὐδ Ἷ 
Βφουτος λυκίοις. ΘΑ 

Σα παρ ὑμὴν ὅξι μη χανικᾷ ὀρίανα τῴχομα- 
τ ν ναυμ(φεχία ὅλ] καύγου ὀγχπέρρψατε 
χαοσίῳ το σι αῤηοντί με πορϑοῦντι ῥόϑον, ϑείτον 

ἡμερῶν Ῥιζκονίᾳ αφ᾿ης αἱ ἡμυέρας τὶ δχιςοληνγαύ- 
την σδέξηϑε. ἵνα μὴ τοῖς; κατ᾽ ὀκείνωῦ ὑμὴν πὰρε- 
σηυδο ὅροις, αὐαιαϑῶμδμ. ἡστιδδς ον) ἡ. 

που δεν, τΛύκιοι φοϑὸς φυτα. 

ἜΝ ὑτῷ ὄχιταγηὴς ᾿δπόκθασις μία 5 τὸ ῥαοίως 

- 

ὑσουργῆσαι. διὸ πειϑασύμιεϑτι φϑυώστη τοῖς. 
ἔρηοις Ἔσο σὰ τροϑέσ μίαν ἐπεὶ κἡ σύ 7αὶς ἀστά- 
λαὶς Ὁ παρ ἡμὴ ἀπόορεσιν ἐφϑακας. εἴη μδμτοι τὰ 
ὄργανα μή ἄηρησε φανΐωαι δῷ παλωμότητα ὡς Κϑὴ 

το ῥουδίων σὑρήσης ἐστ᾽ ἄλλους ἄχρηςα, 
Λυκίοις βοοφύτος. 

Ι μη χαναὶ ὑμδ ΩΝ τὸν πό λεμοῦ ὡς ἥ πᾶξοι ἅ 

Ἄϊ ἐπομίαγησαν. ἀλλ υκιᾷς γεἐπωνόμδρ. 

εἰ γὸ ὑξερήσατε, εἰς ἰὼ ἐκελόύσωυδμ φεϑϑεσμίανι 
Ν ἢ 

χἡ κάσαιος δὲ ἔφϑεισεν. 

Λύκιοι χροῤς ταῦτα. 
᾽’ " ΄ Ὁ Ἂ, 

Αἱ σοὶ πώχιον ἐλπίοθος νιζᾶν συμᾷ αἴνοι. κϑὴ 
ἡμὶν σὲ ῥώσιον ὅ)ιϊαγης αὑπουργειν ν Εἰ μελ.- 

ἢ 3 Φ' 7 ͵ 

λεῖς τοι συμμφχοῦς 5 ὀΐ, ὧν αὐ ταχυυΐη ζῴοσ Θ’ 
᾽ 4 ῃ; ποσέχε ὅγα!. ς ξ 

Λυνίοις βρϑτος. 

εγϑοὰ Ανϑιοι Ὁ ἐμίωὺ δὐεργεσίαν ἐφξριδοντες,τάφον 
κων ἡ ἰδίας δπονοίας ἐδχύκασι ὃ πυξίδα. πατα- 
ρεῖς δὲ της ὁὕσωντες ἑαυτοις ἐμοὶ. ἐσὲν ἐγλλοήπουσι 
σδιουκοιυῦτες πὸ χα 9 ἕκαςτι τῆς ἐλούϑερλας. ὀϊξὲν 
οἰ καὶ ὑμὴν,ἢ τὴν πεζχ ρέων κρίσιν ἢ τίω ξαγϑίων 
οὐχίω ἐλέϑω. 

Λύχιοι πρὸς ζυτα. 

“Ὦ» Ανϑῖοις μ»» συναχθόμεϑα Νὰ συμφοθᾶς, ἰὼ 

“παν Ὀοόςτι μον αὐοίας ἔγησι, τὸ μυὴ ὃ μιε ἵανοΐσοι 
οὐναῶς, παϊᾳρεῦσι ο σμυήδδημδυ,σὼ φεοόνως ἄμ 

» ἜΣΧΕ ἀραδειὺ.. 7 βὼκλ σὲ 
κ) σύτυχως ἑλορᾶῥοις, ἃ ἐμεῦλε σιυυοἱσήνιαυτο, 
ΕῚ εἴ ὅσ ὯΝ “ » ὧχ ὅτως ἠλίϑια φοονουμᾶν, ὥςτε πῶφϑν ἐν φίλοις 
αριβθμρεμδροις φῦτυ χεῖν ̓  δ δ δὲ ἔχθραν κεκολᾷ- 

σρδϑων ἀτυχίαν ἐλέϑαι. : 
Βρφυτος λυκίοις, 

͵ Ἃ ε ε Ι 

μετ Ανϑτῶων τοὺς δγαφυηγόνίᾳς οι εἰσοοεξα μᾶροι 
ε , αἱ ἥν ὁ ,ἵ , “ 

6, ἀγθίων.πτώ- »-αυδ,έσο παν ὡς ΝΣ σον!) ξ δ 

ταρευσι 5 νη) μυρευσι,") κωρυκιοὶς, 72 φασηλίταως; 
ἌΡ Θ ατς »οιὰ ἐδ: κἀν ἀλλό τὶ σ) ποιέὶν «πποδεξαμδμοι αὐτοῖς ε 

λώσιν͵ δχιρέπω, ἵνα τὸ ὀρϑῶώς αὐτοις βιβελαῦ δ ζ» 

φίλοις ἡμᾷς, ὠχλὰ μὴ πολεμίους ἑλόμϑρμοϊ,, ἔργω 
αἸάγωνται δρῴντες ξανϑίοις. 

ὈΙΨΒΆΘΟΛΔΥΜ ΘΚΕΟΟΚΥΜ 
Οαμηογμι φαΐ ῥο γοξψομβο. 

[81] ππγάπι ἢ οσἀπι ἀδ (οσιδταῖο ἃς αὐιϊολτία [6- 
σατίο [αΐοςρτα {τ,. ποίετα τποῦῖτα πεηυδηαπα 

τοϊροη εἴς νἢι! τοἀαγσιπητιι, Πα Ἔπιτὴ ΠΟπλΙ- 
111} οἷἷ Πιυά!οίογιη, ἣος ᾿ἱπροϊθ τ 011}. Ῥιοιηάς 

πλθτ15 βρέ τ ΟἤΘ ΠῚ 1 ργοπιρτξιάίης νοἹ απταζέηΣ 
{πάντη βοτ 5. ἀοἰΕἰτατοπἜπὶ οπθ τυ ππην τοσίπι 8 ἂ- 
ἈΠΟ γοίδτε ὁρουζος, ὃς ἴῃ ΠῚ οἰ 5» μαθοτθ, 1] εἰἰᾷ 
αυα: ΠΟ ἘγὰΝ 165 ΠΙρογαητ, ργα ταυῸ ΠΟ ΠΑ ΠΉΓ. 

ῬγΗΠ Το, 

Μοιαιοῦ Πιηταρυᾷ νος ᾿ηΠγμιοηζα τπδο ἢ ὴ- 
(γὴν αυατῇ νι να] ἰπ πδυδ] δι15 ργὰ [115 ν 6] 
[Π ΠΣ ΠΓΟΥΤΩῚ ΟρΡΡαρ ΠΟ ΠΙΡιι5 ΟΠ  ροτοίϊ,. ασῃσ 
ὈὐΔ Πττίτς αἀ ΟΔπιην οΟ οὐ ἢ ἐποιμ» 41 ἈΠο- 
ἀ πὶ ἀσροριυίάταν ἀητς τεσ  ππλίμπι ἀϊεπη 5, Ὁ 60» 
“πὸ [ια: Πττοτὰ ποῖ ς δαξογαπταγ, τς 15 ἤπια ἃ πο- 
δι5 [πὶ ἴῃ Π]Ποσυ Ρογηϊοίθηι ᾿Ἰγέξα σοπέοέξάσιθ 
ζςοητία γοὸ8 (α] υτέπηημε νεἰξγαμη ν Ὀτραγθ σοραμητ. 

7, γειογ μη γε ῥθη[[ο. 
ΕἸοτῖς τηδηάατὶ γοϊροηἤιητ ε[Ὁ νἤιπι : ξιο]ὸ 
ΟὈτοΠΊρογαγο. Ομάγο νττοηηρας ἃ τὸ σομπβείτα- 

τὰ τοι τ1ρή15 οβοόλύσις ρεςυθεζαιητις ορογαπὶ ἀαθδί- 
115: 4 1} 461 τὰ ΠΟΙ ΕΓΑΠῚ Ρτοσα πη ς αν τ 115 τα 5 
Δατο νου {Π|. Ψ τηᾶ νοτὸ πα τπδοῃίηα πης ορνετιία- 
ἴ6 ΠῚ ἱπ|Ὸ1}6 5 φιεπιαάιηοάιϊμη ὃς ἈΠοάϊοτι ἱπυ6- 
Ϊδς [ἢ 105 ἐπ τ}6ς. 

1γεῆς Ῥγμίτ, 

Ἀςἢϊπα: νεἴϊτα ροίΈ Ὀο]]Πατ ( νι μαροῖ ρτό- 
ποι πι} αἀπδποίπης, 56 γοὸ5 πἰ ΒΙ]ουη ηιι5 

σο]ϊαιιάδληιι5. ΝΟΣ οηΐηι ἰφ τορι αοά ργα ἢ] - 

ἴηι. γοὐ 18 οὐας ΠΟ  ΟΧ 8: [64 ὌΝ ἘΤΉ {Π 115] Ἃ 

1, γον 4» “ἀ αογε [Ροηο, ι 

Ὑ ΡΙῚ οἰείτις ἤρε δζοχρεξεδεϊοπδ νίηοοζε σοητίη-: 
σιτἃς ΠΟ 5 (πο  Ππι5 πιλιάσῖο οἵδ, οοίςαϊυην 

ΡγαΙταγο ἡ τηοαὸ (Ὀο!ο5 ροίὲξ [οἰ πατίοπεπι ( 481)» 
γ6]15 τθοίροτγε. 

γος Βγηη 

ἦν ξοροσι οὐαὶ ποίξγιμιν θεποβοίιμαι σοπίοπυρ Γς- 
(δπτ ορυ οίγευτ ἔπα ἱποττία ὃς ΠΟΙ Δ ἰτατια ρα- 

ὑγιδιῃ Θβεςογιης. Ραζαγοηίος νοτὸ; οὐπι (δπηειρίος 
ἴῃ ποίξγα 48 ςομτυ ἴδηις, 110 ἀοτογιὶς οὐηπία 
ΖιῈ ρεστίπθης δά ᾿Ι δογταϊθι)»τιθηζαν ὃζ σου ογιδηζ. 
ἴῃ νοδὶς Ἰρίτιις Ροΐζαμι ὀΐξιντ νοὶ ἱπάϊοίαι Ραταγὄ- 
{ππτυν οἱ Χαπι βίου σα! αμίταϊομι εἰἸραι!δ. 

Γγολογηνε αἰ ᾿φο γείβοη[ο. 
Απτιβίουαμη ςαἰ απῖζας ποθ! 5 ἀο]οτὶ εἴξ . “ὰπι 
ὉΓῸ ἔπ ναοογάϊα Ῥατπητατοοὺ συδά η6 ρα ηΙΘ 

τε Ζυϊάθη εο5 ροτιετὶς, Ῥαζαγξιμπι νετὸ ργιάεπείἃ 
δζ [α Ἰοϊτας.» νοἰρτατὶ εἰ αιοά γϑῖὶ Πδὶ ντΠ] τοτη ὃς 
ςοτηπηοάδηῃ ἔδοογίπτ, Νίοϑβ νογὸ ποῃ δὰ [ιπιὶς ἃ- 
τηθητ]4» νὰ Οὐλτη ἴῃ] ΔΙ] σἰδ ΠθμΊΘγατὶ» ἐ οἰξέτηαδ 
Ἄθεγα ἀδειτ» ἹΠ]ΠΟσαμι 4] ̓ ἰπϊςἰτἰαταπη ραπαβ ἀ6- 
ἀογαητΠΠξἸτατιην (δα ] πα!  Πτις. 

Βγμί Γγχης. 
ὟῚ εχ νοῦ ἱ5ροτγξαρας ὃ ξυισίτίιος Χαπτ ίοβ τς 
ζερθυπῃτρ ΠΟ ἰΘ. ΠΟΣῚ ρρ] Ἰοἱο. “τὰ π Ιρήι Χᾶ- 

[δ] αἴποιθησι, Ῥαταγεπῆθας νετὸ, Μγγθπῆθιις, ο- 
ΤὙΟΙ]5 ὃς ῬΗαίε τὶς: αιιοά ετίαπν ΑΙ τα ΟΠ οἴτμ το- 
ρΕρειβ οχμήδεγς γε] πτ, ρεγηχίττο;, νι τοϑεὸ {ε ςοηία- 
Ἰαπής, χαὶ ποίγαπι αποϊςίτίαην ροτίιὶς φιλὶ ἰηἰπαΐ- 
ΟἸδ]α5 σΘρου πο ἰρίᾳ (επτίδηζ » Οὐἰπὶ 605 Οὐ οσιίος 
γἱάρτιηζ, 

1γεῖο- 



ἘΡΙΘΥΤΟΙ ἃ 11 
ΤγοΙΟΥΊῊ καἰ ὑφ γο βοη[θο. 

ἽΝ: "- ὯΟ5 Γροίροτο Χαητζῆϊος νηχιυδηι [απ - 
Πγ1155(1 ροτιιὶς εχ πιά] οσμπι ΓΟοἰθταζοηλ ν ΘΠ ΓΟ. 

απὰτη ᾿πέοσταῃίαση ΠΠΠοσπιηι ᾿θιιατο ΠῸ5 ρυτΔΠΘηλι15. 
ΝΝδῃ ἃς ν]}} το δεῖς πο 5 αὶ μ1}}} δαϊπιηθητὶ 
ἔδυγθιις αὐ Ραταγοηίδ Μ γγθηίς 5, ἢ αἰ] τὰς ὃς Οο- 
ΓΥΟΙΟ5οΓΔΠ 1141}. ΔΙΙΧ  ἴοτοα Πλυἰτὸ Ριαίν ΘΠΓΟΙΟ5 τ 
ἔαρογαης. Μαμηιοίζαμα οηαΐπὶ Βυιῖο ἔδο Ἐν» τὸ ΠΟ 
ἰτασαἀϊα σομημπηοτιαν οχιθ8 ἃ ΤΠ γοία δχρι!Πῆς, 
{ς ἃ ἀοςυὶ {ἴγρτο ἴα θεμὶρσηιταῖς» φαρις ἐος Προη- 
[Π| ταάοτο5. 

Βγμ ΟΖ. 

ΨΊμ ΠΕ (απτὰ νος ἴῃ δυχη πὶ, παποϊαιιό- 

ἔπη ΤῊ] ἱ παπιοϑν οἰζγας πιοάὸ ρατγαγι, Οὐὸἀ ἢ 
4 ὈςΗΠ τῷροτα Ραγατὶϑ5 ὃζ τη γα τι5.α 14 ρας {πὸ ἃρ- 

Ῥάγατα πη (ἀπὸ νίάοο. Οἱ οπὰ ργοάς ἢν γοαγ π- 
τῶρο({πι,]η αι ρεατοῦ πο ο }] τάτοια πι 1] πο, 
4υοηίαηι δά ν τι Δ ΠΟ γὶ ποι ροτοίξ, 

Οὐογηγ «εἰ ας γο βορ[ο, 

Ν ποῆεϊ9 συ ϊάθον τοπιρουίδιι5 ὃζ οσσαἤοιι 5 ΠΟ 
ἱσῃογαηγβ' ἀηζο ναηι ἰοηρο τοπηροτο, ραγαπάα 

Βυἶο, [ἢ (οοϊούάμ νογὸ γι». Π οι ἔοι ὰ οἱὲ Ροτ- 
{Ρ᾽σοτο»η ἢ πναϊτὸ ἀητὸ ἀσπαποίθταγ. ΑΡραγαζιμι 
γογὸ ΠΟΙᾺ ἰπαΠ 60} ΟἹ ραταθο , ταυηθτ ποι [πη ργα;- 
(φητία ἡ αζ αἱ!χυαπάο ςοττὸ Ργοϊπάο χαίοηα]α 1ὰ οἱ, 
δα Γαζαγα (αἰαστι ὃς ἰητοσταμα (ογιιαταγ, 

“Βγμικς (απ. 

Ἀπιοι (οοτασι οἵ οΐα, ν] ἀφαιιζαγ ἰη ἤρεοίο πὴ 
παρ β αὐ αἰδ πτατίοης δ ποτα ρίο Ποι(Οἱταπης 

αιοά ἐχρθάιτι Ῥγοιηριίαιιο ηγαιγάαϊα απφοιηηιι ἷι1- 
δεο, ἔλοϊαπε:ά νογὸ Πισπνα Αγη τυ 115 ΔΥΘΊΙΠΊ61- 
ται οἵὉ. Ν' ὁ5 Ἰσίτατ ἐς Πϊς αι: [τ ρίπῃγι5 δείαπι ἐπ-- 
ἀἰϊςαϊονντγαπη αἰϊα αποάτιο νοίξγα οβοῖα ἡθοοἢπται!ς 
τη δ] 5 αυὰπν Ῥο ποι θηζια σαι ἤπὶ ΡΓοΡαηάαγε- 
τα πηι ΘΠἢπὶ ρὴσπιι5 {πα ΠἸτατὶς (προσ ογῖς : ἢ 
ςοηείποητοῦ δὰ νοβγοϑι ν 18. ράγατὶ ριομιρύσις 
ἔπι τ 5. 

Οαπηίογεῖν καἰ βαὺγο[ῥοη[ο. 

ἴσης δΘποιο οπτα » ἤθη οἱξ ἢ ἀιὸ ᾿πίογαίτο. 
Ηος φηιπι [Οἰαγαηιν τίπι οἰἙ ορυϑεντιιηι πο 

ἈΟΟ] σοῖο 5» οὐ πν οσσαίιο ροτοίξάίαιε οοπθηογις Νο- 
δὶς νοτὸ ἢ δχ ἱπιουπλΠοηδ » με πηση} “ιοτς 
[τά ι ποι (τὶς Βά οἷο τππάἀ!σαγοίιγ γα τὰ ποὸϑ δη- 
ἴδ Ιασοτο5 ΠῚ ΗΠ8 ραταγθπλι5. Ν οαις εηΐην νογη- 
1η}}ς 6{Ἐ τυυὴ πο 5 ηϊ οἰ τα Ἔσσὰ τα ἡπηαίατο, ατ4πῈ 
τπδῖι5 οὐαὶ πΠοὴ οχἡ ἴδηζοῖσι Οὔυ 110 δι γΓοῖ, αἵ. 
{ξητάτιο νεγὸ Ἔχ ἔθηζοιι οτίανη ρθκάθγεϊ, 

Ὠαρς ΡΥ, 

Ἰλπ|15 δ ρϑοιη 5 Ορα5 οἴ, ΑὐεἯ πιξίθ ααξ 
ΠΟ. 

. Παρ α5 ΒΥ 0. 

Βυπέάᾳπείαμι οἱἙ : πλϊτίογο. Ἱποραπιὶ γετὸ 

ΠΘΟΑΓΘ. 
Βυη ΟΥΧ ΓΡΉΙ, 

Ἀμφ ι ] ἃ Βιτμεηΐα, νίχαο ἴῃ ἨΣΕΙ]οἰροητῆ 
τα Π τ τε το. Ππ:Ὲ ῬῈΓ τοῦτα (ογθηζος, π6 πια- 

εἰ, Τρῇ γοῦὸ ρομάοτίς θούαπι ᾿θυ τατον ἐχρογίο- 
Δ 1.51 νοτὸ ταγα ἐς ααὰπι ορότίος Δα πο 5 Ρετιε- 
Βρτίμς » Ποη αἰτοῦ θᾶμα ἢ νεῖ ργοῦίς ᾿ητογ δ ης 
γοὶ μοίείθιις ἐγαάϊτα εἴης ἱπ α 141 ἃ γος αοῦο- 

-ῬΙΠς ραταθ πιο, 

“ Αύχιοι φοθὺς (αυτα. 

(᾽: ὃ αὐτοὶ ξανϑίας ὑποσίξαῶς ἐγνώχαμδυ, 
Εἰ κοινωνεὶν α᾽ συμφορᾷ ς καλλον ἢ ὄικεφί.. 

ζειν μυέλλλομδῳ αὐτοῖς τὸ ἀπύχῃ ἐζφ.. ἐοίχα σι γὺ κοὶ- 
γιεῖνοι φὡδρ λιπῦντες, τὸς μησὲν ὀνησοινίας "κῶς: 

ποΐαᾳ ρεῦσι 1. μιυρεῦσι ἃ φασηλίταις τὸ κωρυχίοις, 
ὡς ξεξιμεοτέφοις προς φοίξεδϑαι (ουϑοῖξ. δῆλον γὃ 
“πεποίηκας ὦ βροῦτε,ἐ Ἵ ἡ ὁρ) ζωὺ ἐλαιεύων τοιὰ φύυ-. 

ἡασας ὧν λυχίαξ.κτὺ ν χρηφοτητὸς σδϑαισνιων. τί: 
σι ἡοἴλον αὐτὲς χαρίςη. 

Βρᾶτος κωδοίς. 

(} πεμφϑῶτές παρ᾽ ὑμδυ 6] τὴν συμ μ(ουχέων): 
ὠπήγγφλαν μοι τς ναῦς δ᾽ αῤτι κατα- 

σκα αζειϑοι.ο. 5 εἰς τὸν 15 πολέμου χα θὸν Ὡὐρῳ- 

σκοσυα ζεῶς,τι χρήσεάνς [ας ὡὐοφσκοαζαῆς, εἰκ οἷἵσα: 

τ γὸ πλέον ὄφελθ' ἰψύος ὠκῳίρε ». ἧξ παντελὴς εἰ; 
ὅϑένφα τὸ ἄλρῆςον. 

Κῶοι φῳρὸς ταῦ τῶ. 

Ὁ Ἐιὴ μδὸὺ ἰδίοις ὅχιςοίμνεϑα χα δφιὶ, ὅτι μαξ 
κρόϑῃν τῆς χρείας Φεουηυτρέπίϑαι δε) τους 

ἐὲ γ᾽ συ μεικοίχων, οὐ ῥώσδιον σι, οἰ ἣν, εἰ μὴ Φ69 
πολλοῦ τις Καία γγέλλοι. τἰυὺ δύζ, ατοα σποί ἰω; 
μή νόμιζε ἄδγρηςον εἶνας εἰς τὸ ἐρασίυ. κἂν εἰς τὸ πα- 
οὸν ἐλλείπῃ. σώζεται γοιιῦ τῶτο ἐἰκραιφνὲς εἰς τοὶ 
μιά λιοντῶ, 

Βόοῦτος χαυνίοιξ. 
ΤΙ μϑὺ κατ ὄψιν ὑπδργίαι Τ κὠώων,κολρ κριας 

͵ Υ κ᾽ φόξε τὸ πλέον μιεμοίραν ).τὸ δὲ πρροϑύ- 
μῶς εἰς ὃ οὐ δχιςέλλω εν ὑππαχεφν, τι λὴν ἐνόεΐ. 

κγυῦ) βεβαιό τη κὴ ὑμεῖς οἷν ὑεὴρ ὧν ἐγράψα ῥδυ 
δχασκέψα ε. πότερον ὑμδ! οὶ τὸς ὠλλας ιἰπουρ- 
γίας σὲ αἰάγκίωυ «πάσεις ἢ σε σὔνοιαν χοἡ σ᾽ γᾳ-- 
εϑτι!.γςις γὃ αὐταρηης ἃ βεξαι ἤζῃτος αδὶ φανξ!7), 

τὸ οδίευεκως δι εἰς τοὺς αροὶας ἐτοιμον. 

κὐρὴ κά ταῦτα. ᾿ : 
ἴςις συγοίας, οὐ τὸ συμεχῶς κἰουργειν, σϑ5 

Π’ γαρ μόνης ἰού Θ΄ ἔρον. ἀλλὰ τὸ μὴ ὀκ. 
γεν, ὧν οἷς αὐ τις διωυατος ἢ και φοῖξς. ἡμεῖς οἹ᾽ εἰ ἐ. 
μέρλορμδυ ὠκ ἢ) ἐχλειμμώτων τἰωὺ παλαιαὶ σε 
δὲν ἀπιςεάγωι κα τίω αὐ ἡγήσω μϑεϑει τὴ τοὶ Ὡ:ρ6-: 
τέρᾳ μεμολθηκέναι. οὐδὲ γερ εἰκὸς τότε ἡρζδς ὅτέ- 
πλάτη Ὁ τοὺς σὲ φιλίον. ἰωὼ φόξος μδὺ γ ἀποὺ- 
σειὺ πάντως ὧὐἱ ὀκολακοῦσεκολῳφκεία δ παξοῦ- 
σῶν ἀν διὲς ψοὔσειτο. 

Δαμῷᾷ βεφῦτος. : 

ΓΝ Ἴς χρημάτων χαία ἡ πέῤλίπε,ἢ σοφαι- 
ΣΣ Δαμᾶς βρέτῳ. 

Ὑπορῶντων ἔργον»τὸ πτόμιψαι,πενομδύων ὃ, τὸ 
᾿ ᾿ἀσοφανεώαι. 

Βρϑτος κυΐ ἐκίωωοῇξ. 

Α δπυβιϑενίας ὅπλα Ὡἰοφπέμψατ μέχρις 
ἜΝ ὄντε! ἢ Κλ ν δχιϑέρνδι οι, ἢ 13) ϑεύλα- 

(ᾷν. αἰδγοιθος οἹ᾽ ὖ αὐτοὶ, ὃ ῥώονος αὐὴὴθ κου δῆς: 
εἰ μϑρτοι βρασύτερον ἡ εἶτ ἡμὶν ἔλϑοι, ὡς αἢ εἶ Κοὶ 

Ἵ πανφϑειβείη, ἢ Ἢ ἷσὸ πολεμίοις “ρηται ὑφ᾽ 

εἰμ ἡσδιροηόϑτη οδοξορμ. 
Κ᾿ τ 



ΜΠ Ἢ 

9}: 2012 βγτοῶυδει ἰἰς 

Ὑ οὗ Τῇα ννειεοπια Τευβὶ, ἰοπάοη 

14. ὈΙΝΕΚΦΟΑΚΥ 
Κυξικδωοὶ βρέτῳ. 

Αρᾳπέμψαι Τὰ ὅπλα, κα) χατοὶ γίω , δχὰ τουὶ 
ΕΣ  χαὶ κατοὸ ϑώλα αν ὀχ τοι χει- 
μμῶνας,, χωλεπόν. κάλιςοι σοὺ ταὶ ἐγαντιώταζ συ- 
γνάψαντιΘ’, τώχ Θ΄ καὶ ἀσφάλειαν. ϑμως ὃ ασε- 
δὺς οὐσεμμας λελειψόμεθω,, ἐαὺ τοὶ ὧκ τῆς τὸ- 
“ης συμιβησύμδμα » μὴ τοῖς ἀόκνως υπηηρετήσοισι 

ςτεση. 
Ἐτ Κυζικξυοῖς βρᾶτος. 

Κομίθϑη τὼ ὅπλα, Ὁ εἰς ὃν ἐξωλόμοϑα αμθόν. 
᾿ πὰ οὐμῦ λφζυργίας ταύτης, ἐνσδέοντι οἧμο οέ- 
γῆς, αὐτιοϊί δομᾶυ ὑμὼν καὶ φορφιβόνησον, συ) ταὶς ἐν 
αὐτῇ λιτϑργίαις. 

Κυζικίωοὶ βρέτῳ. 

Υτε κέροοις ἐλπίδι ἑαυ σύσοιμδμυ πος ἕίλαι, 
ΘᾺ εἰς τοὶ λοιπὰ ὀχνηρῷς ἐμιένλορδου ἕξειν, 
ἐπαινεϑύντες ὠμιδνί ὅμως ἀξιέμδροι δωρεαῖ, σύ. 
μίεϑα τὴ σὴ μξοτυοίᾳ πλέον, ἢ ταὺς “«πτοφιρκονησίων 
λᾳτομίαες. 

Κυζικωοῖς βρῶτος. 

Ι φρέσβεις ὑμδμ σωωέτυ χον μοι ὠπιόντι ζλι 
(»: πόλεμον. παρεϊάγαι συμμαχίας ἱκέ-- 
τοῦον͵ ἀϑέγειαν αἰτιώμϑροι, κρὴ τὸ ὁπορέν τοὶ κοινά. 
“σέχαιον μδἕρ ουὐῦ ἰὼ, πλησίον ἡδὺ ᾧ χρείας ὅτως ἐ- 
“παίέσης.᾽ἢ εἰ πορότερον εἰχ, ἔδοτε, κὰν γὺν ὅηηπέμ- 
ψαν.πριέον γὺ αὖ ἐτί (α δὶ λάτεργίων ὑμὴμ ὁ καῃθός. 
ἐπεὶ ἢ ἐοίχῳτε τὸ κᾳκίω τῷ πολέμου φοϑλα εἶν 
ἐλπίσι; ἡῃ μυὲν αἰ ϑενείᾳ εἰν, ἣν αἰτιαεϑε,ἡδὸ μαι 7ε.. 
ναντγίον γὸ ἡχβέ ἅγην αἢ, ἀκούων ̓ φρύφν ὑμᾶς κακες 
ὄντας. τουὶ ὃ αὐοίδας μή, συμικοίχες μδυ εἰκότι, 
«ἐσουρηους δὲγὼ ἀΐκοοντας Ἑξω.λέληϑε ὃ ὑμοῖς ἐσδα.- 
μῶς, ὡς δεινὸν τῆς ὧμ τῷ πολέμου μείᾳ γεν νίκης, 
εἰ ἡἥροιτο, τοις τὸ ἐφ᾽ ἑαυτοῖς, οἷς πᾶσαν ἡκᾷς ἀϑά- 
νεῶν χοροοδντας. 

Κυζικίωοὶ βρέτῳ. 

Ο απουδ ἄγον ἡρδῆμ., οὐχ φ ὧν πολλύχις ὑ- 
πουργήσοι δ μόνον, ἰλλὰ καὶ ταῖς οἰδῳ σᾶ 

“ωρεαὶς μὔοτυρηϑὲν , ἐσύκε; πις σὔεδϑαι!. ἐπεὶ δὲ 
τοῖς κα τοὶ φοϑαΐρεσιν οὐχ ἅπαντες ὁμονοῦσιν., οἱ 

Ἵ “Ὅ 7 ν ΕΣ ἰὸς Ἃ χρηφϑὶ 51] δεῖ μιόρ Θ΄ ἔθϑρας αῤιϑ μῆσωι, τίωβ πο- 
τὲ ἀδγώοιαν. πᾶν γοὲρ αὐ τουυυαντίον, μιαξ ιἱπολη- 
ἥπεον μεγαλοψυχίας , τὸ πολυωβρῶν τοι ὀρϑώς 
ὀὁχοκονήσαγίας. καὶ συγγνώμέίω ιὑποτιμήσᾳ χαρί- 
ζείϑαι. σὺ ὃ τὸ πυροσεφήσδειϑα; ὃ ὠδιωυαμίας ἴφης ἡμῖν. γὰς. θχὶ σοὶ ἐλλείπειν μέλλοντος, ὅσον αἢ 
ἡμῖν οὖν δέῃ. "οε μδρ οὖν αὐόδνας͵ εἴτε συμμάχες, εἴτε 
τὑσουρηρις ϑέλεις,ου δ)οισόμιεϑει γοἱρ «δὰ ἣν ὀγο- 
μάτων ,ἀπουϊε ἡμεεὶςἢ εἰ ὠπεγνώχφμδέσε τοῖς εἰς δ 
πόλεμον ἐλπίσας, ἐν, αὐ ἐϑερᾳπούο μον αὐταὶς ὅχι- 

“2 Ψ᾿- ἊΝ -ὐλϑς 3. - τῷ Ὶ φρεσβουόμδροι.νυυῦ δὲ πὰὸὶ ξελτιςὰ οὐ χόμϑμοι ἰδὶ 
σοῦ κιὴ γὴ “ἴα «οοοσοδοκῶντες; εἰ χοὴ 7, ἐχινικίων 
αἰπελαϑησόμεϑα ὡς ἐχθορὶ ἃ σοῦ χαρᾷς μεϑέ- 
ἕομδυ ὡς φίλοι. 

ΜΟαΚΕΈΟΟΚΥνΝΝ 
Οὐοεηὶ Ἐγηΐος 

Ἀπ ὈΓΔῊ [Π}ἸττοΥΘ, ΡῈΓ [ΟΥΓΏΤῊ ἡ Ργορίοῦ ἰηῇ- ἀιὰς ΠοΙτΙ ΠῚ» βου πλατς Ρίορτογ τεπηροῆαιο5» 
ἀτάπιπι εἰδ ὃς αἰ ΠΠςΠς: γα (δτείῃι γογὸ οὐὐπν τὰ 
τγαχιηγὸ ἀπά θητία ΠΟΏΣΙΠΧΟΣ 5. σοἰ δεϊζαζθῃ) ὅς {Ὁ- σαχιτάτζοη. Ατιδπιθῃ π}}}π1Π| {πιά τι «Πρ οητ ἀμι- ᾽ 

“- . ᾽ . γ6 ΡΓα ΟΓΠΊΓΓΘΊ}1159 ἢ [οστιιηδς διῶξαι!» ΓΟΙῚ ἱμηρί στὸ ἔλοιςητιδιι5,ἀἸπησάτατ. 

ΟἸριοοηῖς Βγμμις. 

Γαῖα Πιης αὐιηα., ἃζ οὸ [ΟΠΊΡΟΙΘ» 400 πγαχίηγὸ ἢ Ἰιτπσοροῦτ ὡς στα ἤαὴς ΟΡΟΥΔη} χιτὸ ργωτι- 
του τ5, νοΟθΙῚς Ῥγαςσοηθῇ {1}γ»ν1χὰ Οἰ11 [Οἱ πιδιαί-- 
Ἰοΐαμι χυξ [ὰὩξ ἔῃ οα ΓΕΡΘΙ 1 Π1115. 

Οὐχ ήιρηξ Βγηίο. 

Εσις ἔρε ᾿πογὶ ΠἸπηγ Δ, ἴῃ Ὠχἰττοηάο ΡΙορε- ΓΑΙ Ποῖ. δ ἢ ΒΡῈ η 115, ΠΘΉῚΙΟ ἔν ΘρηΙοΙΘ5 δα τὸ- ἰταιιᾳ ΕΠ Πγι15,6τία πὸ ΡΓΕΟΙο 59 (αἰτζοιι [αυάαεὶ. Ατταπιθη ἴδηζο ὨΠΙΠΘΙ 6 ΟΥ̓Π4ΓΙν ΡΓ]1]ς σα θη ἴὰο (ΕἸ ΕἸ ΠΟ]. “ιιὰ μη Ριαοοηςἤοχιμ οι ἰπἰς, 

Οὐχίορμ Βγκίρε. 

! Ἐρατὶ νοι, "θ δοςἰ Πέξιτη δὲ ἀΠςράφηζοιη κα Ὀ6 Πα πὶ σοπυιθποπης. Ἐξ {ρρ]]οίτοῦ παν] τίς ν ἀρ ΟΠ 61 ὃς διχ }!}} ΡετΙοτιη τ σαι Πά[χιις ἱηδιγηί- ἴαἴδιη δζ ψιοά Ἀφρρυῦ. ἰαθοσάγες ἱπορία, ΡΙοσυΐο-- ΤΠ], 1 {111} 15 τι Θγαϊροἰλ 1} ΓῸ 5 ἴΑ ΠΣ ΡΓΟρὰ χη 1-- ΠΕ γΊρογοῦ, Θζἰατηῇ ρχ τὴς ποθὴ ΡΓαθα δεῖς : τλ.. ΤΠ6η ἢος τ[ΟΠΊΡΟΙῸ τηϊττοις, Ὀ] ιὶ 5 ΘΠ] αἸρηἰτατὶς ΙρΡίο [ΕΠΡΟΓΟ δὰ οἰδοίιη) νοι πη) ΔρςΟΠΠΠδς, Οοη ἰδ γεγὸ ρβίογομι ἀς Β6]}] διιοπζιι ἔρθιηι δητὸ ΠοηςΟρ δ ΥἹἀθιηὶ ἐς νοῆετα ΖιΠάθη ᾿λθο  ΠΣταῖο ΠιαπῚ ΡῬιατοηἀ τὶς, Ιατοσ, ΝΝΆτ ἢ νοὸς ΟἿ Π14]] {{|5, ν1-- ΠΥ Ἢ ΡΟΪΪοιο., σοηιτὴ ἀοίεγουη. Ομέδιις Δατο 1} νο ἔτ] ΠΟῚ Δ ρ]Πὺς γε (οςϊς- νογὴπι νὰ ΓΙ ΠΕ ΓῚς δία ΠΣ τοταραηεῖθι15 νῖασ. Νοαιο ἔρος νῸ5 Βάριμηξ, πα Ἰσηιιη οἰ. νὰ ἢ Ὀς ἢ] νἹέϊοτγίᾳαιο: { ΠΟΠΓΙΠρΟΓΘτ:ραγτίο ρος βογοης, ΖΕ] ΠΕΣ. 1] {τς Πιογαῖ, ἢ ΘΙ ΠΘΠῚ ᾿πυθο! Π ΠἸταΐρηι ἃς Τοθοσ!ς (.- {πΠτατίο ΠΘ ΠῚ πὸ 5 σοπΙδο δης, 

Οὐχίορη Βγηΐο, 
Σοῦ εἰρττον Ἔγρὰ το {π4]ππ|,η {] δ η) οδίξαα! 5» αυα ἡγαἶτα, ἴῃ το οοηίέαης,, γε ῇ ΘΔ ἔϊ10-- ΤΠ ΠΕΤΠΟΓΊΙΠ τα Ἐἰ Πρδτίοηο ΟΟΙΏΡΓΟΒΑζιιΠ, γὴ-- ἀοβδτιγ ἰὰπὶ γατιηγ ἃς φοηίζαης Παβεσὶ. Ωμοηϊαπι “Ἂ ὁ γΟῸ. ΠΟῚ ΟΠΊΠΪ4 ΓΕΠΊροΟΓΑ οἰμπὶ νοΪτηζα 

: 
Ρίςετο, ὃς ὨΘΟΠσοητὶ:» ΠΟΠΠΠΙΠΑ ΙΔ} σοποφέργο, Τὰ γογὸ Ὠοίἔγαπη ἀς δ: ἑταζθια ΕἸδὲ βι41ο αἰςὶς οΠῈ : φυοηϊά ΠῚ ΠΟῚ (ΘΕ Ειτιγιιπ ἰδ συμ Ποσ ἱπα ρομημς, ΨΊΓος Δαζθ πη {ππ6 (Οοίος ἤτιδ ὨΔΠΠ Ἶγο 5 γὶς ΔΡΡε Ϊατο. ΝΟΣ ΘΠ] ἐδ γοραθα]ς Ια ἰογάπηις, ἄζοΙρθ. Νίος νεζὸ ἢ τδη ἰὴ δεγοηϊς δ 6115 νἰσταϊθηγ ἃς [οσζαπαγη (6. [βογδῆδῃγας, ποι πιράϊης βάϊυς Βαγαπὶ ἤρου ἰοσα- ΠΟΙ ΠῸ5 ἔοιιογοηγις. Ναης Διο 6 ἴ ΠΟΠ οἰ πη Βαποργδοδίηην » [εὰ ρει Πειιπ ΤΠ ἸΟστα τ ΡΕΓΑΠΊΙ5 οἴ Δ" . ἃς “ΕΔ Π,1}15 ἃ ν]έζοσι» ῬΓΩΡ ἰδ νξ Οὐἕας,, ΦΡΊροηγμν, φὰς Ἰατίεία [ΠΟ 21} Δ οἱ ΠΟῺ ἐΧρογτα5 θσίπημς, 

δμγγηρη Ἐς, 



τυ 

δηιγγηδη ις βγη. 
γθάϊτογιπι τη ορδίδαημπεπάο αἰδογίτας. ἢ σοητΙ- 
ἡπᾶτα ἢν δά παταγηα Πα Ὀ 1] 6 Πγπιαπια; θαποιο- 

ἰξητί δι οὐρα ΡΓΙης ΡΟΣ ἰφοίαγας , οαλμα νοτὸ περὶς 
ζάσιιο τὰὰοὶ οτιατ οἵἶπι τοπιιὸ ὃς ΠΡΘ ας θα ἀμ 15 
ΕἸΕ τη(ογαϊζιι, [4 πᾶσ δ Οὐ μη ΘΟ! ΠἸτατθιὴ ργοργιά 
“υλιη οχ (δητοηζία ἔλέζυμη ες σοαγριι. ΠΩΓΟ 
οτὰ Δ ροῖο,ντ, αααοιησιιο νοῦ 5 δα θο  υππὶ ᾿τὰ- 

᾿υβυμνῶ μρσϑὶ τα τᾷ αυοιίαμη {Π ἴάπιτεΡο 65 ὃς 'πο-- 
Θά ρηζος ν  ερ ἰπλ1Π} 9, το ἰπχοηΐα τι οείαπι {ΠΠπ4, 

“ιιοά φητὰ σοη δου! ὁ 815. αηλί τοις ΝΟ δαΐπα {1 {- 
ἄδιη γοθιῖς οπάτος νἱάουὶ ἀδοεῖ, 4] ΠΟ ΟΠΠὶ το - 

Ῥογα ΠΡῚ σοπίξαπτεες ᾿ππιθηΠπἴαγ. 
δ ΥΉΘΉ των γῸ [ υη [[0. 

Οὐαὰ φιίάσηι ἔαςοτς ἰἰσοῖ, ντ ρο 5 φοπτποη- 
το ὁγιὰ πη τοιηριι5 αἰ] υαπάο ἔεττυ νὲ ραν εἵϊε 

Ὠδ]ιρας, Μιη ποτα νογὸ ποη (οἰ δογιπὶ 41] 
ἱαδοηταν, ἰπ ΗΠ ηλίτας, νογιὰπν θείαν πυδάατοσιπι οἴο- 
τας ὃς πιαϊτιταο ρογίρο ἱπηρεά!τ ὃς τοταγάας, 

Νος ἀὐζοτα ἢ οἰϊπι ποῖα ἀκ τἰπιοῖο οουαμποτὶ δά ο- 
Θαηάα τπὰηοτα ἔα} ΠΠ ουλλις. ΠῸ 1Δ1ΠῈ αιΠάφηλ ΓΘςι- 

ἅτ ἃζ τϑηποῖο αὐάοίοηπλι5, 564 ἰἸοησὸ αυὰμι ν!- 
ἄρδει: Αἰτὰ τὸς ἢ Της οπὶπι ρεόροθηις ογαῖ ὃ ργῸ 
ΟἸϊαὶς ΔΙ ἾΠη115. [απὶ νογὸ ᾿πηροϊθπε]α 11 ΟΥ̓ ΠΟ ΡΟ. 
ἵπταγ, Τιτρο οἱξ ἰσίταγ ἢ ροξὶς ἰπτοσπιΠοπο ᾿η 
ΓΟρυ ἢ θα ΠΟ πο ηι ἱποιτΎοι ΟΠ ΠΟΙ » 4υὰιι ἰπζογηλ- 
(το ργόρτοῖ οποία Βομ] σοπίαϊοζαν, 

Βγπίηα γιγγεμ να. 
5 ἤρνακὶ, σαρτὶ (θαέξίχιο ηγουσογά τη ποί τᾷ 

{Ὀρρ] τσος πρὶ ογαοῦαπε, ΜΘυὰπη εγαῦ 1π41- 
δησιη»ν 48] φε βεϊβιαιὲ οοπίοττος ξαηῆθης 1} ἀο- 
ΓΓΙ ΘΠ ζΉ1 ἃς (α]Δυλϊτατοπι εἤασογοητ, δι 4} νπέξο- 
Τα ἔγαδειιμη αβοίαδης » ἀμ} δά ἀοίοτομι ἰηξου- 
ἴΠΠ10 αἴαιιο ξτυπγατίοης ντογοηταγ, Ομ ἄς «αι, 
αἰσηατη ἢῚς Ρογη!οἰθτη Γπρ ΡΠ οἰύιπηηιια ἱΓΓΟΡ αὐ Πγ5, 
Αἰ ΠΈιις ἀφημπηοίδμιις » αἰ Π σου ο τί) ΠῸ5 δάπηϊ6- 
της δέ τεοθρογίτ,.}}}} οουποητίογοπι ποίϊγαμ ἔδη- 
ἴρηζ πὶ ἔογο» Ζυλιη ἰπ ἅΠΠοσγυμ σαἰλπλήτατς ὃς οἱλάφ 
ἔμογιτ, 

γνεηξεουνε αὶ ̓ ᾳ6 γε βοη[. 
Ὁ κω, σι άοτῃ πάρ πὶ οταπ]αὶ (αἰ τοπὶ πο 

τπροτγαγθηῖ; αιαπη [ουἤταη» ἢ ΡΘΠ6ς 111ὁ5 νἱ- 
ὀξογια ἰξοτηῖοι, αἀπογίατι!ς ἃς ποίειθας τι ρα ἴδῃς, 
Ομουγαἀπιοάτηι ομΐπι ν Ἰποο πα! ἴρε5 ααυλ]τοῦ ν- 
τγάτησιις ρατίθηι φά ἱπουηάππι σα! πηι Ἰπμ ρα: {ς 
Θτίαηι ν έξογίαμι πα! ογα ὃζ πυυγ)α » ΟΟΙΩΓΠΙΤΟΙ 

τ] ἐγ σούάταπι οχ ἱρίᾳ μυιπιαπίταῖο, ργουοςαπξ ὃζ 
αἰτσῖαητ. Ἐπαριά το]! ο5 ἔλιιου 5 ὃς θο πο Ο Θητια 
σὔς"Π! τες ᾿ρίατν θη σηίταζο πη οὔ (οἶτο. Νὰ τεὰ- 
ουϊσητία: πιϊπαηιε οτίαπι ἴῃ ἀπο ἰοΙς δ ΓΙ Ατ18 
τοδὰ5 οάϊαπι ραγίαπε, [π σδυ ἃ οἵδ ἀοίρετατιο » ας 
πά(οϊταγ οχ τσία. ὅρος νοτὸ ἀΠΠΠ ἀφ πτο5 ἜτΠὶ 411 - 
τὶς α ἐςοποοζάϊαη) δε δμίηνῳ αταϊοϊτίαμι ἰσἰϊαῖα 

υλάδηι τειοοδῖ δί δά ἀποϊτ, 
βγη ΜΙγνοηβύ. 

Ὑχίϊατες νοίεγα σορία » Ραγῖα Ἰαπὶ νἹξξου!α: 
(προγυεπούαης. Ετ 446 πὶ (τιὰς εἰν ταγάὸ (τό 

{6 αιιὰτηη ΟΥ̓ Π110 ΠΟῚ νεηϊ ον αὶ σιοά 4 διι- 

ΧΙΠαπι ὈΘΠΠ ροττίηθτ. εοάθηι τοάο οἔϊτιὶς πα} 65. 
ΝΑ οπὐπέζατίο η δ. }}159 ρεγί πᾶς ᾿π4Π|5 γθρυζαῖαΣ 
ἐξαιο ας ἢ Ρτοτία 5 Π1}}] Ποτεῖ. 

γίγγοη ἤν ααἱ ναι γε ορο. 
τος Ἔααίάοπι τἰδι.. αιδά οἰτιὴς 

φιλπι ποῆοσ οχοογοῖτας ἰὸς {Ὠμῃηπ)ὰ 

ἘΡΙΞ5ΞΤΟΙ͂ «. τς 
Σμυρναίοις βρᾶτος. 

Ο φορόϑυμον 2). ὑπηκέων οἴου εκὲς μδρ ὃν, 
Θεξα,ότηζᾳ δυλοὶ “ϑὸς τοις ἡ γομένας.ἐλλξ» 

πον σὲ, ΚΟῚ τὸν ὅτε ἑτοίμιως αἰπούργη χξόνον, εἰν «.- 
ϑένειαν ἐλέγχοται τω ἑαυτῷ μαῦλον, ἢ γνώμίω 

ιἰσουργέϊν. ασουσδάσειτε οὐοῦ ὠκηληρφοσοι!, ὅστε ὑ- 
μὲν ἐπέςειλῳ «ρὸς τὸν πόλεμον. ὡς εἰ νιωῦ χᾳκοὶ 

φανέιᾳ, μὴ οἹ ἰὼ «οὐδ ἐπορίσειὃε μϑοτυοίαν; 
ἔπι οἰσόμδιοι.εἰ γὸ χρὴ δοκεῖν ἐξᾷν τὸ ἶσα, μὴ ὁμοίες 
ἀεὶ φανγένίας. 

Σ μυρνάϊοι τορὸς ταῦτα. 

ἘΠ ἔργον» τὸ εἴν α ἅδε ον εκῶς. ΚαΙΡΣ ὁ, τὸ 

ἐνίοτε μὴ αβῤ»κεῖν.ἡτὰς οἹ ιξπουργίως,ἐ μόνον αἱ 
εἰ ϑένειαι τ] κελό ϑέντων, ἀλλὰ κ' ἡ σιευξ χεια Ἵ 

δχι(ᾳγων ἐλλεπεὶς “ποιξι, ἡμεὶς ἥ εἰ ( πάλαι δ φό- 

ὅον ἐλοιτεργν μδμ, εἰσ! αὐ νιιὺ ἐτολμῶ δ αῤνεὶ.. 

ἅγα!. ἀλλα γᾶν τουνανΉοΥ ἢ οἴονοεῖ συμβέξηκεν. ἐ- 

απούσασε μδιὺ γορ ἡ γνώμη τότε. αἰσπτοτιμίς Ταὶ δὲ 
νιυδῃ ἀϑένεια. ὥςτε ἄτοπον εἰ τοῖς ἐλλείμιασιν, αἱ 
ὑπθργιαι δχαβλυϑήσονται μᾶλλον, ἢ ταὺς ὑσίερο 

͵ 

γίαις παρηγορηϑήσεται τὸ ἐλλξπον, 

Βροῦτος μυρεῦσιν. 

ὡρταί Ανϑιοι εἱλέντες, ἐλεξί ὑφ᾽ ἡμδμ' ἱκέτόδον, 

»»-«τἰω δὲ οἶμαι χώλεπιον, τοὺς τὴς ἐλιδὸς τῷ πὸ- 

λέμου κοινωνοιῦταις, φαί γα) τοὶ παάϑη. καὶ τω ὧκ 

“ἧς νύνοης ἡσδονΐωὺ ϑηρορμδύοις, ἴση χρη τὴ ὅζα-- 

εδοτίᾳ χορὸς τὸ ἄλυπον. καὶ τοὐτοὶς οιωδ, ὅχιτη- 

δείοις παντολοῖ ἀπωλείας ἐϑέμοεϑιι, καὶ Τῆς ὧλ. 

λοις ὁποκηρύπομν εἰ μὴ σύϑεως ὑμᾶς σέλχοιντο, 

μηδὲν) δὲ ἡμοετέθαν γνώμην ὅ 1:4 κεςέραν ὦ ὀκείνων 
τύχης ἔσειϑαι. ς 

Μ υρέις φγῥρος Ονά. 

Ὑδεὲ ξανϑίες ῥδρ ἐδ 4 σωτηρίας ὑποτυ Χεν» 

(ν.: τα χὰ αὖ Καὶ αὐτοὶ μμετέοκαν Ο᾽ς ὄὦγαν-- 

τίοις εἰ ὠκρᾳτησεοιν.ὡς γεὲρ ὶ τ νιχαν Ἰση τοῦς πολςε.-. 

μρυῦτας ἐλπὶς ὀΐξαιρει; οὕτω καὶ τὸ Ὡς ἡἤης πά- 

ϑος, εἰς κοινὸν ἔλεον ἔρχεται δὲ τὸ αὐ δ μοόπιν οΥ«ἠθὴ 
φὡρὸς τοις λοιποὶ σὲ τοφςουτικζω οὐνοίας ἴῶι τὴν 

χοησότωτα. ἀστειλὴ μὰ γοὶρ, ἔχθραν “οιοὶ, κοὶ φρὸς 

τα οἰκεῖα ὁδοὶ τἰοὺ ὧκ γι φόβων δαύγνωσιν. ἐλσῆς ὃ 

κἡ τοι ϑχαφόφοις εἰς σὔνοιαν πεπὶς υμδμίωυ ἤει 

φρο σογεται. ἘΈτες 
Βρξτος μυρεῦσί, ; 

᾿Ἴ Συμκμκαχία ὑμδώ ἥκεν, ἤ δὴ νενιοηκόσιν ἡμᾶν. 

Η: δι ουῶ μηδόλως . τὸ βράσιον ἀφικέαγαι 

ἀμάνον.“ορὸς εϑρῶι ΤᾺ πολέμε ὑπεργία», ὁμοίως 

ἐςὲὶ ἀχρηςοι ἢ γὸ ἐν πολέμῳ βρᾳσυτῆς ἶσον ἔχ τριῦ 

μήσόλως ἡπυομδῥῳ τὸ εἰφρακῶν. 

Μυρεϊς «ρὸς ζαῦζᾳ. 

Ὑνήϑη δέ σοι ὃδ' πόλεμον νικήσαντι ϑαῆον, 

" τίω παρ ἡμῶν συμμαχίαν ᾿ καίπερ μέ 

Κ πὴ 
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«σεδὺς ὧκ πε μφθξίσειν,αἰοσ βυέδϑαι. πρὸς μϑύ.- 
τοι Ὁ οὔγοιαν ἐσὲὴ μιξς ἀχσρᾳκτοι ἤλϑο μδιυ.ἐσίε γὺ 
“ 7 ͵ ἣ ἣ εἰ, ς ͵ ἰσον τοῦ μηδόλως κινηῶώτι,, τὸ κῶν ἐγὸς υφερηση, 
πρός το λοιπὰ ἕτοιμον. 

ν Ί 
Ῥφφυτος μέλησιοις. 

Υτε λξημάτων πένεδ)α) πόλει συν Ὑγών ὍΝ, 
- Ἧ Ἧ-. ΡὰῸ Γ ις δ ὦ 

ὧκ πολλου γωρ ὀφοιλᾷ φυλρεῶτω τὸ ἄπο.-. 
69». τὸ δὲ ἐν τοσούτῳ πλήϑει, μὴ δι᾿ αὐδρας ἐ-. 
μᾶς ἔχειν οβυναέως ἀγωνιουμᾶμοις, παντελῶς ἴςε 
οὐ τύχης σεῖς, ἐὐ λοὶ τῆς σωτηρίου γνώμης ἐ- 
λεγχόνδροι, εἰ δὲ μήτε τοὶ εἰς ἀαρετίω ἀσκεϊτε, μή. 
τε ὅσω ρος ἰϑζιὼ ὡϑοᾳσκουαζεῶς, ὠδίκως ἴςε 

΄ 7 

πόλις λεοόμδροι. 

Μιλήσιοι ὥρος ταῦτα. 

Αἱ γενημάτων, γ φρατ ον ἐν σ)εὴν αἱ ογ οὐν, εἰ 

Κι οὶ μὲν ἰδίᾳ καθεςῶσι χρεία. πολὺ ἢ κῶλ 

λον τοῖς οἱ κα οἴκοθεν συποροῖεν, δα γουῶ τὸ μὴ ἐ- 

παρ"κεῖν, ἀλλλων φοθφφοδεομδύοις. ἡ βεέὶς ὃ,( γνώμης 
ἕνεχ, κἡ ὦ εἰς τὸ οεῦοο τύχης, αῤχοῦυδυ πόλις τῷ. 
μιόχρι τῷ, εἰ κὶἡ μὴ ἑτέροις ἐπαρκεῖν, ἀλλ᾽ οὐὐδ μηδὲ 
4 πέλας χρήζειν. , 

Βρῶτος μελησίοις. 

ΓΙ μδὺ ἕςιν ὑμῖν ὅπλα ἐν κοινᾳῖ, μὴ χρομᾶρνοι 
ἐ δρξοι ἀρα τέρω μία γαρ ἰσιῤδηλων, τὸ 

λονῶω. εἰ οἱὲ κοὴ τῆς καζασκ σῆς αὐ}}} ἀμελῶτε, 
μιεμφϑέντες αὖ εἰ (ξ ἔχοντες μὴ ἐχοηδϑεγπόσω μμεμι- 
,“ϊότερφι μὴ σὲ ἔχοντες. 

Μιλήσιοι τὸς ταῦτα, 

Υ πὸ ὅπλα ἰογυς αὐ δρῶν, ἐλλὰ τ ὅπλων οἱ 

(νὴ Σ ἐς. ὠκθνα μδῥγὸ σύχα τ δε, ἀρακτα: 
οἱ 5» πορίσοι αὐτοὶ, Χ.) χφήσειθϑαι αὐτοῖς δωύω- 

ται ὅτε οὐὐῦ ἁπεςιν δῆλω ὧν “Τῇ τοῖς πορίσω αὐτοὶ 
! 3] , » Ἃ νγ΄ 

διαυαρᾶροις, ἔτο χρήσιμοι τυΓχονοιγζοῖς καν ἐχοσι, 
λοὴ ἄχαι μὴ δ' αυαρΐδοις. 

Βεοῦτος τραλλιωνοῖς, 
Ι μδρ ἐν τῇ ὑμετέρῳ ςρατοπεδ σειν οἷν λρ-- 

ἐ δά πων αὐεγόμϑροι . οἰεῶῦς μησ' ἐν σδυνοεῖν μει6» 
οὐκ ὀρϑῶς φρονξίτε, εἰ δὲ νομίζετε ὧν αΥ τοὺς πο- 
λείοις ἀφελώμεθε,, τούτων ὑμὰν ὡς ὄντων οἰ- 
κείων οὐορ, χορήσην, αὐτίκᾳ πλανῶν! μι «οκεῖ- 
“τ. ἢ δἴρ ὑφτε οὐκδ) αὐτὸν τῆς στδετέρος 5 ἢ ὅλως μὴ 

οἱ, ὑφ᾽ ἡ δι! ἐσδυκεῖῶτω φάσκετε,ὧν αὐ ἔχειν αὐτοὶ 
δὸ λοξέλλαν ἐφελόυδμοιγωλλὰ μὴ ὑμῖν φῳόοφχῶ- 

ρὲν ἐξιῶμδρ. 
Τραᾳλλιαγοὶ φοὺς ταῦτα. 

Αἱ δολοξελλας ὧν τῇ ἡμετέρῳ φρατοπ δ σφ, 
: Υ “στὰς ὃ μετ ὠκθινον βιαζόμλυθΘ’ ᾽ ἴω 

Μη ἐξ »» αὐτίω οορύκτητον. οὐ ἄρ δἰ ςρωτηγῶ 

ῥωμαί ων συμμίαχϑοι ὄντες", μὴ ὀἰξείρηομὰν τὴς ἑαὺ.- 

Δ γδὺ χα τοῖς τορὸς ὠχξῖνον δὐφερομᾶμοις π 

Ὁ) λον αὐτίω πολέμου κατηγγίλαμϑυ. ἐλλ᾽ ὃς αἢ 

ἀκόντων ἡ οἱ! εἰς βιαζηται, σεΐξομδω ἔργω. κϑὴ 

ὅδ λοξελλαν μὴ αὐ ἄλλως εἰ με ἑκόντων ςραΐζπε-: 
ἀν 

[] ὁ ξοῦ!- 

ὈΙΝΕΚΦΟΑΥΜ σΚΒΟΟΚΥΜ 
σαπι ἐοπἸπατιοης πα Ππς δἀπσοπογὶς.. μοὶ νο- 
τἱάτπηηιιθ σοπβθοουῖ5. Ὗ' ογὰμπη δά Βεμπιοϊςητίαυ ποῖ 
ΡΓοΥ 5 ̓ ππξιὶος πὸ 08 Ζαϊάοι νοητπλῦ5. ΝΟΣ 6: 

πἰθη ρογιηάς εἰ ας {1 απὸ πΠοη ΤΟ ΘΑ 15, ΠΑ }1115 
1. γῆᾶ τς ΠΟ {πος Ιου. αἴ ἢ ΓΘ: 5 ργοιηρτίτα" 
ἄϊποιι οἰϊοιιάογο ἂς ςοπίριοϊ πα ριαῦεῖο, 

βγη ορς. 

Οη δ( ἴῃ οἰπίτατο ἐογοηάμηχ, νὲ ΡΘΟΙ1115 δ- 
ὅθας. Ῥαμρεσζαζιϑ ε]πὰ Ιου σὸ φητὸ οαμτίο ἃζ 

Ρτοίρεέξίο ες ἀεθοι. Οὐοά αἰιζθιη ἴῃ ταηζα αχυὶς- 
ΓΘ. ΠΟἢ ΓΟΡΘΥΠΙΠΓΗΙΣ ΥἼΥ]5» 48] ς [οστίτον ἰὰ 
Ρυβη απ ρογ σα π]ιο οβοταης, 4 γογὸ πο (οἱ τι 
ξογταηδηι » [66 οτίαμι (Δ τατθηὶ ᾿α!ξάτησας (δ ηζοιι 
{1410} αἰγ6 118 5 τἀ Ἰςῖο οἱϊ, φίη νογὸ, ΠρΟαπΟ νἸτταςον 
ΘΟἰ 8. Πα ι16 Ζιια ΓΘ ΟΣ ΠΕ αὐτοθατ». ζοΠηραχᾶ- 
ΕΘ. Ἰ Δ] γα οἰυ τας 5 ΠΟΠΙΠ6 νΘη το γοβίοιζοῖο, ὁ 

21" ογην» «εἰ ὕᾳο γο[γοη[ὸ. 

ΕΙ ορίδιις ὃς ριισματογίδιις σατογο τατρο εἰς δχ] σ- 
ς «. ΟΠ Π]ΟἰΠτ» ΠῚ αι] ἀ6 11 175» Ζαϊδιι5 ρυ πατη 

ΠΟ Θ᾿ Οραβ»ν δγιλῃ 115 Ροζ 5» ΖῸ] ἀιιδηλ 5 ἀοχηὶ 
ΔΒ]... ταιθ 4αομ αν Π|ἢ}} μεῖς εἰξ, αἱ ο-- 
"ἃ ζοΠουρ ομης. ΝΝῸς δυζοηι ὃς ἀπίπιογιμηι οαι Δ, 
δζ [οστηα ἰῃ μος ν116 τορι» Οἰ τας ΠΟΠΊΘΩ 
[ἘΠ 1 [ἀτ]ς ροΟΙΠμηγιις,ἄοπος ᾿ϊσοῖ ἤθη Αἰ ἢ πρροάϊζτα- 
Πλι15,αΣ Π6 Αἰ ἰθηὶς ψα!ἀθηὴ ἱπάἸσοιημ5. 

γκίμσ ΔΊΜΕβΣ, 

Γ νος ἰη Ἀδριυδ. Πιητ ἀγπια τοροίϊζα ρεσοδεὶς, 
411 πο ᾿ς μὴ ν [πὰ ΡΓΟξούατ 5, ΝΏΣΙΠῚ ΘΠ. 

ἴιος οἵξ διτηογαμπι γοθατ,νει. 5 η ἴῃ Ηἰς Ραγαηά!ς [α τὶ Τα πάις ΠΘΡΠσρητίοσος οἰτὶ5» οπν ἢ Ῥοίιάδηϊζεϑς 
ΠΟῊ νΓΘΓΘΠ]Π];14 Ἰσ Ομ 1410 αβοτγοῖ, αιαητὸ οἱξ 
ἸΒῃοΟμλΙὨοἤπις Ομληΐηο Πση Βαδοτοὺ 

211}ς ογπν «κά ὕαι γοϑϑονο 

Οη ἅγῆγα ν τὶς, (ρα ἀγηλὶς Ὑἱγὶ τοθὰΣ γίπησαϑ 
δάδαης, ἸΝδῃ) ]α ἔτος Η]59}1}}} Οροεις οἠοιᾶι. 

ΑἝ ἢ] ποη (ο] τ 112 Ραγαιο, ίς ἃ οτίαιῃ αὐ νἤμ αὐ- 
ΒΙΡθοῖο Ροήἤπηι Νϑηις Ἰσιταῦ {ι ἀο μι απμμα., τια- 
ΘΠΟροΙ ἢἰς εσοης, θυ εὰ ραγδηά! [αουΐτας οὔ, πὸ 
48 πῆς νεῖ τα Π.ΔΠ}1115 ροΙπἀφης θ115» ἢ δα τγαΐζα- 
ΤῸ ΡΓῸ τατίοης Ὠθημθδηῖ. 

βγμίς Τγαϊϊαρές, 
«ρα ἴῃ νοίξγα γεσίοπο ΠΟ] οθο ]Δτὰ ΡΟπΠΟΓο οὰ 

ν᾿ ἔἶγα ρατιπλ η], πἰ 1 ἢ οὸ ῬαυζΑῦΙ5. 1] ΠΠΙΔΓΠ.) 1ἢ.- ἴουτο ΠῊΠὶ ποὴ τοξξὰ (δητιεὶς: πῃ ἃ συῖθιις Ποίϊος ς- 
τι4πὶ ΡΠ ταχ  Πγ5. ογαπ Το ἀϑτι “ΠΘΗῚ ὃζ δῃηΐςοὶ- τἀ} γοδ δ ρευπ Π τος ΑΥΒΙ ΚΓ ΔΙ 1» ΓΓ 5. ΟΥΤΆΓΘ ΒΉ1Π] γἱ ἀφ]. ματα δζ ἃ νείϊγὶς διην ἢπίδιις 
τΘρΟΙ περ δας ΠῸ Π ΔπῚ ἐπι αγίαινν ἃ μοὶς ΔΟσΘΡΗΪς αὶ διις ΘΓΕρτιμῺ δ δά οπηρειηι ΓΟ] ο 6! ]Δη πος τοπετο ῬοτΙιὶ 5, χυιὰπι νος ρασηηίζτοσς ψοἰ πθείπχας, 

7γαϊβαμονη» «αἱ ῥκο γΙβον[. 
ΕΙ ἴῃ ποία τογτὰ Ποΐοθε ]α οαῆτα πγοζαζητ, ὅζ ΟΠΊΠ|8 4] Ροίξ παπονεὶ γἱὶ ρου» Ποη ἔοὸ ας [ας Π]ᾶπὺ ροταίαμυ ζαρτάτραμο ἀσοῖ, Νοῇ 6- πὶ ἢ ἀποοηγ  ομγαποσιην Ρῖο ποτα (οςἰφταῖ 5» ΠΟῊ ἃ ΠΟΙ ΓΙς βηῖθιις ργο  βοπηις., ἱάοίτοο {ξλείτι οἿμ5 Βοίξείθιι5 ἃς λάπογίατι!ς5 οαπὶ ῬγαΡ λγ Ὀς}}} ὃς ΠΑΘΤΟΘάθι ΡτΟΥ Εἰ σατη5.Ν εὐὴπὶ ἢ ΠΟΙ Π]Ὲ6 ΠΟΡῚΝ 1Π1ΠῸῚ5 ΡΟΓν᾿τ Τηπδάοτε σοπαϊίταγ., Οροῖο τόριυξ ΡΠ απῚ ἔλοίομηις, ποὴ ἴδοις 4αὰῃ οοησοάεητίθμς ΠΟ 5 Ῥ)οΪοο 120 σα γα τηοιασγί, 

Ἐγη 79} 



γε Τγαϊαη. 
Ἐς αηζθα νοὐἱς5 μοῦ [ἰτογας Πση  βοαιὶ » ρεθσατο 

ν0 5» Ζ1 ἸλοΪο Ιδην ἰῃ ν οἰγὶβ οὐδ οαίξγα πγεῖὰ 
δὶ ροχηιττατι5: ζηᾶς (οἰτοῖς Πα μαῇ ἐς ρργίᾳ ροιοΓ-. 
(τ η.6.1}}} σε τ]5»η6» ἢ ἃ νοῦ 5 νἸπάϊσαςι ξιου τ 5γἀς 
4α|0 85 11 γταΠ πὶ ος {Π|{|5»6ὰ πο 8 ντ ργορτία οὗ - 
(οἴῃ ἰσὶν 81. 1} τἄφασιαι απηῖοο ροτοίζατθηι ἴῃ νὸ- 
ΠῚ τόρίορο οαἰεγα πχοζαῃἐ] ἔλοϊτις ολμ Ὀ6}}} ἔστι 
Πλδιγν ἔπχι] ΟΧρογ τὶ σαὶ 110 σορογιτῖ5, ἄθηὰς ποδὶς 
Τὰ τος ᾿ἰπϊσος ὃὲ ποίϊος ἴοσς, 

ΤΥΑ Νμμογη κα ᾿αὐ γο[γοηβο. ᾷ 

Ε ῬοΪ ΟΡ  ]ὰ οἐγτίογεμα δηζόα ΠΟ αι τὸ ἔςοὶ- 
αὐτις5. Ἐπ ΊΔην [οἰ 5, π 6 ιν ΠΠΠ 01 {πὰ γορίοης 

οαἰἴγα ἰοσαίο. ποία ο[ς θηιπὶ : ἸΝΘαιι {1 4α 5 ἃ ταῖς 
Πᾶς οΥΙρί ας, ΠΟ 9 ρα γοϑονῖ ΠΟδὶς ᾿πππτῖ5 τ ρας, 0 
ηἰᾶ χια ἤτητ ὰ ποῖα ροσι»ν Ἰοἰαγοῖ, δ᾽ ν "ἄς ηλεν 
δε}: σουυυπα πἰ οηδηι Γοοϊοτατέπνσιε οὐπην 110 {1 
Τορ δ, (ἀειὶς οἹκ ἐμυυγίασαιτι δατουθ5. τεϊ πέξατί, 
᾿μῷ Βοιλίης (οοῖο τεϊθέϊο γορυϊδόΐαιϊε νοϊθηζοϑ 
οὐδ 15 ποίϊοϑ νἸάοεῖν 

.“" Ι 

βγη ἢ [έρρν, 

ΤΙ ]άτυπν οἷς σατο, Μοποάουιαμ ςἰποηι νοῦ; 
μούρ τι} υτο ὃς ἀπλ!οἰεῖαΣ σαπὶ Το] ΟΡ. }14 το. 

τἴτο ποήξο ςοπὶ απέζημι ἃς απῖθα νοΐθι5,..6 οαἰζχα πὶς 
ἴα! ΠΠὰτὰ ἴῃ γοίζγα γοσοηθ Ργοδ! θοιου) δ ρου ΜΠ -- 
ἴδ, ὃζ ἀπο νῖ ται Ιρίῃπι, ΠῚ ἱρίιις Θχορίοϊζαη νῇ- 

δ ἐθοὶρ τὶς, οἤϊοοτς σουατὶ, Ερο νογὸ μ]Ἀ}} ρτο- 
ξιζαγαην οΐοσο Πα » οὐϊδηγῇ μας αἰϊάπιις ἕαοοιο ἃ 
Μεποάοσο αϑάποαπιιαϊ., ἀαΐ ἢ 4115 4}1π|8 ροτἤια- 

(δτῖτ ποι ἰρῆοτο. Νοαια νοτὸ Μοεποάογιμ ἃ- 

π  οἰτ δ» οἰ ΡΙτ τπιη τς Το] α αὔτ. Αὐ γοιὸ 
ποπ νῦ αἰϊσιιοϑ ρυϊμίδιη [ροέϊδηϑ » Ππρα]ογιιη οτὶ- 
ταΐαῖρι αὐ ΙΔπάαπι σθηΐδο, νεσὶ πὶ πο αιά ρα- 
πὰ ἀϊσππην ρογροῖγαγο δὰς σομηΓἰτζογξ σοραιλ1]. 
Ατχις πυπο πῆροῦ Μεπεάογιι νὰ ἰἢ ΘΧΊΓΠΙΠῚ 

ΡΟ ας ον ΡΎι αὶ ον  ππνειλτι οδυηῇῆα. : ἢ αα!ά δι 1}}] 
αἰτίαν ν ἐπάοες φοπιηοάο θοηόσια ξις, Τ)οΐο- 
τ νῷ γετὸ πο (Οἰλτη ἱπεγα Ὠγλῖτος ΠΟ Γθοροτο; 
ψογιὶπι οζίατη οχ τογγαὰ ἀθρο οτο  Πη νίπι οὔ ςῖαι, 
Ρίορυ!ᾶτε : ἤπ πὶ Εῖ5 ποης πλΪδ] πιουοιη σοογ 5, 
ποι ἃ Μεησάστο νο5 δα πας ραϊτάηάα δἀάιιόϊος 
ξα ΠῸ ραταρο, [δ νος νἱτγὸ ἂς νοἰαπταγίο 9 οὐραῆο- 
δι Μοποάοτο ορευ εἶθ. 

Τγαϊπογαϊη αὐ δας γο[βοηο. 

Ν Οὐ Μεποάοσγυς,νι οΪο  1πὶ ἃς Ἔχοογοιϊξα πη 
Θἰα5 [πὶ νει το ρου Πγι15 ΠΟ Κ ̓τρ τ: αοηαά 

ηοάϊιηι πος ἀπίθανντ σαΐζγα πηρζαγὶ ρατουθηλαγ,ι- 
ἴογ δ Πιαίου ποῦδὶς ὀχείειτϑ 6 η66. οὴπὶ μας ξιέξα 
Πηςρυζασνις πος οσοάποπεπῖ ται (αἰ αὈτ]ς, δ. ν εἰ 115 
σΟΉΠ| ἢ Μεποάοτο ἀοάηῖς νἱάοετ!. (Οείτς Ἔσπτμι ο- 
οἸοτατοια ατα ποίὶς σαπιὶ ἈοπηΔΠ}8 εἰξ ξατοδιπλιι:» 
αιιληι τὰ ποίξεὶ9 ποίριτίαπα Τ)ο] Ὁ ε118: ἐχρτοδίςϑ. 
Οὐὐδιις οὐίαιν ἢ πτυταα ςοπίρίγατίο σοηξηΠιιις 
Πα οοπιηγοάο ἔπογίε, ας σοττὸ πλασῃὶ οἰξοσοηίζαις 

ὃς βάε ξιυυάατα σοηίοιεητίδ. Αὐπλ15 ἀυτοι δ οΧ]- 
᾿ϊο μἰ 1} δά γεπὶοριις οἵ, Μεποάοσιις επὶπὶ νηὰ 
στα ΓοΪόθ 6114 ἀϊτεῆπε » ποι μόγοϊα αδά ργο- 
«ἀἰτοηΐθ ραϊγία ἤτ ταὶς ἐλόξιδ : [εὰ ποπ 1η- 
ἰυϊὸ [ὲ Πατι αὖ τπἰτῖο ἐδέξαγιπι Ραζαη5, 
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Βρῶτος τραλλιαγοῖς. 

Κ᾿ τοϑοϑεν ὑμὴν ἐπόςειλᾳ,, ὅτι αρδδτανετε, 
οδλοξεέλλαν ἐν τῇ ὑμκετέρᾳ ςρατοπεό σύειν 

“ὐδιορῶντες. Καὶ τὸ παρὸν ἴςε. ῳ μδμ ὡς οἰκείας αὐ. 

τῷ ὐδᾳ χωρεῖτε ὲ οἰφὶ αὐ εἰ ῳωρὸς ἡμῶν ἀφαιρι-- 
“πη τε, ὧν ὠκείνῳ ὡς ἀλλοτρίων ἐξ έςητε,ν μὰν ὡς 

ἰδίων αὐτιποιησόμδμοι. εἰ δ ὲ ὡς φίλῳ ἐν τῇ ὑμφετέ. 

ρῷ φρατοπεὸ σίν “)οδοτε,κοινωνεὶν αὐτῶ τῇ ς τὸ τιο- 
λέμε τύχης αῤξαμῦμοι,, οὐδὲ ἡμὴν ἀκεσιοι πολέ. 
μιίοι φανῶϑε. 

Τραρλιωνοὶ ὥϑοὺς ταῦτα. 
ἐάννν στι καὶ “ρότερον αἷδι οολοίελ τ 

1 ,λᾳ. ἢοὶ νι ἴῶι, ὅτι οὔτε ἐν ἰοίᾳ: φρατιπε- 
δ᾽ σφιν γη.ἔςν γαὶρ ἡμετέρᾳ. οὔτε εἴ τις αὐ τίς) ἀφέ- 
λοῖτο ἀλλθ΄, συγ χωρήσυμδρν ἀκόντων ἔχειν. ὅτι τῷ 

παρ ἡμὴ ἔχιτοαπέντα βιώσεητο. εἰ “ὲ δοκοῦ με 
τῆς ὅλ) τοῦ πολέμῳ τύχης αὐττε κοινων ὦ ν,αἱρετιὸν 

τερον ἀξχουσι χειρόν ὠπιηρρῶξαις, ἢ σύμμαχον 
αἴδρα ὠὡξείργοντας ἀκουσίως ῥωμαίοις ἐχϑροὺς 
φωνζῶαι. . 

Βροῦτος τοῖς αὐτοῖς. 

Γγέλϑη Μο! μίωυωρον ὑμμότεος ν πολίτίω, 

ξένον καὶ φίλον δὸλρ ΕἐλᾺ οἱ τζ ἡ μὺς τέρῳ 0," 

λεμίῳ,κο) φορότεριν ὑχιὰς μὴ εἴργῴν αὐτὸν ἐν τῇ ὑπ 
εἰοτέρᾳ φρατοστιδ σύειν πεῖ στ. κὺ νυ ὅπως τὴ αὐ-- 

τον ὸ τίω ςφραπων αὐτῷ, τῇ πόλει δίξι γι συ [.5- 
λούειν. ἐγὼ δνὼς μδω σιν ὀνήσᾳ δολοθέλλαν, εἰ χρὴ 
ταῦτα, γὰ ἔτι πλείω «“ροσαχθείη τε τέτων ποιῆσαι 
ἰοῦ μζωοσδωρε," χὰ ξἴτις ἀἶλλος πείσφεν͵, ἐκ ὀγνοα, 
ἐσὲ μίω, οὔτε μίωυόδωρον; ἡ δολοξέλλα φιλία καὶ 
ξενία.εἐ μίω, εὐ ἐχ ὅπως κολῴστωυ μί τινας σκοῦ 
“πον ἐφεοοαί4ν οἵμκαι τοὶς ἑνὸς ἑκὰς 8 α μδοτηῤίασιν, 
ἵνα μδύτοι μησὲν κολάσεως ἀξιον α μδόϊειν αὐ αἴχα- 
ὅλ ητο νυν κελόίω ὑμκῶς μιυνόσωρον φυγα δ οΐσαι 

Φ πωρίοσος. τῷ ἰδία λυσιτελῶς ἕνεχῳ. εἰ δὺὴ λυσυτος 

λὲν ὀμελλεν αὐτῶῦν παρίσα “ω λοι τι. δολο (ελ- 

λον ἢ, μήτε τῇ πόλῳ εἰεδέχθαι, οὶ τε γῆς ἐϊξελα στη. 
βια ξόμϑρον δὲ, ὅπλοις ἀμυωεῶς ἡ ὠποιϑουῦτας. 
ὑχιῦ μηνοοσώρεςταῦθ᾽ ὑμεὶς οἴησομαι “ρϑαλθ εῦ: 

ἄς πειῶ ἰιϑω»ἰλλ᾽ αὐτοιὶ μιμωροῳρῳ ταύτίευ ἐς: 
φορμζω “οωδα; ἐθελίνίας. 

ἸΤραλλιανοὶ ποὺς (αῦτα. 

Υ μίω όδωρες ὑποσύξα αι τῇ πολῴ δολο- 
ξέδλωνἃ Υ φρατιαν αὐν ποροηΐα ὝΤΟ μας; 

ὡςπέρ ἐδὲ πάλαι ςρατοπρὸ σύονίς αὗδιο ον ἔτοι- 

ϑεν ἀλλ᾿ ἐδὲ εἰ ἵαυτα ἐπέφρακτο, ἡ έμοεθα δ οκεῖν 
αὐζοὶ μίωυοεδώρῳ , τοιάυτης οὐ βουλίας ἀφορμίω 
ποιρεο όσα! τάχιον »ἡ τίω ὥϑρὸς ῥωμαίθις ὁμολο-: 

γήσομμδῳ συμμαχίαν, ἡμᾶς ἡ σὺ τοῖς παρ᾿ ἡρδὶ τὴν 
δολοβελλα ξενίαν ὅ): βαλὲϊς. οἷς οἱ κὶ μησὶν ὡς 
λέγης ὄφελος οἴσεται ἡ χρος ἀλλήλοις δμόνοινῳ 

μέγα γϑν αἴδιε ες αὖ τὸ ὡκ ὁ πήςεως οὐ συγοί δεν. 
ν ὅπλων μδύτι χαὶ φυγασείας, εἰ δὲν τι τοῖς τρά-- 

γμασι φφος δεῖ. μἑωυόδωρθ’ ὃ σωυαπῆρε “σ0λο. 
ξέγλα. οὶ δὲ οὐχ ὡς πιποράσκοιν τίω πορίσα κε-- 
κωλυμδμος,α λλα ἃ ἀρὴν εἐἰοἰὲ γομίζων αἰ δίνης; 
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τοῦ φίλῳ συυχαϊαᾳκτᾶ αι τοὶ ἔχετήδ εἰὰ. σὺ σῇ εἰ 
καλὸν πολαμβαύεις, ὥσπερ ἸΘῚ ἔς; καλὸν γ τὸ μὴ 
σὐδεμᾶῥειν ποτὲ εἰ μδοτάνοντας εἰμοιω εὐγοι. πολλᾳῖ 
μιφολον οἰήϑητι σὴν μι τορφεξανίςα ὅγε τὴ] ὅζα- 
ξολών, ἀχλ᾽ δὴ τῷ συμξησομδψω Ὁ κθίσιν Ῥηρεῖν. 
ἐπεὶ οδξῴς, ἐκ ἐφ᾽ οἷς αὐ μεμφητοῖς πόλας,δυσμε- 
γῶς δχατιϑεάοι “πρὸς ουὲ δι αὐ ἐχθρανέχης αἰτήως 
τϑτοις δηφέρειν. ν 

Βρουτος τοῖς αὑτοῖς, 
Ῥήμκατα ὅσει σδολοξέλλας χατέϑυτο οὶ 
μίωυοδωρῳ τοῦ ἑαυ ξιῳ, εἰ τέ τινας ἄλλας 

«ἰὐοφχαταϑήκας οὐδ ἣ τέχγων αὐτῷ κομμισείς 
οἱ» 1). δζαδεξα μων αὐτῷ τ ὅσίαν ῥαλὰ ὠκρίγα φυγήν, υἰαπέμψατε ανεύς μα. εἰσνγε μὐ τῇ φατὶ 

αὐτές τιὺς αὔδρας πανοικὶ, μδὶ τέχνγών, κα γυναιγεῶν. 
δ᾽ γὃ αὖ σδίχομον εἴη τοῖς Ὁ ἐμδΐ πολεμίων φίλοις κοὴ 
ξένοις, περαγτέρῳ τῷ μηδὲν αὐτεὶς παϑεὴν υ λυύσιτε-- 
λήστη ἢ ἡμυετέραν δ)ιείκειαν. Ἢ 

Τραᾳλλιανοὶ φσροθς ταῦτα, ᾿ 
Υτ σολοξέζλαν οὖν τοῖς οαπταγηροτάτοις τῷ 
πολέμου χᾳθοῖς, ὁποϑησεαυρ ίσοι ωίραχᾳ- 

ταϑήκᾳς οἶκος, οὔτε μηνόοσθρ ον ἀποιλλαοσόμδρον 
ὧκ τῆς πατρίδος, οἷόν τε καταλιπεῖν οἴχοι, τα τῆς 

ἢ τὸ μη ὄντα λρηκατα, ἡ τὰς ναι τοις αὐ κδρρόπους 
Τῇ μδρὺ,α σύνωτον. τῇ κατά κῶν »ὃ ἄξιον Ὡς ἡμί4- 
τε 99οΙς πολίτας δζᾳ εἰ σοῖς μίαν ϑραο τα τὰ τ κα 

φορᾷς ἀλυσιτελήστωῃ τίω πῶρ ἡρδμ ἑαὶ πειῶ ὦ. 
μὰν «οφοδοοίων. 

Βρῶτος βιϑυωοῖς. 
Δ ΛΉ σ᾽) δοκείτω χωλεπὸν, εἰ πολλὰ εἰς πράῖ- 

Ὁ μδρ, πολλαΐν σδιόμϑμοι. τούτων γαρημέις 
Ἐργα δστο θεὸ δι. εἰ σὲ τὸ Τ' εἰς Φορφον πληϑος (α.. 
ρωύεϑῳ 3 με μανὴ ὅ)γοὴ 26η πόσοι πίνοι σι) τοὶς σι 
υδμοις ὑφ᾽ ὑμδιϑ αὐ αλίσκοϊγαι. παντὶ “ὧρ δύλον,ὡς 
τῷ φήσᾳσν ἃ ζομδῥω, ὃ ταὺς φὐδᾳσκού αἷς Ἴπο- 
λέμε ρωρδυθ’, πλεῖον κμινει. ἄλλως τὸ Ὁ ὑρδμῇ 
μδὺ ᾧ οἱοείας φοοντίσος ἑχά φῷ, μὴν σὲ τῆς ἀγεαν - 
τῶν φοϑονοξϊν ἀνάγκη. 

Β,ϑιωυοὶ χορὸς ταῦτω. 
Υχ ὅσων σεϊάγαί σοι συμξέξηκεν ἡδὴ κὸ ἡμῶν 

(2 σὕπορειν οἰδίδει, γνοίης οἢ αὖ σι ὅ. 
ΟΤΟΥ͂ αϑεοίζεῦ) τὰ αὐδασκούα ζόμϑυα καμάτων, 
ὡξ ὧν αὐτὸς αὐαλίσκων αὐτεὶ κοηπας χαήτοι τὸ μδρ 

ἄλλων συωεισζῷ ἔρειν (δ πόνε, κἡ ἀλυσιτελὲς 
φαήνεῖ). τὸ ὃ ταὺς ἑτόραις φῳὐρασκαῦ ὡς γον μετ᾽ 
ὠφελείας, δὶ ῥῴοδιον. εἰ ὃ Χῶ πολλῶν φής Χακο-. 
σα εἰν, κἡ) δστὸ “πλεόνων σοι ποραςίον. αὶ )γὸ οἷόν τε ἡ. 
ἀ(ξς δ' αὐαδζ τὲς ὐϑὲ μόνων ἑαυτὰ! φρονηζοίας, 
ταῖς ΩΡ ἀπαντων φορεῖς ἐξαρκεῖν, 

Βρῆτος τοῖς αὐτοῖς. 
Κύλαν Σ ἐμὸν φίλον ἔπεμψα ζοϑθς ὑμαξ κα- 

Αραμ οι γοὺς ςρογγύλας “πεν τή- 
κοντα, ῳχραξ δχχκοσίας͵ τοσαύτας ἢ πυνθαίο- 
μαι πὸ δολοξ έλλᾳ ὑμᾷς πάρε Φῶς ὀρϑῶς ὧν ποιή- 
σέτε, ναύταις γὰὴ ἐρέτους εἰς ταῦτα, τοὶ πλοῖα, ἄχρις αἢ 

{ι ἀπλίσιαμι ἴῃ σομηραγα πη ἰς τοις ΠδΟολ ς αἀιπια- 
τεῦ; Τὰι γοτὸ ἢ Ρυζας ἐβτγεσιαιη ὃς ἰαιϊάαθ 1]. ἐῇδ αιυσιηλάπηοάι εἰζ, πο αἰ ἤουγο Ρά παπὶ ὅζ νἱτίο-. Ποτη ἀοῇρο ν 5 ΕἸ] ὃς 1ηΠτἸὰ ἢἤκε »ππαϊτὸ τηᾶσις [ἃ οορσῖζα πΠοη οἵα Π ΠῚ 5 πιδτατὰ 6 ΠῚ σργοά! πάγην 
ΟΡ» σαἰυπληΐας Πουἰ π απ (64 ἀξ εηφηῖα Ζυοά (τ ὰ- ΤΟΓΕΤῊ 114] ΟΠ» ο ἢ Πέτα πη, ΝΙΌ Θη Πα δες ἀξ σαυ 5 40 δι1Π||5 ἐγ πγξ 1ητδ 15. ἢ τὸ Ριοποςαϊ ἀῷ αὐ οἤδηποποηι οὐ] ἔπυχιε,[οά Εὐρα ἤπιος ΟΠ] ϑε- τἰςἢ στο ΟΥἿπλλπα ρυζαριιης ἰητοπάογρ, 

βγη ἡάον». 
Μηος Ρεσαη] 5, ]ποζημποι [0] 6111 ἀρὰ Ηος «ὩΟάοταπ) Ποῖ; ΡΙσθη. {πππ} ἀξ οείαιμη ἢ “ιι!ά ἃ-- ΠῚ ἀδροήειιη τρϊϊχαῖς, Δάοιηρτα ἢ] ̓ ς οῖις, ΄υϊία- οαϊταζος ροίξ ἔσαν εἶτις Ρο φάσεις, τή πο τηϊέ- ἴοηἋ4 σαζάᾶζο, δίῃ Βοιιη Ἀ18ΠΠ ΠρΡΘιος ἀ]οϊτὶς, ΘΠ.Π 65 ν ΙΓ 5 [ΟΣ 9 ἔμ 1{1α: , ςΙΠῚ ᾿ἰδογὶς ὃς. γχοσί.- ι5, Νόου φηϊῃ ἐπξιηχ ἔότοι » Πηδοίιμ) Ποίίιμ ΔΓ 5 ὃζ Βοέριείδιις » Ποη (ὀ] λιν μα 81] ἀοιεησηξὶ, οα οιϊδῃ) ΘΠΠΟΪ 6 ΠῚ ΡΙ ΓΙ λιη} πγδα δοηίρσηίτα- ἴς ἀςοδέρχο, 

Τ αἰ μογτι «εἶ νας γοΐβονο, 
ἔσις Πλο]ο ]ΙΔηι [ἰς τοπρογίβις Ζιια πηαχί-- Πη0 5 ὅζ 41] {Ππ|ο5 ΠΙπιρτιις δά ΒΟ ΠΠαπὰ ροίαι.-- ἰαγθης, ἀθροήτιν ἰδὲ το Πα γουϊτατὶ ςομήρῃ.. [ΔΏΘΙΙ ΠῚ εἰρη οαὰς Μοιγοάδοιιμη οἢ γΟΓ Ώ1]ς, ν]α.. [1615 ὃζ ἸΙσιαιγλ διις ΟΧΊ]}} ἀοηλ το ΠΕξς, ἃ Ρατι Δ 5 ςοἤπΠ6. Εὶ Θηγϊζζοτο Ἰσττατ αὐ τὸ νοὶ Ραοιηϊα5 αυΣ ΠᾺ]1 Πιηΐ,ν ] Πομγ ηὸς ἸΠΠΟΟΘΙζΟς, ΡΤ ΙΠῚ εἰϊςου- γα Πα γατη ὃς ΠΥ] ΠΟῚ Ροτοίξ, ΡΑγίη οΠἘ ἸΠισίο- [πη ἃς σοηῖγα ἰορο5. ΝΝοη θηΐπη οἱ ΡΟ] χμ), γε πὸ {τὶς οἴαίθις. ΓΟΡζοΙ ἴπος Ποΐϊος νΊις δὰ ὀχίζο- ΤΊΔΠΠ ΘΔ} ἀμννελως ΟΠοϊαι ὃς οὔῇι, ποῆτα, ἢ Οὔ δου ποιαῖς, θά [ο. 

ΒΗ ΒΡ γέ, 
ἸΝ αι γιάσδεις ἱπτοϊογαπάμην, φυδὰ δῆς ἧς ῬΕ(ΙΠ)ΔΠΔ Προ ΓΔ ΠΣ, οἰὴ Ὀδάμηι5. Ῥζο ΗΪ δὶ 
Πη νοδὶς ΘΟΧΔ( ΕἸ ΟΠιμπι πα ϊτίτιάο ἢ οἰϊρη θη 8 ἀεθειὶς. 

Ρυαίφετμη γοσὸ οὗτὰ 
αχαῖ Ἰρίμις ΘΌΓΔΠ σο- 

ἘΠΌΒΗΝ 4116 νοΠ γύη) [1] ἀτηι 

ἘΓΔΙΕ 11} Ῥγοιμάρφῃς- 

ταῦ, ΠΟΌΪς γογὸ ΡΙῸ ομηηίθας ς ἀύτησιις ἢτ. 

ΒηΡγμογίομ «ὦ μας γεΐφοηίοι 
ἽΝ 10. αιϊδιγζαμ ἰδὲ πῆς Οριις οἰ ξτδησηην πο- Οἷς ἐτίαπ) ργαΐδεσς {ἀρροτὶς. Ἐς ]β γοιὸ ἠμ- ἅ!ςδς 4υδηζο ἰαδογο ποδὶς (ΟΠ ρητ,η ιο ἴδηῖο προ.- ϑόΌΤΙΟ [ ν]Χ ΠΡΟ Π415 δζοτορας, Δ εγιὶπ) ΡΙῸ 4] 1ἰς ΟΕ ΠΟ] 6 18 ζΟὨ ΓΙ διιοτθ, λιηποῇ ΠῚ Ὡρράγοι, ας ΔΠΠΟταϊη ἀρραγαδείθις γτὶ ςΌΓῚ γα ταῖς, ας] πὴς οἠξ 8ὲ ΡῚ ρτὸ τ αϊεὶς ΟὈΓΔΠῚ τ Οἱ οΠἸάαις Ρουογοηάας αῇ.- ΓΠηδ5,ὰ θ᾽ ασΊδὰς ΘΕΙΔΓΩ ογαξ Ἔχ σοη πη. ΝΟΙ ΘδηΪπ ΕΓ Ροϊοξ, νὰ πος 4υϊ ἐδ (οἷς ποδὶς (Ὁ]]Π]Ἰοἰτὶ τὰ- ΓΌΦΡΙΟ οὐπηίθὴς ἃς γηΐμπο Γ[15 τὶ δαῖτα σΟὨ ΘΙ ΠγΩΣ5, 

Βγμεμ ἡ [πέρρ, 
Ομ] ἴλην Δῃγἰςιιηη ΠΊΘΙΙΠῚ Δ νος ηγϊῇ ἩΠαΡΊηζΑ ΤΏ] τὰ δ παΐας ἢ 

8ᾶς ἀπορηζας, Τοιιάθηη ΦΠ]Π} ἄλτας ργα {τά ἅπά1ο,  οέξὸ Ἰρ ἔξοουῖτι5, 5 Ὠφιυϊαβ αἵ 

νυ - 
ΔὈΘοΡαγαγοτῖ, ἃς [ὅ.. 
ἃ νοβὲς ΓΟ] οβεὶα 
ἴταν ϑτΑτί! Πγ6: τ δὶ Φ' ΓΟΠΊΡΕς Ἰη ἢᾶς ῃαιος ἄοπος 

λά τὴς 



"Σ ὦ ἂς ἀν δ ΕᾺ ΟΣ ἊΝ Ἢ 
ἃ ἀ πιο ρεγιοξιαητας, Α{αι ἀθάοτίεὶς ὅς ̓ς 40 - 
ἴΠΟΓ τηρηἤιτ σοπγηχοαΐαι. ΝΙΔΏΣ 4ιυοά δά Πρ μὰ 
Ῥότειηρι, αα; ταί γαητας αὦ παπίππι σοηξείιοηξ 
δ (ΔΒ Ισαζιοπομὶ τί οτἰά παγαπι ῃ τπαΐο ἀθάμέξιο- 
Ἦδηλ. ἃς Οριβυοϑ,[ῦ (ΟἹ να 8}}} ΡΟΓ ᾿ΠΟΌΓΙΔΙ. Πορ]ι 5 
δέδδισιῃλ πθηις ΠΟΙ ]α ργατοι τ ῖτῖ5. 

Βέγπογιν σε βάς γοξίϑη το. 

Ν Οἱ ἢ χυϊά μοῦ νίτη ὃζ γαρὶπδ5 αἰ χα ἃ ἀρ τ] 
ΤῬοΪοθ ]α . ἰαπὰ ΠΠπ4 ἃ ποῦὶς τὰ ἔοι ϊὰ Ροζες 

ἰπηροῖτατο. Ομ! φίτζαν 1 σσηταπι ὃς ]α!ηαυασίη- 
ἴᾷ ΠΔ1165.» Πιιΐρρο οὐὐτα ρίτιγοβ ποι Πα ογθηγι5, ρια- 
Ὀοτο σοσίξιὶ ἤπγὰς » Φιοιηοάο βοιὶ μοι, νὰ ρατες 
ΠδΙῸ τἰδὶ πιιας δά ἰπορίαπι γοάφέςι ιιθαμηις 
ΟΠ Ποοίο , πηαχίηχὰ νογὸ οὐ ΓΘηλ σ θι15 5 11ρ}}18, 
δ βιβεϊσατουιθιις,», πα ν 6] (6 ] χμξτιογο, ἀἸΠΠ- 
οἰ ὲ οῇ, Βὶ5 ας οὐἰά πρρο 0116. (ὐοπημηοατῇ δ] η} 
Ὡς 10] ΟΡ ε}1α αυάἀοπιη(αιοιλίαμι ταιγιθτῇ ἰα Πἴοτ,τα.- 
ἤοὴ ργαίξατο θη Ροτιἤςιλι5) ἱπηροταιῖς, Ομα- 
τὸ νοηΐαι ΠΟ 5 (11 τὶ ἀθηθραμι5,α κα 1}}} ρτα- 
ὕοτς ἃς Ράγαῖα εἰατο Πφα ]ΜΠ1118. 

Βγηιμ ἡ [ἀΐονι. 

Ἁ 411125 δά πὶς ΠΠτδτας πα Πτ. Ζαϊΐδιις πλαχ  ΠΊΔῊῚ 
νο νι ΠῚ [ἐρσπ) τοι ἃς ταγα ταϊθη [ἢ Ραγαηά!:5 

Τα γι οπάτ[ατιὸ πααΐθις γΟργθῃοηα 1 Ερο ςοπτία 

ἰοῃϊτατοην Πὰ |Ὸ ἂὸ ατϊαπι οἰδυθητίδηχ ἀςοιὉ 

4] Π᾿τοῦὶς ΜΠ] ρου Πιαάφατ,ιια ἀὁ νοδὶς ἤπς τη - 
τογηλ ΠΟ. ἔοααοητέίαιο πιϊτεῖς, σἂ πὶ οριις τα ρῚ5 
{ι Ζαλην παν 155»6τίαιι ἰοσατίοη]ς οἱ πητ δά ποτία- 
τὰ Ρογεπποίςοηάα, ΕἸοτὶ δαϊην πο ροτοίξ νι {{π6 
ἢις σοιηραγοητζι ὃς μα ἤμθην ρα ρογάπισαζιιτ. 
Νοκααγοια ἰἰθηζοῦ αὐπιοιποτγί πηι, ὃς παης ἃζ Ροίϊοα 
τ ᾿ππ| ὃζ τορρ παητοϑοί δά νἱτγὸ ΠΡ εητέίαιῃιο τιλην 
δ μαο τιμι δὰ αἰἴα Πρ Ποῦ ΛΎ μι] ν οἰϊσαην ΟΡΘΙΔΙῺ 
ορῥπηοραςοδιηπμοιοτἰ 5» ϑζροτιὴς ο18 ΠΠέτοτ αι δγιῖτο, 
αλλ πππαταιτι, Ἐκ τ μα θων οἷαι, ἐς {ΠΠ- 4.06» 
οοποόξαγα {πὶ ροτοίς, 

Βγιϑέμογηηι «ἀ ἰγας γον} 5. 

Ομ}ὰς πΟὴ Ἰηασ 5 αςουίατοι πορ] σοητὶα ΠΟ 

(τα. Ζυλιι ἐοίδις. ἐμ 60} ταὶς ἀρρατοῖ οἵο, 
ΦΥΤΌΝ, { ἰσίταν τοιιοῦα πος ἰοοογάος ὃς πσαγῖος Ὸ - 
δποι δε, ἡ. νοι ρυσαπη οἱ Ἰἰσοιος νίην φάμρο- 

ΤΟ [δσῃ [τ ΟΒὶ ΡΟΓ τοτὰς οογτούθηι ἔασογα Π0 - 
{ΕἸτιι δι: Ργαίοττίιαι νοτὸ σαπ πο5 ἰοσατίοποιι Π]- 
Ἰχῃ) σοὐτγα τ! }Ἐγατηι αα απ ἃ 40 πὶ ΗΠ ς. οἤοι, 
ἰαἰοίρογο αιἀογθηλασ: Ν απο αὐτοῦ Αι. [45 4 4θ πη 
Βειὶ Γθα ΠΟῚ ΡΟΙΪδ ποὴ ἰσπούας. Τὰ νεγὸ ἀτμι ἂι- 
Πτατῖς πη ὁ τὸ ἱΠΟΡ ΙΓ (οἰμούο. τὼ παν 

ὃζ τα Πἰτϑὺ ἡ ρηαγις. ΝΝΟσαθ θημι ἔρο5 Ποαπ6 
ἴποζας γι ΟΠ οἰ οἀ Ἰρήτπι ροηο ὃς ἔλουΐταβ. 

Βμ βγη Βγμίμ, 

γι ποις ᾿πα τὶ ἀο] οπτέ[α; Γογαϊᾶτ, δ» χιιοά 
Γι δηλ ἔγατο σοππαπητν» ἴα ἰπζγο μαρδητ Ἦος 

“ἢ 1 }1|5 ορταημά πη οἰ ες δ σταυίαυηρἴο ον αι τη 
Οὗ Πας οἷς ἀοβθογοιυμς»απλἰτταης τοι μά 6 ἥλιος Ππ6. 

᾿πδἀηγοάπιη ᾿αΠἸπγι15 ρατατο»ε ἀξ οατὴ πα πα 
σοπηθαζι ἀο ίτο 5 ΠΟ : Δ σοσο 1 Π] ΠΟ 

ἐπα! άθπι ἀοἱειο ἃ ἀαημααισι Ὁ Παὲς ἀςοίροτα : (ςα, 

Μιὰ πη στατίαπη το Π ΘΠ 5 Πού ΠΥ νἹ 66. 
“Βηργηογμη δ βάονο βορος 

ΝῚ γίπη δά μίθοης οδίδημί ποη νἱθητθας5,πῖ- 
ἰππὶ πη ατὶ ἔγαδξιιαν βογοίριπης : ἀαἰσς εἰς- 

Πΐλ) τογεῖγηδν Πἠαο υὐ τα, τ πλ 115. αα᾽ρύτ [τἀ 14 ἀάηὶ 
ἀοἄτι οι πγστο [ἰτατ]5 ορίῃηϊοηξ ἰπουιτῦς, Οὐοεαδε 

ν» 

εἰς ἐμυὲ αὐακομι᾽, ρου Χόντες το ἀἰκύλα. κ᾽ σι-. 

τηρέσιον τύτοις μιλωμῶν τεοσ ἀρων.Ξ γὸ εἰς ὃ ναι πη- 
γία» δεόντων ξύλα γ,») ἃ τὕπων τος κομ'δὴς 621 
ϑυίλασσαν, τε χγρῖμ οὗ οἵόνε,ἕτι βοἱὲν ὠμῴέλησῃ- 

τευμμὴ σε σου λιί: ϑλᾳ «λλείπεντις. 

Βιϑιωνοὴ Φρος ταῦτα. 

(98: εἴτι οολρβέλλας ἔφϑεισεν απὸ σεις, τῦτο 

ἡ δὴ χὰ σοὶ λαξειν “ὔποερον χα αλέλοιπεν. οἱ 
γϑν ὠκείγῳ ὅτεν τίου τῶι ΚΣ ἐκᾳ τὸν ναῦς ,(ὃς εἰ πλείο-- 

ναι οδυνάψδμοι ωὐοι ογεὶν δια ἁϑέντες, πῶς οἷοί τε αὐ 
εἰμ σοΐ τε ἴσοις Οἷς δοτέρφον ναι πήγήσεῃ, » κά- 

λιςῶ σὺν ἐρέταις χἡὴ ξύλοις ναυπηλοῖς, ἃ ἡ ἁπαξ 
εἰσενείηοοῖν χαλεπον. οἱὲς ὃ, γἡ ὠδιιυύατον. συτηρέστον 
μὰν γὺ ἐσὲ δολι(έλλας ἡμῶν, τε μεὴ δ᾽ εἰκεπελσί- 

κῳ4 τϑφ νειν δ «ρησομδμοις;ἐπῃ!γφλλε. συϊγνωϑθι ν, 

ἡμίν χἡ ποὺς σὲ αῤνεμᾶῥοις, τοῖς κοὺὴ «ρος ὠκξῖνον 
υὑπουργῆ στ μὲ συδιυυυθεῖσιν. 

ἽΒρετος τοῖς αὐτοῖς. 

Γρᾳνέ μοι ἀκύλας , πολλίι πινᾳ ὑμῶν ῥα- 

ϑυμίαν ἐξοςῖ δου)» τῆς εἰς τοὶ πλοῖα χἶσι υργας. 

ἐγὼ οἷξ ὠκεῖνον ατφοοῖδα ἐμειυψάμζιυ τῆς αϑεξιχᾳ-- 

κίας., πιϑομᾶμον δ διςολαὶς μοι ταῖς κου ϑ᾽ ἡ » 

αὲ κα ἕκοφο πέμπων οἰσταύεται, “δεῖν χξδλον 

ἢ νεῶν, καν εἰ συμ τας κατ᾿ αὐτῷ Φρισβείαις δέοι. 
εἰ γὺ οἷόν τε σ᾽ χαι τότων φκείνας κα ΐαρτι ὦ ἱεῦαι. υ-. 
κῶς δὲ υτοομινήσωι με αὖ ἡοέως Χρὴ νου, γὼ ἐπειτῶ, 
τὸ, μὴ ὠκονίας ἡμὶν, ὐὐνλ᾿ ἑκόντος χοὴ εἰς ταῦτα κοὴ 
εἰς τὰ ἄγλα πάντα ὁμοίως σωνωγωνίζεδναι!. κὴ 
ὅτι τὸ ὠκοντας ὑπηρετειι., ἀϊιεινόν ὅξι τὸ ἑκόντας. 

ἐκ Ὁ) παρόντων γωρ,, καὴ «ἰδὲ ὠκείγων ῥα σον τε-- 

κιηθαόγαι. 

Βιϑιωροὶ φρὸς ταῦ. 

Κύυλος εἰ χατήϊοοος ἡμδμνεὴ ὀλιϊωρίας μέ Ἀ- 

Α λον ἡ μμφρτυς φαινεῖ) ἃ ἀδϑενοίας. οἰ χοιῦ ἀἰ- 
μιελοιῦίας ἀληϑῶς ἐγέγνωσκεν, εκ αὖ πωρὸν βια-- 

στιζτοι ς᾽ ὀλιχωρίων, δὰ αὐτὴς σοι ἐπέςενλεν. ἀλ- 

λως τεμὴ δὲ ἡμὴ αγεσξεύεῶτω με λόντον, ΚΟ, τῷ 
δχωκονοιαῦτος φορὸς τὸν πέμυψανζα.νυυὶ δὲ ἀκύλος 
αϑδὲσιυυοισὲ τὸ ἡ χροίας ἀδιωυύατον. σὺ δὲ «) ἀπά- 
λὺς λύσην νομίζων τὸ ἀπορον,ασίκως ἄκιῳ δ αώ.-- 
φελὼώς χαλιπαμε:ς. ἔτε χὸ ἐλπὶς ὅτε φό 3.6) χορη- 
γίας αἰτιον, )λὰ τὸ διυύαϑαι. 

Βιθιωοῖς βροεῦτος. 

Τἄκοντις ἡμὴν ὑπηρξϊαντες. ἐν ἃ μὴ βέλονἢ) 
παρέχήν κερδ' αὐνεσιν. ἀγα πη γὸ ἰωῦ αὐτοῖς 

τὸ τόγε. ἀλλὰ Ὁ ἐπ᾿ ὠκείνοις χώραν. ἥτις αὐ αἰοὴς 

ὠφείλετο ὑφ᾽ ἡρδ)μηδποξάλλ εσι, καίασκοϊείσειντες 
οἱὦ τὰς ναῦς, ὕνπερ ῥόπον ἐπες:εἰλα μὲν σιω) ταῖς 
ἐρέταις, τῳ ὀφειλομᾶψῳ σιτηρεσίῳ, πέμψατε.ἤ 
αὐαγκαϑησεῶε εἰκ ὄππὴ τέτοις εἰ χθεῦναι αλλ ῶν 

αὐ ὑπολίστο μιν χοίειν ἡμὲν εἰσβέναε. 
Βιϑυνσοὶ πρὸς ταῦτα. 

Γβιωζόμϑροι τοὺς «ἰπουργν μῆ φύογίας, 

(᾽ν; χ ἃ πεορςαήουσιν, ὠφελοιώῦταε. ἡ γὸ 
αὐ ἰωὶ μὴ ἡμυενϑτω χρρίας, ποὺ οἱ ἐν ὠπειλῃ. ἀλλὰ 
τὸ σδοκεῖν μὴ σγνώμονες ἐἰνα! ζημιουῶται. εἰξουσι 
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2 τῇ αὐάγκῃ «ρὸς τὸ ἀπορον"κὶ εἰ μὴ δέᾷ φιλαν- 
θρφπίαν τὴ ἐν σεΐρ, σιὼ ἐγνωσαν. ἡμέϊς μδρ οὖν τα. 
χιον αὖ οὐ πορήσω μϑυ νὼ ὑδὲρ ἰθχωὼ καὶ ἀρνησύμφεϑαι 
χορηγεῖν ἔχογτες. σὺ 5, εἰ πλέον οἴξι πορίσήν ἀφ᾽ ἡ- 
μι δὰ Εἰας, Ἰώ μὲ ὧν αὐ φῳορφλίπης, ἀλλ᾽ ὧν αὐ 
λξήσασθαι διυυηϑῆς χοίραν ἡμὰν παρέξων. 

Βροῦτος τοῖς ἀὐτοῖς. 

Α πλοῖα ἐΐω παΐϊα,ὅσων μοι ἐδ ἐν θαλόίασῃ 
κ ἐς χν, οἷα ϑχόντων μοι μ(ουοεοόγων, χρὴ λεσ-. 
βίων, θὴ φοινίκων. ἐμεῖς μδρ οὐδ ἐπεὶ φὸκ τοιὶ 
χριμώνας αἰφνιδίως δχιπέσοντας ὑφερήσευτε, τε. 
τρᾳκόσιά μοι τώλαντω εἰς τὸ ὄχιβατικὸν αὐνὴδὲ; 
συγκομίσωτε. νομίζω γὰρ εἰς μη σὲν ὑμὴν τύτων, 
οὗτιον δ᾽ χειμῶνα γεγονέναι. ἐθελησείντων εἴ δ, 
“ὐοχλήσφν. 

Βιθιωυοὶ τορος ταῦτα. 

( Μὲν χῴμων σιεκώλυσε ναυτικὴν ἡ συμ. 
ἐιαχίαν.ἡ ὃ γαυτινον τὐἰοδφσκοβὴ, ὀἰξανάλω.- 

σε τὸ ρήματα. ὥςτε ὑμᾶς εἰ ζα) μή σοὶ, ὠγλ᾽ οκὼ 
αὐτοὺς “γε δαποαγηρῷς μεμοχθηκέναι. ὃ οι χρείας 
ὑπ᾽ άλλων πεπληροομδῥης,α) τό μεϑει συΐγνω μείω 
βεαδιωύαντες μδρ ὅζε τύχω “δπορφιοῦτες δὲ ΟΣ 
τοαϑάλωκζ(ᾳ. Ἢ »ὺ δ υατὸν ἡμῶν τὰς ναὺς ποι! στ 

“οήκατα ὡς ὡκ ΝἾ χρημάτων ναῦς. 

ΒρδτΘ’ τοῖς αὐτοῖς. 

1 βελαὶ ὑμδ ὀλίγωρθι αἱ αὐσουργίαι βοῳᾳ- 
σεῦ τί τὸ τέλος τότων,ὐγορὶ ὃς. 

Β,ϑυυοὶ ζϑὸς ἄῦτα. 

Ουλσὔεδϑαι μδὲὺ ὀκνηρῷς, αἰ σῷ ἀλοια, ὑπτουρ- 
γεῖν σὲ βοιοξως͵ ἀςϑένφα. Ἰότων ὠμφοτέρφν 

ἕν τέλος, συϊγνω μη. 
δίς 

Τέλος τ βρέτε δχιςολῶν. 
ἀ 

ὍΣ ΠΣ 

ΕΠΙΣΤΟ 

ΘΠ1Π} πος ἤπτατ!, Ζυὰ ΠῚ ἸΠΟρΙα [δου τγα τ: εὐἰατη- 
{ ποη Πυιπγαμῖταῖο ἀπ 68] Ραμπροιτζατὶ νοπίατη ἀςἄἀξ- 
της. Νος ἰσΊταγ Οὐτῖ 15 ὩΠΠΙ το ΩΣ, οζίαμι νῖ [αρίὰ 
νίγες δΠιοίαιηιις, 4ιυὰμπη ντ οἰ πὶ Ροήπγιις Ὁ) 7 οαθὶ 
τοουίδηγις. Τὰ γογὸ ἢ Ρἰὰς ἃ πο ]5 ν] Ρυϊας ΘΧχ- 
τογαποσὶ ροίϊο: ρου παι παδοας, τὸ ΠΟ ΡΓῸ πο- 
σ᾽ οέξὶς ἂς ἀείοσεῖς : (δά ΡΙῸ ἢ 5 ΠΠΟΙΙΠῚ οἵδ αἰ πιὶϑ 
γίας ὃ γι] τας, ϑγατίδι ΠΟΡ15 ργα  ἘἸταγιπ,. 

Βγηλες ἡ {οη». 

Οὐ παῦος ΟΠ 65» αποΐαιοῖ πὰ σοραπη; Βοποῖ- 
ἘΦ Μαροράοηιμι ὅς 1, ἐοθίοσγιιηὶ ὃς Ῥμαυπιοιμα 
1 ῃγαγὶ ΡΓΟΠηρζας ὃζ ραγαῖας. βαῦθο. Ψὸος ἃ ϑίτον 
4ιοη .Π) ἃ τοιηρο  δείθιις ΓΟΡΘΏΓΠ.15 προ τ ἃς τὸ 
ταγάατὶ ο[Ἐ]ς, τγοσθηζα τη] ταϊθηζα δα αι) [υρ- ΡΙεπηθηταπὶ σοηξοτῖς. Ναια ἀγδίτγου αἰ] ἤατιπα ΡΓΟσΘΠΪάγιην ἂς τατθίπαηι ἤπαίεία ηἰῆ αυϊά νοι νῸ 
ἰδηείδιις Ροιταγθαζαμ ἔμποσίζ, 

ΒΗγηπογην «αἴ ῥα γοΐφορο, 

Ἵ τ ὐρεθὼ Πυϊάοηη παιαΐθ ΔυΧ  λγ ΠΟ ΤΩΙ 
ἱπηραά τ. ἸἩΔιιΐμγ ἀπζοιη ἀρΡραγα ΟΠ, 5 Ῥέσιμ 145 ΔΟ[ππρῆϊ ὃς ἀοφιοτγαις; ἢς νὶ Πυ ΔΙ ΠΩ ΠῚ ΠΟΠ Εἰ], ἂῦ ςοσζὰ ποθὶς [49.118 ἱΠΊΡΘ 15 11|6 αδοσ ΠΟΙ Ἐϊτατίς. Οαγε οὐ αὖ αἱ" }5 {ιδιιδηζμηι {τ ὃς ἸΏ ρΡ] Θτιπ ΟΠ εἰμ, γθηϊδηι ΡΟ οἰ πλιβ: πλοσμ “αὶ 

ἄθῃη αβΐογθηῖς ἔοσίμπα γ ἐροίζατειη γοτὸ {ρει θ 1. 
ΟἿ ΘΠ 1} 1Π ΠΟΙΈΓα ΠΊΔΠΙΙ Ροίτυμι οἰξ. γε οχ παιι!-- 

15 ῬΘΟΙΠ 4} οἰ ἀμλι5 : Φιιοιηλάτηοάμηι οχ Ρϑομ- 14 Πδιι65, 

Βγηίη ἢ [4 6». 

(Οϑλμα νοίῖγα Πορ] ροπτία, μα  οσία ταγάϊτα. τ)5 ΡΙοπα ἔπης. Οιδιὴ ἰσίτατ μας ἤποιη ἤηϊ μ8- δλίατα 7 ζα Δ ΠΠ1ς γοίσι5 σοηΠάοτγαϊο. 

ΒΡ γηογμνε καὶ μας γΈ γον. 

Σ ὃ λγάϊς συ!άθπι ἃς τη ς σοπ [τατὶοηϊδιις (}.- 
σα τα 5: δ ]]ς γψεγὸ (οΥ15 ᾿πῖθθο ΠΠῖτας ἰηεΐς. ΒοταπῚ ΨΕΓΟΓΏΠΊΖΕ6 ἢ 15 ΘΙἐ ν πιῖδ, νθηΐὰ δοιηδε- 

σοπτχία. 

Ῥρηέρ ἐμ βοϊαγίων Βγμ. 

ἐσ ὑγεθὴ χὰ 

ΠΟΛΛΩΝΊΙΟΥ 
ΤΟΥ ΤΟΎ ΑἸ ἈΡΈ3Ε) ἣν: 

ΕΡΙΦΤΟΤΙΑΕ ΔΛΡΟΙΒΟΝΙΓΤΥΑ ΝΕΝΘ1 
ΑΡΟΙΓΓΙΟΝΙνΥς 

Απολλώνιος Ευφράτῃ. 
᾿ Μοὶ φὡϑθς φιλοσύφοις δὶ φιλία, 

͵ ͵ ἣ 
τ ς χῶρος μδοτοι σοφις αἢ,ἢ γρόμέατι:- 

᾿ὴ ᾿ 3, " - 2 

κ σοίς . 11 τοιουτὸ νος ἐτέθον. πρός 

ΝΙΝ κοῦ μόνων, οὔτε γιοῦ 
ὅς! φιλία. μητεύίφερόν ποτε ἤθοιτο, 
ξ 

ΕὙΥ̓ΡΉΒΑΤ  Α. 

υΑροϊονη Εμρῥγαία. 
Οὐ αιυίάεῃι ΡΒΙΟΙορΗὶς απιςας ἢ {1Π1;" 

ὅ0) οὐτη (ὈρἢΠΠἘις νετὸ (Οὐατ τη: ΠΕ ]ς, ὃς 
τ ἢ ιοά οἵδ αἰ μὰ σοηιι δἰυπγοα! πη]. 

ὁ ἰδγογιπη ὃς ἱπέ ςἰ πὶ Βογηΐπιτη». 
ΞΡῈ ἈΘαῈΘ πσης ᾿πτοτΟ ας δι ἰς τ.» π6- ; 46 1η ροίξογιιπι νη ι4π} ξαζαγα εἶξ, 

Αἰτογμπι 
ϑΙ 

αι 



ἐφ 

ἘΡΡΙΘΤ 
Αἰκογατα ἐρίταιγ ΠΙΒῚ] δ τὸ πἰ ἢ τὰ αυοίμαο νηιι5 65 ΟΧ 
οὔαπι ππθγο, Αἰζοζιθ νδιὼ τοζι δα τς, Μοάο- 

ΣΌΣΟ 115 ἃ θέε! ιις5, ὃς ̓ὰ ἀρίδηζια {πιά πηι ἰποιιη- 
ὥπαααθ νοτὸ (ἀρίφητοβ απο ρἢ ΠΟ ορμος ἱπυίάἰα 
ῬΓοίδαμοτο Ομ ίαι ὃς (δ δξτις ἴδηται ὃς πλοῖο ριο- 
Χιπγὸ ἰδὲ ἐπιπίηφηζ. 

ἘΠ ργη. 

. βῳααμωνν [ἢ πδζιτα 5. ἀοξευηδ:ροῖοΠηο- 
ΠΡ δζνίπ:ρτορῦεῦ Ζ1.1}} πηρσαΐα ρΡυασαιόζα ας 

᾿ΤΩΡΓΡΏΓΩΓ, ΟὐοηΠἀογαδιλάμηι δῆς πη 4514 Βοενῦ 

ἴρηρας, αὐτὸ ἀὈ εχο μάτι ἴπ Ροϊξουθη ἃ βορὰ. 
ὅς ντοηάιμηι εὰ χη χὰ, τὰ σοι! στο ὃς οΘοπαδηζα 
ΘΜ. τ11111.. 51 φαΐάουη γαῖμ οτίαμχ ἰδὲ Μεραβγεὶ. ΄᾿ 

Εϊάρη,. 

δι τ ἰμζοῦ Πταϊπαμὰ ροίτας.» ἃ ϑγγῖα ρυοξοίξις 
(ἀΠΠΠπ|,ν14ς παίμπχηϊιο, ἔπ Γορ 5 ἀρ! ἰϑοντ νοςαη-- 

[γος ρα ἘΠ τατος νογὸ Ῥα]]απι τἰδὶ ἃς δατθᾶ 
(Δῃ Δι Ρτουλ ΠΑ πησις ΠῚ] ογαῖ ἃς 410 ταπάθηι 
Ῥαξζο ἴλη ῬΘΓ ΠΊαΓΘ ὙϑθυτοΓς » ἀπιοόί 16 Παιιο 
Θηογαζαην αὐσοητο δαγο,νατίᾶ Γἀρρο !εξν}} 6, ἀἰπ ον 5 
γ ΘΟ Εἰ  τἰ5» ἃζ οὐηδζιι ἐἐ δμιοβδλω ν]άοὶιςος ὅζίω- 
Ῥοτθἰδοϊτέπγαιιο ἐπ κα οίτατο. Ομ ά 1] ἀρ οηάιμι 
Οηι15 οἴ ἵν αι ας 1116 ἡγοάτι8 πουα: τηογοατύτα ΝΑ. 
ἔξῃο δο!]ατίοσγυμι πιοοατοσ οἵα. 

Ἐάν. ΓΤ 

λαοὶϑ ἰμά]ροηξ ταὶ ᾿θοσὶ, ἢ ῬαΠ]οΟρΡμΟ ἡδεῖ 
[ἀπτ. ἾΝου Ιρίτας Ἔγαῦ Ἰδογαηάιιην ταηΐο {πιο 

γε ρίυς αυὰιη (τ|5. (ἢ ἀφοράοτγοι ἐΡγα φυτιμῃ Ομ 4 
Ἰδῃοηλ λα ΠΟ οαγοῖοῖ, Ῥοίαιαπὶ νοτὸ [διε] .- 

ἐξυπι εἰ» ργοχίπιαμν ποτῖς ντ ΡΓοροήΠίδίο Δηΐ πιο 
αυϊδυίάαπν ἀς εαὶς ἔλουταυίιι9 Ἰπιροτείας Ηαθος 
ϑυτοιη ἰῃ αἰϊδην 14 ςοηξοταβ ὃς ρατγ αι ἃζ αμῖςοϑ; 

Ἑφίο»». , 
Χ Ἐρίςατγὶ [ογπιοη 59.116 χα] ἐς νο]αρίαζο οἵ, 

Ε 101} ἀρ  ὶς Παοζ Ορι5 ΑΠοιτογὸ νοὶ εχ μοσῖο, 
νοι δΧ οἷκς ἀρ Τηα Ργοίεέζο. Νδηι ἃς ἴῃ Ποᾶ νο- 
τἰμλα5. οἱς οοηῇνηιατας, Οὐδ ἢ δά τοβο!ς πᾶ 
Ῥγοσυ θεὶς ᾿ασιγαξίοης5 ἃς ἀορπιατα ΟΠγυ Πρρὶ:οε]- 
Ῥειιῃι ο(Ἑ δειαπν οἰαλοά! αι! ἀάαιη 1ἢ τε ρ 15 του 5. 
Ἐωρῆταῖος δοσορὶς ὃς τασίπι5 γ»ἀσοοριτ. ΑἸΈΡίσατις 
ἤρη αςσορηΐει: 

τώρ»: 

Νιοεγορηθαια ἀϊπῖτος Ζυοίδανη δου! οχρίογδη- 
[αν αἰϊσασηίο. Οὐ] το ροημάογαης ΝΝῥη Δα ΔΠ.. 

Οὐ) αὐτεπ σαι ἴδηι πυιίν5 ΘΟ Ττατ 5 Πα ΓΟ ΓΘ ΠῚ 

ἀϊυιτία5 ασουίᾷθαης. Τὸ γετὸ παϊ σιμὴ 411 ΓΘ δ 5 
ἀϊπιὲς ἢ5 ἔλέζα. , : 

Εϊάον. 

ναμρυπγμ δά ΖἜρα9 ΡοΓιθηογὶς, ὃς 181 ηά- 
61} ΘΙΙΔοιαΣ 5 Γάδ) πηι ΕἸ] ΠΕ ΔΠΠΡΓΙΠΊΠΠῚ 

ἐστ.) [τ] ]Ἰατη, ὃς Πμ τοῦ άυϊατί οροττοθαῖαστο - 
ἴφῃσῖθας, (δ Ραι5 αὐ ρας» ΡῸΡ1115» αἰα! τ διι5οίαροῖς: 
ἰς. Μιάϊς, (οτῖς. Οὐιηϊς δηλ ταάςης γε αἰππτ 

ἵΠργΓρδτΟΥΙ αιρτιοηάιις ον. ΜΙΜῚ νογὸ πῃ ἀοπιο ΤΠο- 
Ἰηϊαὶς (Δ] λυτὰ τογοῖα ἀθιηγ, 

ΕἸ άορῖ 

Ἐδμμ οτίδα τα {οτίρας : δὲ ξοστὸ ται ἔς ἤγθη- 
ἡαις ἡ ἘΤΘΏΣΙΗ ροίΐες μας σοπίμποτα τοέογγε ἃς 

ΠΡῚΝ ΑΡο ]ομττῖς δαϊπθιμ “1π γπίπογίαπα ἔα- 
διξηραιο οχ αἀϊδας ργοάίς νῃαπλπ:, ὃς ταπηθῃ ρο- 
ὅ5 Βαδοτίαϊος , πεαὰς ςομίρί εἴτις ν]] πὰ ρᾶστοπλ 

ΟΙ, 2. τι 
τασὶε μδὸ ὃν εἰ προθε σθ,πδοὴν δι μη χὶ σὺ τούτον εἰς. 
κρίνα, δὲ καὶ πάνυ πρὸς σέ. ϑερώγτοίξ σοὺ τοὶ ποί- 
9η.Κρὴ χρῷ Φιλόσοφος ἐΠ),χοὺ μὴ φϑονεὺν τοῖς ὃν.. 
Ταᾷ φιλοσοφέσιν. ἐπείσοι! Ἰρὴ γῆρφις ἤσὴ “πλησίον, 
γ,) θάνατος. 

Τα αὐπ. 
Η Αρε τὴ φύση, μα ϑήσ, κτήσῃ, ονΐαν (αν. «ἱὴ ἣν ἵ.. 

ἃ χαξον αὐ εἴη ἢ ζ2 09 βοιρη δύων δαοσδα γος ἀς- 
ξιον; σκεηεον εἶπ σοι τούτων ὅδιν, ἢ στφιςιας πᾶυ.. 
ςέον Λριπτὸν ̓  ἢ φοῖϊχα γ)6χρηςίον αὐτῇ σῶς τους 
ἐντυγχάνοντας. ἐστείπερ ἤδη, σοι καὶ τὰ μεγειξύζῳ. 

Τρ αὐτί. 
Πῆλϑες ἔϑνη τοὶ μυρία ξὺ ἃ ἱτοιλίαεζδοτο σνο:ξ 
ἃς αβξαιδνος, δγγδφανιὶ σφαυτον, ἐν φαὺς τῷ 

βασιλέως λερορδμαις εδιγιλιῶς,  ίξων δ᾽ ἱιῦ σε; τότε 
τὴ πώγων λαρκὀρονὰ κεόχας, πλίον ὁ ἐδν ὅτα πῶς 
δζα ϑαλάηης γιεδχπεςρέφεις, ἀγὼν φορτήοδει μιεςτν 
ἀῤγυρίδνχρυ οἵω, σκ αἱ ὧν γχαν τουαυπτὸ ν»ϑδλήχεον ὅτο!.- 
μίλων,κίσμα Ἵ: λοιπῦ τύφω ἢ ἐλρ ζονοίας,"ὸ καξ 
κοδαμμονίας. τίς ὃ φόρζς κἢ ὁ φόπος ἡ πο νὴς ἐμ- 
πορίακ' ζίωύα ὺ ῥαγηκ(οΐτοων ἰὼ ἐμπιιφος. 

Τα αὐτί. 
[» Λίγων σε σε τοὺς πω σὶνγοἱ φι λοσίφῳ »τεϊ οδὲς 

Ἂ ᾿εἴησων ἐδ ει μὰ» οι μὴ οὲ Φο. ντήστω πλείω- 
σοι ἡπυέάγωι Φ ἱκανῶν, ἄχλως τε "ἢ. μῷ" αἰϑοξίας τι- 
νός, ἐπ) ὃ ἅπαξ ἐέρετο, δούτερον ὡ οἴη, κε γείλῃ 
εὐ δὴ νριμκαί σε τι ον ἐγ μὰ Ὑ}}} ὄγπων. ἔχεις ν᾽ γ0 Ἴῖσιν. 
Ῥίσδει,". φίλες. 

Τα αὐτί. 

Ὧν ὅδ χικόρα λόγων ὃ αἷϑὰ ἡδονῆς, οὐἶσενὸς ἕῃ : 

στυυνοόρε! Ἅ[ε7) 10) ὡκ Ἔ κύστε,γὺ τῆς ὠποίνου 
δύ ριθης. πέφίως ὃ ὧν, χὴ ΤΑ ̓  σοών ἀληϑέςατος. 

. εἰ ὃ ἀὐτιλέγων “προκομιεὶς ζ; χουσίππε φολαξ 
τὸ δόγμάΐᾳ , γέγραήηαϊ τι κοὴ ἐν τοῖς βασιλικοὶς 
“γώμιζασιν, αἰ ροίτης ἔλαβε, τὴ πάλιν ἔλαβεν. Κ1- 
κουρος δ, ἐκ αὖ ἔλᾳβε. 

Τα αὐτώ, 

ἐ μέλλομδρ ἔφασων.ἠρόμίω ουυ κ) δ αἰτίων 
τῆς αὐάγκυς. ἡτιῶντο τὸν σλλτον. συ ο᾽᾽ ὦ τάλαν 
γεόγῆνετος: 

Ταὐ αὐτώ; 
Αν ὅτι τγος εἰς αἰγας ἐφίγη , χρὴ Ἀενώσης ᾿; 

κεῖ φίωυ ναῦν ἰτέον ἔς! δοι πείλιν, ὅτι τάχ Θ΄ εἰς 
σίω ἱταλίαν, χρὴ κολιαακοῦτεον ὁμοίως νοστιεῦτας; 
γέροντας, ἡραὺς,ὀρφάνοις, πλεσίοις, ρυπηομοένοίς, 

μῖδας ) γέτας. ,παντα Φασὶ δεῖν τὸν ἔμπορον κά- 
λῶν σείειν. ἐμοὶ δι᾿ εἴη πίω ὡλίαν τρυπᾶν ἐνθέμᾳ: 
οἷὸς οἴκῳ: : 

3 Τά οὐτω, 
Ρὥ τι Κρὶ σὺ γράνψαις ἐὖ. εἰ γεὶρ οὕτω ἡβύο!ο 

ΔΑ νᾶο. κϑὴ ἔχοις οἱ αἱ εἰπεῖν τοὶ σωυήϑη 
ταῦτα χϑὶ «εθχειρᾷ. λουτρὸν παν ΑπολλωνιΘὲ 
αὐοοιτεϊτα .χὴ ᾧ οἰκίας οὐδέποτε Φφόεισι.κ) σω-: 
ζορδῥοις ἔχει τοιλ πόσας. οὐσὲν δρᾷ ται "ἷω τῷ 

Ξ 

δ. ιἡ 1 ἐν} 5 
με ύοι ΄ 

ἰ ἰ ΡῬόμίω σλιουσίοις νας εἰ πέραίνονται. τί σ᾽ 4. ς« ε ν8Ὅ.6 ἥ, νΨικ-...» 



“ 
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στώμστος κινῶν. δὲ ὅλου γὸ δ ψυχζωὺ χιν εἰ κοικῶ τὴν 
μεφαλίω, ἡ γὸ ὁ ἙΆλζω, ὅτι ἐγρλιζωυ, νὴ ε βαῤῥβαρος. 

ἐϑηᾳ φορέϊ λινζωδ. χρὺ “) ἱερῶν τὰ καϑαρῴταίζα. 
μίαντικῦ χρὴ ").πλείῳ γὉ τοὸὶ ἀ δηλῳ.ὃ αλλως ἀμή.- 

χείνον, φυρφο ϑφάγαι τι ὅ ἐσορυένων. αὐλλ' οὐ χρρέπτον 
φιλοσύφῳ τὸ τοιδίον, ὃ Ὡρεσύ αὶ ϑεφ. κ9) στ κ(ο'- 
τῶν ὃ ὀδύνας ἀφαμρέϊ,  αἡ πώϑη παυφ τῷ τόπου ρὼ 
Ὥϑὸς δ ἀσκληπιον κοινὸν τὸ ἔγκλυ μὰ οντα) μ2-- 

γος οἱ ἢ λοιποὶ ἐδδίεσι. βραχέα λέγῳ, τὸ ὄπχιβραχ.. 
σιγήστι γείρ ὅξιν ὠδιωύατος. σωρκὼν ἀπέχε ἢ πα- 
σῶν. γ) ϑηθίων παντοῦ, δύ τῷ αὐῇρφοπίς δῶν, εἰ 

ἴντα ἐρέις Φύφρᾳτα γεργάφθαι ἴσως ὠμκέῖνο τρο9- 

“δήσας. εἴτι ἰὼ, ἐλᾳίεν αὐ ἀργύθμον, ὡς ἐγὼ “ωρεαξ 

“πολιτείας, εἴτι ἰώ, ἐκ αὐ ἔλριδεν, ἀγλω Τῇ πα ἰδὲ 

υδιοἔλαξεν αὐ, ἐ πωρὶς δὲς δ μη οὗσδεν ὃ ἔχοι. 
Απολλωνιος «,ωϑι. ι , 

Υλοῖς χαὶ λύρᾳ κρένηόν ἔξι πέρπειν), ἢ λό: 
᾿ γω. τὰ μδ γεὶρ ἡοδονὴς ὄργανα. καὶ μουσινῦ 

ὄνομίᾳ τῇ τέχνῃ ̓ λόγος δὲ τῶλυϑὲς δϑείσκει ὯΦ τῷ 

σοι τρᾳντέον. τῶτο ἡραήγεον σοὶ, ῥητέον. ἑωὼ χορ) αἰδὰ 
τότου φιλοσοφῆς. 

Τῷ αὐτ. 
᾿ ̓  Ητρῦσι τινὲς τίω αἰτίων, οἱ ἰωδ πέπειν ζξας 

δχαλεχόμδρθ’ ὧν πολλοῖς. εἰδέχωιξον ουὗ 

οἷς αἢ εἰ δένωωι μυῤλη τὸ τοιοῦτον, α διυύατος ὠρελῆ- 

στη λόγθ' εἷπτις ὃς εὐ εἰς ὠν, μὴ κΟῚ ὥοὸς ἕνα λέ- 

“ηται ὁτοίναυ ἀλλὼς ὀχελεγόμδος, δόξης ἡ ων 
“ὧν φίαλέγοι δ᾽ αὖ. 

Αποδλωνιος Κι) στιρέων τυσοβάλεις! 

Ρῶτον εἰς πᾶντοι, ϑεῶν αὐϑρφοποι δέοντα)" 
ΕἸ παντὸς. ἔπειτα πόλεων. τιμητῶν γ2 0 
δούτερον πόλεις μιετοὶ ϑεοις. καὶ τὼ πόλεως ὥϑφ9.. 

χρατέον παντὶ νοῦ ἔχοντι. εἰ δὲ μὴ πέίλις μένον 
εἴη, εἰλα Κοὴ μυεγίφη τῆς ποιλαιςίνης, αβίφητε “ω 

αὐτοϑι, με γέθ 4, (ΘΟ γόμοις, (ὦ δχυτη δόζασι͵, Ὁ ὥνρο- 
οὐνῶν ΟΣ πόλεμον αρετ αἰς, ἔτι τε ήϑεσι κατ᾽ ΕἰρΗΨΗ:"; 
Κα ϑείπτερ ἡυὑμιφτόροι πόλις ν» κ(λιςοα γασῶν Ὁ ἀλ- 
λῶν ἔμοι γε θαυμᾳςέα,τικητέω τὲ, 9) ἀλλῳ δὲ ὅ-- 
μϑίαως πανὴ νοῦ ἔχοντι. τῶτο μὰρ οὐ ἐκ λύη ου 

γοἰνοῦ τὸ τοϑοκρατιὸν αἢ καὶ τὸ Κλ συΐιρ,σιν γἣυῦ πολ. 
λῶν. ὅταν δὲ χοὶ ἀρχῇ πόλις ποτὲ τῆς «πρὸς ἵν τι-- 
μᾶς αὔδροα πόλις οὖσω, κοὴ τῶτον ἑαυ τὶς ξέγον οὴ 

ὠποϑεν, τ ἢ τούτω τῷ αὐδρὸς «τοὺς ἐμοιξἰω, ἢ ὑμὰν 
εὐ ϑλήλοις τισὶν ἄξιον εἴη. τῶτο μόνοι ἴσως εἰ ϑτοφι- 

, . ’ ͵ ’ 4, 7 

λῆς τίς ὧν τύχοι, ὃχα να Φυσέως ἀχιτηο! εἰφτηΐα, 

τὸ οὔ χε ὃ τῇ πόλει τὰ ἀγειϑεὶ, τυγχοίνοιν τε ᾧ οὔ- 
. ῆς. ὅπερ αὖ δἧᾳτελέσειμει κάγω ραἤων ἰῴρυ- 

μῶν. ἐπείπερ ἡ ίω ἤϑεσιν ἑδλίωικοῖς, φαίγουσι τὸ 
ἴσον ὠγαϑον,ὸ δῳ “ραμμῴτων κοινῶν. δπολλω- 
γίδίω ὃ ἋΣ αφρφοοδ)σίς, νεανίαν ἐῤῥωμυενεςτίτης φύ- 
σέως, ἀξίας τε τῷ ὑρμότερε ἐγόριᾳτος, πτειρᾷάσομαι 
χρήσιμον ὕμιν ὡὐρφσισυα ζοιν εἰς ἐχαφα μῦ Κ) τυ- 

χης τιγὸς ἀγαϑῆς. 
Σελούνέων τοῖς φεςοβέλοις. 

Ολις,ἣ τις αὐ οὕτω ζοοος τῷ ϑεοιΐ ἔχη," αὐ - 

ϑιρφόσζωογ Ὡρθς τοὺς ὠξίες δοσοχης γαὐτήτα 

ὨΙΥΕΆΦΟΆΑΝΜ σἈΕΘΟΘΟΚΥΜ 
σογροτιβτηοιοσς ΠΒΟΠ τ ΓὈηρογ ἀπ Πιδίη ποιοῦ 
ΤΟΙ 4Πὶ 1 Παρ τὸ ππεγιτ (ἀγάοες ον αν, Οὐδοιις ὅδε τὸ 

Βαγραγι5. γεβιηιθητο τἰποὸ ἱπότυτισ ἃς ϑδοσος 
γα [πες ΠΠ πλάτη ν ἴδηι ἱπστοι!υς 9 ψαΓ]ΟΙ Δ Π4}[0ἱκ΄ 
οητδιν ρυο βτοζα,Ρ] για {ππτηῖ ΘΏ ) 'σποῖα ἀτημό 
ἰατθητιαρτιι) δῦϊαι ἃ ΒΠΪο οἷϊ ν αἰϊαα ἃ [υτυτοπ 
ΡΓΦΙΘητΓΟ, ψονὰμυ πο ἀθοος ῬΒοΙορ μη, μοά 

τάδ  ούμι. ἔτ ζοτροσατη ἀοϊογοϑίδηας, ἃς ἰοσί 
Ἰη οἐ οπρητ ζογ τρις ἀταηο τοῖ τ, ἃς Θοπυιπλι6 τ“ 
δακζάηπταιις ει 1.) Α (Ο]ορίθτη. ϑοῖτις σπεῖτα, το ἡ{0] 
ἀπο ἐν Μουσ τισι Ἰοαυυταν ὃζ ρατιοῖς. ἸΝ Δι τᾶςδ- 
τῷ πο Ρότζοιζ, ΑΙ οαγπιθης ὃς ἔργ. οπληιθις αὐἰ!ν 
ποτ ὰς Ἰαοἰτοδ όπιο οἰ ν μας ἴὴ (οεὶρυ5 εἰἰχο .18 

Εὐρηγατα οὐ Ππεάι ΝΠ υὰ δλιὶςο5, 5 αυ!ὰ οἰϊοιφαςοιν 

Ροτοῖ ἀγρθητα1» α τυ δ ἀπ) ἀπ} οσὸ πηπογα Γερὶ 
1. ζορορ] σα. 81 χα ά οἶδε ΠΟΙ ΟΟΙρΡοῖοτ; ἰοἀ ραιτὶς 
αυ!άσιη σαρουοῖ, ἸΝση ᾿φαϊθηι βαϊτια αι αι! Πα- 
Ὀεαῖ, ἢ ἰϑηρ ας, 

υἡροϊογίτν Δ ον, 

ὙΝΝ Τ γνάσιιο πιο τι5 οἱὲ ΟὈ]οφτοτο,]υλπι ἀ ρα 
ταῖρι. Νάνα Πα απ νοϊιρταῦ5 λ{ἰγιμγλο πζών 

ὃς Μιυΐςξα ποιλλεπ οϑίξατε!. 1ληριιαιιο νοτὸ πο! 

νογηγ. ἐἰος (δ) ἕας οπάιμι, ἢος [ογιοηάι}» ποο 
ἀϊοθηάιίῃι. (1 ὅζ ἢ ας Ρἰμἰοίο ραν 6, 

Ἑϊάρνῃ. 

Ἐσφιίγιης ΔἸ υ] ψαλ ἰῃ σαι [μ; ΠυδΟΡ ἘΠῚ 
ἢ νεϊρσο ὃς πνιἠτιταά της ἀἠΐογετα οο Πἀτίηγ, 5 ς - 

ἀρς ἀρ σα αιθας 14 (ετο οατς οἵξ- Νοα ου την ροξοίξ 
ν ὉΠ κατόπι ἀΠ! θαυ φάβοῦτα [οἰ πλό» 41] οὗ τ ν ΠΣ {ΠῸ 
0 οζίαηὶ κα νι παρ οτιτ, Ὁ] ἸΟΊτΕΓ Αἰ τοῖα 
ξοχϊτατροριπαἰοὰς Ὠγίποι δέ ἡ Πευίου ἀρράτοῖ, 

υροί ογέμες (α [ἀν τΉ πη: οριἰγμαι δ. 

ἘῸῸῚ δὰ Οἰληη]α ἀδοΓ ΠῚ ΟΡ πιοιζα]ος [π41- 
ὅρη ὅζα οπλῃ 15, 64 οἠμτατζιηγιϑεςσιμίο 

611} ἰΙσοο Ῥοίξ ἀθὸς οοἰςηδ τ ἤιης οἰ ζαῖος. Ἐς αἱ 
ἴατι 5 ζουμηο ἃ ρεαρουοηάα Πηηϊ αὐ οπηπὶ [Ὡρὶ ομτὶν. 
511 νοϊὸ ΠΟῺ ΟἿ] τὰς ταπτυ Πτ : [Ὁ ου!Ὡ Π ΓΊΩΧΙΠΑ 
ῬΑ Εληας. » ἀσατο ἐχος ] πτηνὰ ἴῃ 1Π}ς Ἰος 5» 
ὨγΔΟ ἢ ἘΠΔΊΠΦ, ». ἱεροῖς, ΠῚ 41|5. ὃς πιαϊογαπι Ἰἢ 
τοῦυς ὈΟ] ΠςΙ5 νσταϊς,ς Ῥγαταγοα τηοσγίδτιϑ ᾽η ραος: 
αιοιηδάπιοσπην νοίἑ τῇ οἸΠτᾶς . τ αχι πὰ “46 ΠῚ ΟΧ 
ΟἸΠΙΡῈ15 Δ] σατοσὶς δἀμιταηάα δος, ςοἰοπά4Δ . 1- 
τέτησιιο ΘΠΊΠὶ τοίξα τατος ρυράϊτο. Ἦος Ἰσίταν 
ΕΧ ΘΟ .1111 θη σοη ΠΟ ταγ. οτίαγη Ποιηραγητίο- 
πη νυἰσὶ αἰζοίοτοηα ἤτ. Οὐδά ἢ οἰνίϊας ας» να 
ΠῚ 41 ἼΘ ΠῚ ν ἔΓαη}γ οἷν ᾿ρί Πτ οἰαΐταδ, οὐπηατς 
ῬΟΓΟΡΎΠΈΙΗ ὃζ πηᾶσηο ἰοσοιιη ἱπτογαα!]!ο ἀἠ πι- 
ἐξιην Ποῖος πόποι, αι νοὶ ἢἰς Βόυιο {τίς ἀ - 
ϑηθιη Δα σοπηροηπίλπηπηι αἀΐοττο Ροίδε νεὶ] νὸς 'π- 
α]σθη τοίξὸ ἐθοθαῖῦ, Ηος ξοτἤταη (οἴ απ ἢ 45 {τ 
Ρ᾽π15 δὲ το  ΠσΊοἤπι5 παταγα αιιακία τη ἄοτε 9 νὰ ριφοειην 
οἰ αἰτατ! θοπαςν οτίαιιο σο προς ἤ4τ. Οὐοά εξο ηπο- 
Ζις ἐς νΟ δ ς ἔδοοτο: Πα! ἀθπ) ̓ πασηδη} γΟΪπριατο πῇ 
σΔΡΙΟ οχ γασοσιπι Πυπγαιῖταῖο αυα ΡῸδ]] οἷς δύ στ 
τους Ῥείματαιη ν πῆὰς συ! ντταζειη ἀδοίϊατατ. 
Ἀρο]]οη! θην νὁγὸ ΑἸ πὶ Α ΡΠ ο" ἀΦο οἰ οθηῖθμι 
ἱπάο]ς βγη ΠΠπηα. ἀἰσππάσιο νοῆτο ποπιίης, ςοπᾶ- 
Ὀοτ νυ ]ρι νΟδΙ5 οἰπεπι το ἀογονξαιοηζε [οστιηα. 

ΟΣ 

Πτας, πα ἢος ραᾶῖο εξ αβεῶα Ἔγσα ἦδος ; 0“ 
Ἰπο5 ]αάς δὲ πιοπηοτια ὦρπος, τῇ ἰρία βα  Κ 

ε(ἰ 



ΕΡΙ5ΤΟΙ ἃ ῶ 
δζθδαζα : ταπι αἰϊοσυπι νἱττυζοπα δαροῖζαας 11π- 
ἔττας. Βεπεβοίαχα ἰσίτατς ἱπομοανθντοβ οἰ" ἤδαὰς ἀλΕ. 
ἢ} Ἰ5,ὃς οπιπίμπι ᾿πτοῦ Πομλιηος ριο ε ΠΠππὰ. Κλ 6- 
ταππογαϊτίοπειη νεγὸ αἴας σγατίαπι ποη (Ο] ὰπν [- 
οἰ τ δά ργουίαβ διαὶ ράγθ πὶ τερεηάστα, (ἀργὰ νΥἹτ65 
δυπηδηας εἰς ροϊταπι. Οοἀ εηΐπὶογάϊης (δοιηαῇ 
ἰοουμι οὔτιοῖ,"α παταγᾶ ργιπλαπα τ πο Θ ΠΠΠΔΠῚ 
Ροτοίξ, Ιταχας 41) ἴαπς ᾿πυοοαηάὶ νὲ Βτατιλιη τοίε- 
τας ὶς αὶ ποη ἔχουίταῖε (οἰὰὰπι, νϑσχιλν ετίχηι γα 
ἀἴαια ορότο ρα βίτοσιης. ἙΟΙΉ μ1Πλ ΘΠ ΠῚ ΠΘΠΊΟ 
ταητὰ οοηίσαιὶ ὅς εἰῆσετε ροτείς Ουδά νετὸ πιε νο- 
διίσιμι οἵα Παρ εἰ 5,14 ΄ύοσας γοῆτα ἢ ΠῚ6 Π11Π1-- 
Πορητία: εἰξ ατιεϊ δασπάπηι, Ζαθηηδάπηοάτιπη ὃζ εσὸ 
ἘΠΕ νοδ ίσιιηι ορζαγῖπι. Τυϑρατὶ ν θέε] ταπτὸ στατιο- 
τος ὃς ΒΠοῃ γα Ποτοβι πο οτίαπι {ππτ ἀπι]ο, ΗΠε- 
ΓΟΠΥΤυι ὃζ Ζεπο. 

Ἐγεν;. 
Φ Τταῖς Ζυϊάθπι, Ζαϊςαι 4 οἱ πηογταὶς ξαὶς γο ἰη- 

Ἅπθη5 ἴῃ τοῦγα ἀεροίπτοχ που πιο Θροίαρτιε- 
ΟἸμμ}. Οἰκ ἰρίταγ, τ Π09 41] ρα Πἰ λας δά θιις, ΠΟ] η6 
αἱ εἷς νταΐηλιι5 οατᾶ αἰημᾶ ἀ6 ὨΘΘΟΓΙδ ἃς τοῦς 

ΜΠ Πὰς Γἰοἰρίδηλια, Α1115. Ἰριταν αἰϊα οσὐτὰ τοσιτὸ [ὰ-- 
τέχις ἀοϊοσαξιι , παης δὰζ οείαμι ροίζοα : ραγτίπι γι 
ξυμ! Π Ἰαγιδιι5 υ ραττίπι γε δηλῖς 5 ταητοπι ΒΟ] θι15, 
4.1 ποι ἀ]ἴο τοπηροῖς οορποίς! ροτεγηζ » ἔιθγίϊ λο 
νογαπι οἰαοά! ποθι Θείαινι αητθα, Ερο νοτὸ, 
οὗν ἢς φιοαας ρα ςρτοτὶς ν οίξον οἵα ν εἰ.» τπιῚ 
ἃ ϑοϊευοίάο παίασα 11} ΑἸοχαπάσίπη , πθα αἰ{0]-- 
Ῥἰιπα: ρατυϊοίροῖη ἔοίατη. ΟτγηπΊησ γψεγὸ Ῥτβοῖ 
Θτίατη ἰαγσ!οΥ 11] ΔιΠΡ] οΓα ἀο,υδπιροίσιάςις Ρίο- 

Ῥοιηοάμη [5 τ. 
Ἑηρύγαια. 

Μὲ (χπρεπαπιογὸ πὰς τοσαζαητ, μα ἀπ σα. 
(ἃ {πτραιασιοθύοπα ΠΟΙ 1 [τα] δμ πη ᾳοσοσ- 

ἔτιις, αας δοσογῆζας θα γο ΠΟΥ» μλΔἀμηρα τὰ 
ὃζ ἢ αιιῖς αἰϊιι5, Εσο νεγὸ ἀς ργῖοτο φαίά θη] Β}]} το 
ροπάςθο; πὸ ἐοστὸ πης ριιζθηζ αἰαὶ φαυίαμπη (οἷτς; 
Οἷτη δαπῃ {οἰγό π1}}} ἰαθότγεην. 1)6 [δοαπάὸ νεγὸ 
44 αἰτίοις πὴ ρίυγα ἀΐσογε » ααὰπι αιοα πιαρὶς 
νοράζιπι εἱς τὴς Παὰλπὶ νθα 8... 

Ἐφ ο,Η: 

ἮΣ μαιεπι ήρεμαι εἴα ὃς εχετα ἀπ ηλίτη ρδῆ- 
᾿ καν Ὑ Ρίάτο ἡγεδιοτια ργοά!άϊς,. ϑχαα!δ ἤος 

ποῦ, οδίογαλι», πρῶ σαι διαπν ἢ ςο ἐξαξιις: [64 δὲ 
γεηαίοτη ρβομ 5 6 ρταθευπλαίτος ἢ ἐρίμι ἀοιιὶ- 
ἡος εἴῆοις. τ τον 

Εἠάρ»»": δὶς 

ΓΑσος σοηζος ἀρρϑ ᾶδος εἰΐδ,αα! ὁ ΡΥϊμαρότῷ 
: ἣΣ ἡΤᾺ βὐκοηκ ἐϑβνου τ λαμ ἀρᾷ ἐάν ας 
ἂρ Οτριεο ἀείςεπάμης Εσο νοτὸ ἐοθ!5 φιοαιο βὸ- 
δζῶς Μασούμηνποηλς παπςρᾷαο ἰιχάϊοο, {τὴς 

ἀὸ ἀἰωμὲ τυϊτέηας (οίς σεγαηζ: -- - 

πράγτοα τι ρρΌΣ 
Ασος ἀρρεϊίαίς θϑεος Ρετία ςοπίποιοτγαπέ, 
Μαρας ρ ξαγ «ἀγοιαίξοῦ ουϊτόγαας ἀφο 

εἰξ δος χιὶ πάταϊα ρτοχίηνὸ δ4. ἀἰ ΠΑ τβπη ἐμέν, Ἢ 
Τὰ γετὸ ποι, Μαριιείο ἐπιρί ας ἰςοἸοτοίαο, 

πῇ στα ἢ όρο, ξρδοηρίστιε τ ΒΙ59} γα ει 
Ἰ ᾧ ὑμαγυκα θα συμας ̓λορηοιπατη εὔϊ (εοὐ- 

ἀϊμῃ ματιίγαμι ἃς ργσοροχηθπξ τραῦθγα Βομαϊηξ 
αβητηναιῖς. Οὐδά ἤπιος εἴν ετο σομίφηζαῆειιπι» 
απιοτηδἀπχοίτμ οἱὲ γεγιπι οοἐουταη δι μαόετος καὶ 
ἅμις ο(ξ ομη δ. 4αὶ ἱπαηὶ ρ!οτίᾳ βοχοῖ δέ: Θχιο  ξαν. 

ἃ 

συ δ'αλυιων κὶ εἰς ἀρεῖ ὠφέλησε Ἰὲς μϑοτύρηϑεντας. 
αῤξαῶς μὰ οὐμὴ χάώρατος " συογερές ἀλλα τὺ ' ἐν 

αὐ ϑροήποις τὸ καλλιςον.αμοιξζω οἹἡ οὐ μόνον ῥά- 
δον, ἰλὰ κοὴ παντελῶς διριςίαν συροιν;ἰδιωσατον, 

Ἰὸγαρ που τῇ τάξει διαύτερον,οὐσίποτε τὴ φύσει 
φοϑῴτον. ὡς τε 9Ὲ0ν αν [ρη καλθν ὑὸν ὑμὸ; 
εἰμεν ἃ ὅση τοὺς οὐ τῇ διαυαμδὶ μόνον, αἰ Λλα κοὴ 
τοῖς ἔρηοις κρείῆους ἡἥνομϑῥοις. αν δοπων γὰρ οὐΞ 
σεὶς,τύγε Ὡλιζαύτα διωυατός.Χοὴ τὸ ἐθελήσει οἢ᾿ 
αὐ με παρ ὑμῖν “ἀυέϑετω.της δε αὖ εἴη χάριτος Ἰ 

αὐτὸς εἰς ἡμκῶς.ὡς ἔγωγ᾽ αὖ οὐ ξα μἕευ παρ᾿ ὑμῶν 5) 
φεγεννάναι, οἱ ῳρέσξεις ὑμῶν πιρυιώδεος!, διότι χαὶ 
φίλοι. ἱερφόγυμος "ἡ ζἰεύων. 

Τοῖς αὐτοῖς. : 
ὑπ θαν μδὸ Φξ αὐ ϑραπων δίχα). πᾶν ὅσον 

“2; ἦν αὐτο θνηὶ, δ] γῆς καΐάλιπων χρὴ δὲ δες 

ἔτι κολα ζομδιύοὶς ἡμᾶς εἐνθείδε ζῶ ἀΐλως λεγο- 
μᾶνεις, ἔχᾳν τινα Ὁ ὠκείνε φραΐμῳ τον ὄχιμυέλφαν: 
ἀλλοις ἑδροιωῦ ἀ λό τι ἐροον εἰκοίως οπύο,τοιγωῦ; 

ἥ "Ὁ ὑφεοςν οἷς μδὺ, ὡς οἰκείοις, οἷς δι᾿ ὡς αὐτὸ μώ- 

γον ἀὐφρώσι φίλοις οὐκ ἐν ἑτόρῳ γωδηῆσομδῥοις 
χρόνῳ. τἕτοων εἴπερ ἑοῦ 2) ὀνομάτων ἀληϑές τ ποὴ 
“«οοϑϑϑεν. ἐγὼ μᾶδτοι , κὺὸ ταυτῇ βελόμδρος ςἰΖαερέ- 
γχῶς ὑμέτερος δ), α' ὀκσελούκίσϊος υἱὸν αὐτῷ οϑυό-- 
ῥδυοῦ ἀλέξων σμον.»ὶ με(ᾳ δώσω πτ δείως ἃ ἐμῆς: 
σοίνσως “αὐ μιοτόδωχα "ἡ χρικαῖων ὁ τὰ μείζο- 
γά οδοιὶ, εἴπερ ἔχειν ἰοῦ ἀξιον. 

β Εὐφράτῃ. 
ΓΤ υΥνϑείγονται μ πολλοὶ πόλλα κιξ, τῆνος ἕγε: 

κεν οὐ βιῴτοπόμφδην εἰς ἰταλίαν, ἢ οὐ μεΐᾳ- 
ναμφϑεὶς, ἀφικόμουζου. ὡσπερ σὺ καὶ εἴτις ἕτερος: 
ἐγὼ δὲ ἰδὲ τῷ «ροτέρου ἐδ οὐχ δανκρουμαι; 
μὴ κιὴ οδξω τσὶν οἰσδένωι τίω αἰτίαν᾽ οὐσῖ, εἰδέναι 
μοι μέλον. αἷξὲ δὲ τῷ δ Θυτέβου. τί αὐ καὶ δεοίυιζωω 
ἔτορον λέγφν, ἡ ὅτι ὐ κῶλον μιοτεσόμφϑίω ; ἢ 
οφικόμίω. 

Τα αὐτί. 
Ὑ Ἣν αῤετίωθα δέασοτον ὥϑαι ὥλάτων ἔφήσεν: 

Τὰ μὴ τεῷ τῶ τὸ τίς, χρὴ )έγϑεν ἐπ᾿ αὐτῷ] 

ἀλκὰ καὶ νος γνέται χρημκά τοῦ, πολλους δεαπό. 
τὰς ἐαυτα “ΟΙΕΊ, ." 3 Α 

Τα αυττί: ς 
.  Αϑροις ζει σεν ὀνομιφζειν;τὸς ὅποπυϑα)9- 

ΙῪ 1 όου φιλοσύφοις, ὦ δέπου κρὴ τους ὅσο ὀρ" 

φέωξ: ἐγὼ δὲ, χαὶ τους ὅπὸ δὸς; οἴῥιαι σεν ὀΐο: 

᾿ἰϑζεὔϑοι μοίγρις:, δὲ μέλλουσιν θὲγαι δ ἐϊοί τὰ καὶ 
δέχφμοι: ΨΣ ᾿ 

ο ΟΣ ΠΟ φΡανηχύ. 
λ Λ λϑοις ὀνομιάζασι τεὺς ϑεεὶς οἱ πέρσὰρμαϊος 
ΝΜῷ ὁ ϑεῤραπτόυ τῆς Ὁ ϑεωΐ, ἤ ὁ δ φύσιν θέϊος: 
σὺ δ ἐ Μάγος, ἀλλ᾽ ἄθεος. ΄. -. ῇ 

Γ΄ 7 ράκλωτθ' ὃ φυσικὸς, ἀλοῤόν δῇ κ'' φύσι 
ΗΣΣ τὸν αὐ Σ ῥφοτον, εἰ ὃ τῶτο ἀληϑὲς ὡς πόρ' 

ὅκιν ὠλυϑὲς, ἐγκοαιλυήέος ἕχαςος ὁβιϑ]αιοἴξν 4ο΄- 

ξηδυόῤδμῥος. ΣΡ» 
Ἑ καὶ 
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ἐδ ὈΙΝΕΚΛΒΘΟΚΥ͂Μ σἈΑΟΟΚΥΜ Σκοπελιανφὶ σοφις ἢ. 
ἔντε δὐσὶ σύμποιντος οἱ τῷ λόγα αξακῆῆρες. 

ΠῚ: Φιλύσοφος.ὃ ἱςορικός. ὃ οδυκᾳνιρός.ὃ ὅχιςο.. 
λιχός.ὃ ὑπομνη βωτμιός. ἐγ κει μδύων δ 7 ηπυικῶν 
χρυφαμπτήρον τῇ τύξ ει,ποώλιν γίνεται ταροῷτος μᾶι ὃ 
κἢ τίω ἑχάξε δ υὐὐαμιν»ἢ φύσιν, ἸσνΘ’ ων δ σύτερος 
ὃ ὃ ἐνμευμήσᾳ τῷ αρίς εἰ, δ ὠκφύσεως, εἴτις ἐνοϊρὶς 
εἴη. τὸ εἴ ἀθαςον, δυσοὐρετόντε . Χο) οἷν σφντίκρτον, 
ὡστε οἰκειότερ θ΄ ἑχάςῳ, χαρακτὴρ ὁ ̓σηΘ-;ἐπεΐ- εἰ Ψ 

“περ χρῇ βεβαιότερθ΄. 
Ταῦ αὐτῷ. 

ἴσοι διύαμας. δὴν ὡσ-πέρ ὅφι. κρὴ φρόνησιν 
αἢ εἴη σοι κτητέον. χα) γα εἰ φρόνησις ζω, “υ-- 

νώμις «δὲ ὠστίω, ὁμοίως ἐδ σοι διωυώμεως. εἴεῦται 
γδὲρ ἀδὶ τὸ ἕτερον τῷ ἐτέξου,ὥσπερ ὄψις φωτὸς, κΘὴ 
φῶς ὄνεως. 

Τα αὐτώ. 
᾿Αρξαρων ἀφεκτόον, τὺ ἐκ ἀρχτέον αὐ». αὶ, 

ἐδ ξαρθαῤοις αὐτοις ὄντας οἱἢ πείσειν. 
Λεσζωνακτι. 

Εἴ πένεϑωι μᾶρ ὡς αὐοΐδα. πλουτῶν δὲ ὡς 
αὐθρφοπον. 

Κρίτωνγι. 
Οϑειόταίόν πυϑείλόρας ἰατι εχ μὴ ἔρασκεν. 

ἜΝ σὲ ἰωτρλιοὴ τὸ ϑειότατον, καὶ ψυχῆς ὄλιμε- 
λητέον μ σώμᾳτ θ΄. ἢ τὸ ζῶον ἐκ αὐ ὑγμαῖνοι τω 
Ἀροίηονι νοσγυω. . ὁ τθ 

Ἐλλανοοδζας, ἤο ἡ λδίοις. 
Ξιοῦ τὲ μιε τω γῶν» 1} ὀλυμπίων ὥδδα- 

“Ἃ ἡ)» έϑαι χαὶ ὄχῳ τῶτο ἐπέμιψατε φρέσβειξ. 
ἐγὼ σὲ παρε βυόμίων αὐ, 5) ὄζομζουτῶων σαν, κ] 
ἄμαελλαν οἱ μὴ ἃ μείζονα ἡ αῤεὶ ἀγῶνα, κα ἰαλοί- 
ψεῖν ἔμρρλλον. 

᾿ ᾿ Πελοπογνησίοις. ὙΣ ' 
Λύμπια τὸ δ᾽ σύτερον. Ὁ τὸ μδμ πορῷ τον ἐγέ- 

ΕΣ πολέμιοι. τὸ δ αὕτερον “εἰ φίλοι. 
Τοῖς ἐν ὀλυμπίᾳ ϑεηκόρο;ς. 

ΘΘἿῊΣ ϑυσιῶν αὶ σον 1). ἂν αὖ τις τοραᾳ Ἴων, χα: 
φίζοιτο αὐτοῖς, φ ες νήσιν ὡς ἐμοὶ “δ κε χιτώώμιε- νος αὐθρούχων τὲ τοι αξίοις εἰς διωύα μιν οὗ ποιῶν. ζαῦτα φίλᾳ ϑεοῖς. ὑκέίνα ὃ άϑεων.᾿ ἴ 

Ἢ ξ. Τοῖς ὧν οἰελφοἷς ἱερεῦσιν. 
νυν βω μοὶς μοιαάνεισιν ἑερξις, εἶτα ὕγνὴ ᾿ 
Ὰ ζώσεσινες πόϑεν αἱ πόλάς ἄἀφυχϑσιν, δίαν ζω. 

γάλα δὺ φυνχήσωῳ σίν δ ἀμαϑίας. ἡρακλειτος δὲ ἐὦ σοφός. εἰλλ᾽ ἐδὲ ὀκέν Θ΄ ἐφεσίοις ἔγτήσε, μὴ πη- λᾳὶ, πηλὸν κα ϑαίρεόϑαι. ς ἐδιοαΐς 
Βασιλρεσκυϑῶν. ΓΖ, Νονθειἱϑρἐγωϑ κα τλόνες εἰν -᾿μαϑητὴς πυϑαλόρε ἐγϑύετο. κἡ οἱ καξ' ὠκῶ;- 

νον ὃ χφξόνον τοιῶτος ἣν ὁ ἑωμαὶος,, ἑμκῶν αὐ ἐγϑρετο φίλρς εἰ ὃ ὑαδρ ἐλούϑερίας ον δεῖν δρῶνα κἡ πόνον ἔχφννἄκθε φιλόσοφος, τυτέειν ἐλόύϑερος, ὦ Τ 
Ἔλ ϑον λον ς Νομφϑέτῃ, τ ἢ Αὐλουβολάσων τα ρυς χϑρ γὃ πόνοις αὐϊῶ- 

σι. τὸ ἐμπίπλαιϑαι ὃ αὐξωσι. 

ᾧψο 

δεοροίίαπο δορῥηα. 
Νίηααε ἰπης ἴῃ νηἰπογίπηι ογαϊίοηϊς ἙΒαγα- 
τες. ΡΒ] Όρῃ ςις Η μτοτίοιι5, Εοσοηῆς, Ἐ- 

ΡΠ τοι ΓΙϑ Ομ] πτατοσίις. ΓΤ μη Ἰδιτοσς ϑιΘ Πα 65 
σπαγαΐίξογος [ἢ ογάϊ ποτ ἤιης τοάμέλι, τυγίις ἤς ρτί- 
[115 4] νἰα! σα 416 ἑπουΐταῖς αυς παζιγα.» ριῸ- 
ΡΓΠῚ5 οἱ. ϑαοιπάις γογὸ 41 σοῦ {Ἐς πὶ Ἰπηϊτατίο- 
ὯΦ ΟΡΌΜη1] ΘΟΓΙΙΠ)2 611) 1 πβταγα ἱπ της» ἢ Ζιις ἀοῇ- 
οἷδῖ, ΟΡρτ γι} Διτθ ΠῚ πο Πξι Ἰπἀ]οατίηας ἀΠ- 
οἰ! οἰἘ ]ταηιις ἔΔΠἈ]ΠἸατογ ν πἰσυΐηας ΠῚ ΡΓΟ 
ΡΓΙα5, ἀδηγδάπηοάιι) ἃς ἢγγαὶοσ. 

) Εἰ άε»". 
ς! ΓδῚ ροτειτὶα [ἀρρετὶς, νὲ οαι!άετη [ἀρρειΐε, 

Ρυπάφητσια υοαας οἰὲ δοσαϊγθηάαᾳ. ΝΠ ἢ ξτυν 
ἀεπτιαπλ Παῦοιος.. ἀφοιόταιιο Ροϊρηκία,, Ππιϊΐ το 
ΟρΡ5 10] οτος ροιθητία. ϑΘΠΏΊΡΕΙ ΘΗ Ϊ τ ἀἰτο ΓῺ ΠῚ 
κ ἀιφλνοτυθς ἡμὸοῖ Ῥεγιπάς ἃς νας ᾿πηλίη!ς,, ἰαπηέῃ- 
46 νἱ[ις. 

᾿ 
Ἐπίρρι. ν ῃ 

Βαιδαγὶς ΔΟΠΙπεηάιιη, πο οἵ οἷς πηροταηδα. 
Νοη οπὶπὶ ἔπ οἴξιγε Βασδαεὶ οσἰπι Πηϊ, Βοπὸς βοῖο ἱπιδηζαγ. ᾿ 

Γεονβομαξζι, 
Ἰ᾿ Δαροτζιαῖς σαϊάδην ὅτ νἰγύτα τ ἴῃ αἰ 15 γοιὸ νῈ ΠοῃΊ] Πότ νου τὶ ὁροτῖόξ, 

Ἶ ΟΥ̓. 

ΑἸΧΪ πη ὸ τς ἰξοην δχ ὁ η δὲς Ῥγιπασοτας γηο- ἽΕΙ μδ τὰ ἀϊοοβας. Οἰἱϊδά ἢ πιοράοπάι ἔαουίτας " αΧΊηἹ ἃ (ΟΣ  ὀἴεῖς ὁ δ μλα Ομ σοτρογα ἤσην! ΠΔ- δοη δὰ ἐατῖό δῇ: ἀπε δηζηγαὶ Ἰάδόγδης ρα πείνης Ῥαγιθ,ηοη (τὶς ναΐδζοῖ, 
Ἡοἰηοά ες φ ἘΠοΐς. 

Ἐπ οΙὸ ἃ ὑπό γε ασ ἐογίλην θη ΟἸγπιρί συ ρω- ο΄ Πηγ ἀζ ὀἀτὴ ὁ φἀνἌτη ἰθρᾷζος μα ΠΕ 15. Ερο νογὸ νδη δ ἢ] Ἐσυϊάοτη κά ζοΥΡουύ μην ἐρεδξαςα] πα δὲ Πιϑξτ ῇ ἴῃ ἤρητάς σοίτατήδη νι ἰστητὶς ΠΗ τος πὰ ιόηδαζη ἐδ, ἶ 

᾿ “Ῥεϊορομμοβ. ᾿ 

ἱγπηρίᾳ (δοιπάο. Ατάιυῖς ρείπιο φαϊάσγῃ μοίξον Γα Ἐς : ϑουηάο ΔαζΘιη ἀμ ]ς], 
Οἰγνηρίος Τρερρογές. , 

ἽΟΗΒΟΙ ὁ ἤοη ορας βάδει τ, ΘΙ 4 ἐξπευδρε, ἀἀὉ Ρ᾽Δςαεῖ ργορι τας βδε ΡΟ ΠΡ Μοὰ 4ἄ!- δηλ ΘΔ ἘΓΕΟΡΙΗΙ ας δά ζοη [δα με ἀαπὶ ἐμρίδης ὉΠ  ἹΠΟ ΜΈ δ τ, ὃς ὁ Ποιηιηΐδιις ἀ σης ἰλητῦ ρο- τοί, θθης τηθγθάτασ ως «Π]8 στατα ἔχης : 4 γοιὸ τ Πρ ογυτη. “και 
τ ΣῊ Βρίρςς, Σ ἤἥ ᾧ Απβαην ᾿ Ἀφεύάθεες αἰξάεϊα, ΡΟ πε, Γ)εϊ ἢ ' ἐπ ΓΑ ΠΓΩ ἈΠ ΟΣ ΟΣ τηξοσειπαζὰ ΟΠΠταῖός. ἀρα πῇ, Ἑὐτὴ τη ΤΑ αιγνἐλξας 8’ ἃ {Ὀνὶπυίπα. ΠιαΧ Πᾶς ΟΠ": ΟἸπηταγ. Ο ἱπηρουιτί ἅ η; Ἡ εδς ες νὸρὸ (ἀρίεης δὲ γαῖ : (δ 6 1116 Ζιαϊάεπι Ἐρθοί!ς ρουίιδῆς, πὸ [πο Ια Π) τη μηάάγοηζ, 

ΠἼΠΒΒΙΠΟυ σι Κδρῤϑοψανμα, 75:96. 2 Ἔ ἢ “7 λυυοϊχὶς νἱς Ῥοπαϑ ἐγα ὃς ρῃ ]οίόρῃις, ἢ ἀι: Δ) ἰδ! (ρα! απ Ργεπασογρβι ς οοπῇαν: ἃς κα 111 ἐπϑδαῖν κυδηδιτῃ βαϊῆξε, βίοςι! ἀιδ10» [ἀαίροητε ἔδοξε ἀπηϊοίείδηι. Ωυδα ἢ ρτοὸ ΠἰΒοσταῖε οἐτξταιηδη δ. α οτοιὴ (ἰιπεηἀπὶ Ραζας 9 ΡμΠο- 
Ἔ ἫΝ: Τα Πρ ον ἡψργ βρησ, Ὁ ΓΑΙ ὁ τρτηε ηοέδος Ραγίπης, ΓΑθούδς: ΘΠ ΠῚ τοτηϊκεῆξ, - δζλπρατρ τατοηθρη Δυσθηζ, 

ρμαβογέ- 
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ΒΡ ΦΊ,. β 12 5 
Φ πα Ἕογηγμες Ἀφ’ ΑΏ ΟΥ̓ ΉΡΉ, 

Μά δϑϊμμαει {1Π| ΡΥ ΓΠΠΠῚ σου εἶ5. Ὁ πο ὦ ᾿σίτιγ 
} {ἰ ̓ πηρογαῖο ΠΟΙ ]5, ποι άο ἤἥτοντν οἰξσὶ σα" 
(λροιαιζατος ἀοίογίις μαδθᾶης ἤμ ΠΘΙΟἸ τ δορυϊ Πιλῃν ο-- 
Ροχζορας ἀπ οτο,ἀοιπάς ροαγο, 

“μοκίργαϊογιὑμς. 274. 

() Ρτοάο ς, στοίξηατη φυοσιι» Πα ΥιιπῚ ἄδτα 

δος ποία οἱ Ρυ Παἰατίο; ΓΔΙΠΟ5 Πα] ἀδηὶ ποι ο θα 
ἰζ9 γογὸ σοὶ πΠ]τοῦο, 

ϑεγίδα ἘρΡὲβογηι. " 
Αρί άπ ἴῃ ν τδο αἴας ρἰξξαγαταηι γαγίαγαη. ἷ 

Δ ,“οτ Ρ ουραζούιπ ἂς Ἢ ἢ δαϊγογιη» 1115 οἵ ν- 

(ας, πλοης τη ἢ ὡς [οχ. θη δαζοιη ἂς ἰοχρηῦ ῃφς 
(4 αὐ αις ίμης. 

ΠΟ 
[δ ογὶ νοὶ ρατῆριις ἱπάϊσοητ, ἰαοηο 5. (δ ἶσι18, 

Ἃ , Πυ] οτος ν γῖβον [τὶ ρυ πο ριθα5. ΡΥΐποιρο5 ἰφρΊ- 
ὕιις ἰφρος ρ ΠΟ ΟΡ 5» ΡΠ] οξορἢὶ ἀἰϊ5., 4) Πὰς. Ἐχ 
ΟἿ 5 αιοσίθις [τς ῬΥΟΘΘΏΙΤΙ» ΡΓαίδητία [ρϑγμηΐζτο, 

οἀϊόσιο Βαβοῖοιο. 

δαρίθηηϑμσ “ΖΗ γΟΥ (ἈΜΪΗΥ ἴῃ. (Χο. 

ΕὩΔ Ατραπι 1 Ῥῃοοϊάδηπι. [,οςγίἄθηι, 510γ0 - 

6 ὃς Μοσατοβ» ἀτά 6 ΟἿ) ῥυιοσὶ θιηροτΓο 

ἀπ γοσο (οἱ τας οἤδην,, ἰδὶ ἀοίεϊεὶ Πηέιησιιο ἔδοϊ. 

(ρα ἰρίτας ἢ ααὶς οαυατη τοσαιοσὶς » ἐῦοὸ Μωῖς 
ς ἐ ὡ ν 

απ νοῦ ας τοίροη απ) ἀοάοτορβαιθαγας λέξας [υπ}» 
ποῖ Θα]α!ἄθια ἀϊατζαζηις» αδίφης ἃ Οταοια: [δἀ ἐἰα- 
ἴασηις ἰη Οταοια ργαίδθη. 

Ἡε[4ο, 

ἔτεις ὃδζ ρϑοιηϊα αρυά 1105 ΠΊΩΘ 1 μαθθης ἀϊ.- 

θὲ Πταΐθιὴ ἃς τοραρηδητίαηγ. ᾿Νδηὴ Γδρο τ Ὁ]- 
ἴογι5 ἀἸ πη] Πατίοηπο ἢϊ δοςοίπο δά αἰτοσιμπι; ἃς απέξίο 

πς. ἀςοοῖπο. Ὁ οηϑηι ἰσῖτασ οάο Ηδτὶ ροτοίξ,ντἘ- 
οοάδαι νιγάσις ἤναι! ροϊιἀφατιγο αἱ Ἑουτὸ ρο- 
τἰτουι ὃς τα τ Ορ πίοι.) 4] ν Ἰτταζθιη [πὶ ἀϊαὶ - 
[115 ας ΟΡ! θις Ρομηζ: Νε ΡΕΠ τα γῇ 41] {ὰπτ ἴῃ 

60 Ἰοςο,ίις ἀς ποῦ] 5 μα "πο ἤθητοσ αἴ δγοητ,ηο- 
ὅς σοησράας, ντ ροτιὶ9 ΠΟ ΠῚ ΟΡ ΠΟΥ “ιιὰμι ἢ 
Ῥμιίος ὁρβοτῇ παπιοῦο μαδοᾶς, ΤΙ πγῦ οἰ ο πηι 
νῸ5 ροοπῃίαγιαι σαι {4 ροτοσ ΓΙ ΠατΟ 65 {προ τθ, 
Οὐχ αἰταΐ,ντ {αἰ πγουπουίαιη δά Ροίξετος ρύσραρα- 
Γῆς, 6 ς χοῤνρω Ζυϊάθον νἸστυζθῖη. 

Οὐγίηιρίο Βα[ο. 

᾿λαχιτοῖος Οἱ μαϊοι θη ῇς γαῖ ἤόογηο ἐαγίοίις, ς 
νοπιῖ αἰ θα ο σἸ ά!ο οἰπέξιι Δα πηδαιη ἰαιιᾶ, 

Τιις ἃ τὸ ῬΒΠοίορδο ὃς Ηϊμτἰοσαπι ἀρομοιῃοία, 

ΟκκΖ ἡἰς αὐζοηὶ Ῥτοροίϊτα ἀατάαῃς ππεῦοες Ἔγαῖ, γχουῖς 
ἴῃ σουπχηγπη)σαζίο. Ἐπ (το! ἸΠΊμγ6 Βα εφο 
ἴση πλυϊζάηιιο Ὀεηςῆςία 11 τὸ οο]]οσδαὶ, 

ΓΙ 4ρη». 

ἔ σαῖς ἱπτούγοσατοι (οτι πιῇ ϊο 5,410 σο πού τποΣ, 
.15 ΒΑ ραζοῖ καὶ νί 5 ας ἴθ τ, ΟΠηη 65 οἶτ!68 ἃς 

ἱῃ 4} πὶ ἀιςφης νθῆοπο. 400 ἀφηις» το ροηάφθιης 
ἐτίαπη ργορί παι: ΠΟ Ορμο.Ἐτ τραγιβ,ἤυμες ρα. 
τοηξὶς [δουτιι5, ΟΠ γ γι δας. 

δαγείζαμε, 

᾿ἘΑΟΩΝ αυίάοπι ραϊηλα νοις πα 11Δ εξ. σαπις 
δαΐπ γιζευξὶς. ΜμαΠτῖα γεγὸ ἢ ρεϊπιροοτεὶς,ο.- 

ὕχηδς εοάφιῃ παοάο ἔδτεὶβ. Ομ πάτα ἤος 46 ϑαγά]α- 
ηἰς Ἰσαθητατὶ Ομ ἔππὶ δαιάϊβ, ἸΝϑῃηο. θῃΐϊμη 

Ταμίως ῥωρμίαίων. 
Αἰ σξχετε προ τίου, οἱ μἂρ οαὦ αἶλ εἰν 

δ ηςτιῦς, δύ ΤΕτο παρ ὑμαξ χέει ἑαυ 
αἱ πόλεις ἔχεοιν. εἰ δὲ οὐκ ἄγχιςι δ, καϑεὶν ἔδει 

φρουτον, εἶτα αῤγοιν. 

τὴν αλϑόις, σίας. 
φελος ἀγρίων σόν ρων φυουδύων 53) ἐΛά. 
ξγ,τοὺς λα ὅοὺς κόπηοιν, ἐὰν δὲ τας ῥίζας. 

Ἐφεσίων οραμμ(στοῦσι. 

Δ Ιϑτὸν ὧν πόλει, Κρ ἡραφῶν ποικίλων, Ἰοὺ στς- 
ΘᾺ πετεον μοι ϑεάτρῳον;, οὐσιὲν ὄφελος, δ μιῇ 

γοῖς εἰνείη Κ.) γόμος. γοῖς δὲ ἈΟῚ νύ μοςγωούοῳ τούτων 
δε)ν, ὁ ταῦτα. 

Μιλησίοις. 

(» πο δὲς ὄν ι, γγοι Τέρφοι «δέοντ ἂς. οἱ γέο;,γ)8- 

ὀόντοον αἱ γιωυαῆνοες, αὐ δοῶν. οἱ αὐδοες, αρ- 
χύντων. οἱ αῤχοντες, ϑοΐίων. οἱ νόμοι, φιλοσύζων. οἱ 

φιλόσοφοι, θεῶν. οἱ ϑεοὶ, πισέως, «υσοσόνων ἀγα ϑῶν 
ἐςωτα παεον μήσϑδιτε, 

Τοῖς ἐν μισεί σοφοῖς. 
Γενόμῶωυ ἐν αἰ γ4.»Κ) φωχίσὶ, κ ὧν λοχθίϑη, 
ὧν σικυῶνι, Κ) ον μυφγαΐροις, τὸ δχα λερόνδ;. Θ΄’ 

τοῖς ἐἀροῦϑεν χρόνοις, ἐππαυσοίκεζωυ ὠκεϊ. τί οὐ 
εἴ τις ἔροιτο τὸ αἴτιον, ἐγὼ φροίσοι μ᾽, αἱ ὑμὶν τε κοὴ 
μέσοις. ἐξαρξ αρώνιν, οὐ χρώνιος, ὧν ἐφ᾽ ἑλλασυς, 
ἀλλα χθόνιος εὖν ἐν λαοὶ. 

Εςιαίῳ, 

Ῥετὴς χοὐκοΐαά,παρ᾽ ἡμιν,α λήλεις ἐναιλιώ- 
Ἄ γαία. μφείμδρον ἡ τὸ ἕτερον»αὐξωι τὸ ἕτορον. 
αὐξανόμδρμον ἢ μ4οϊ, πῶς οιυ οωνατὶν α μφότερᾳ 
χὐδὰ τὸν αὐτὶν οδυέδϑαι. πλίω εἰ μὴ τοῦ Δ αὐούνποον 
λό, παρ᾽ οἷς Ὁ ὃ σλῦτος αΡ ετή μὴ δ στον ὝΙ 
αὐλωμοδητεῖν, ἔχ: ἕέπε τοῖς αὐτο ϑι. μὴ δὲ ἔα, πλεσίες 
ἡκῶς υπολαλίβαξειν (ἄλλον, ἢ φιλοσύίφοις. ἡ γὸ 
αἸονιςον σποσδυβκενν ὑκᾶς δζρεήβάϊα εἴς κεῖν ογίων, 

ἵνα μνήμεΐω ἑαυ χᾳταλίπωσι, μὴ σὲ αῤετίω ἀ» 
απσασοιμδρων. 

͵ ᾿ ’ 

Κορανέπῳ ξάσσῳ. 
ΗΣ φῳυιρῳξιτέλης χαλκισὶεις, μαινέμϑιι Ὁ’ αἢ- 

σρφοῆος. ΟδιΣ ἤλϑε ποτε ξιφήρης ὅ2) ϑύρας 

τας ἐμαξ πὸ σὲ ςιλεὶς τῷ φιλοσόφε, ποὴ αἰγωνο- 
ϑύότε Ὁ ἰδ μίων. τῷ φόνει οἹ᾽ ἰαῖ μιῶὸς δεδὸὰ, Θ΄, 
ἡ πὶ γωμαμκὸς σῷ κοινωνίω.κ) μιαρὲ ξα'ατε,πολλώς. 

χις σὐεργέτης ἐσηυόμέω σῇ. 
Τα αὐτῶ. 

Ι πυνϑείνοιτο κορμνϑίων τίς, πῶς ὃ βάδσσε πα- 

Σ τιν ἀπύϑοινεν ἐρῶσιν ἅπαντες ἐςικοὶ, (Ὁ οἱ μιό. 
τορκοι,φαρμῳ Κῳ ἤνος οδόντος, ἐρῶσι κα οἱ ὅμοροι, τῷ 
φιλοσόφει. 10 ὁμίαρος ποῦ ηώματι τὸ ποτρὸς ἐπό- 
μδνος ἔκλωμεν. 

Τοῖς ἐν σοίροδεσιν, 

ΡῬετῆς μδρ ὑμὴν πρωτεῖον οὐκ ἔς. “δίας 
; )αρ ἀρεῃῆς. εἰ δὲ κακίας φέρειϑε τὰ ῳρῷ- 
τὰ, “πάντες ὑφ᾽ ἐν Φέρεῶε. τίρες Τξτο φήσουσι Ὡροὶ 

δ ἐν σείραεσιν γοἱ ὧν στίρσδεσιν. οὐδεὶς γε δυὼ 

Ἢ} 
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1χ6 ὈΙΝΕΆΑΘΟΚΛΥΜ αΟΚἈΕΘΟΘΟΚΥΜ 
«δενὶ 470 αὐτόϑι φίλος» ὥςτ᾽ ἀῤνξιάστα! τι 2} ἀτόπων 
«ἢ σὔνοιαν, 

Τοῖς αὐξοῖς. 
ἱρῷ καὶ τὰ ὀγόμοϊζᾳ “7 ταγμάτων ὑὐμ 

ἌΣ οἷ αροιξυρασίταυρφι. ταῦτα τοὺς τέχνοις 
ἡδϑυῶν τὸ σρώτα, τὼ σὐτυχέτε γινεῶς ἴότων ἀξιοι. 

Τοῖς αὐτοῖς. 

ἸζΞν χοὶ ξυρισίταυφοι. τοὺς σὲ ϑυγατέ- 
εας ὑμδι, κ᾿ τοὺς γωνεὴ κας,πῶς αὐ ἀνροσει- 

γυρσῦύοι το. }0 γαωρ αὐτὴν (ὰ γμκότων εἰσὶ χεὼ αὗται, 
κ) Ν οφσύτεραι. 

Τοῖς αὐτοῖς. 

Ὑδὲ τεὶς οἰκέτας ὑμὴν σὐνοξν εἰκός. πσρῶτον 
μδρὺ ὅτι οἰκέται. εἶθ᾽ ὅτε τὶ ἐναντίων ΟΠ κάτων 

οἱ πλιειςοι. κἀκεῖνοι γὸ ὁμοίως ὑμὴν δστὸ “ἥϑοις. 

Πλατωνικοῖς. 

ς Αν τις ὁπολλωνίῳ χρήμαίᾳ «γε, γὼ ὃ οὔγοοις 

ἔα ς γνομίζηξ),λήψεἢ σδεόμδι ος.Φιλοσοφίας 

δ μιάϑὸν,α λήψεἶ), κἀν δέ). 
Ἐφόροις. 

Α Νοδοῶν μδὼ » τὸ μὴ αμδοτάνειν. οὔυναίων δὲ, 

τὸ αἰ μξϊοτώνοντοις αἱ ϑεάϑαι. λανεδ'αι μονίω 

Ὁ,Κ.) τὸ οδιοριϑουάσοη. 
ΑπολλωνΘ' μουσωνίω. 

Οὐύλομαι “πο σὲ ἀφικόμδυθθ, κοινωνγήσοι 
σοι λόγ δ ζοὴ ςέγης, ὡςτι ὀνήστημ σε, εἴγε μεὴ 

ὠπις ες, ὡς ἡρᾳκλὴς ποτὲ ϑησέα ὡξ ὡδου ἔλυσε. 

οράφε τί βέλει. ἔῤῥωσο. 
Μεσων Θ΄ Σπολλωνίῳ. 

Ν᾿ μδὺ εἰενοήϑης ,ὁποκείσεταί σοι ἔπαιν Θ΄. 
" ὠνανηρ ὃ ιἰτομοίνας δστολογίαν 5 Χρὴ) εἰς οὐδὲν 
ὠφδη καῇ «ει ξ ας, ἑαυτὸν λύει. 

Απολλωνιος μουσωνίῳ. 

Ωχράτης ὃ ἀϑίωαϊος ιαὸ τὰ ἑαυτῷ φίλων 

λυϑίῶαι μὴ βουληθεὶς» παιρηλϑε μὰ εἰς τὸ 
σδιχαςήολον.ἀπτέϑεινς εἶδ, 

Μουστώνιος δατολλιωνίῳ. 
Ωχρφτης ἀπέϑανων, ἐπεὶ μὴ παρεσασύασεν 
ἑαυτὸν εἰς ὁπολογίων. ἐγὼ ὃ δπολογήσομμιαι. 

Απολλώνιος Οὐξασασιανῷ. 
Δελώσω Ὁ ἑλλάσα, ὡς φασι. (ὃ πλέον μὲν οἩ 

ΒΕ: ἔχῳ ξέρξε. λέληϑεις δέλαῆον ἔ χῶν γέρῳ- 

γος, ΨΈρφον “ὃ ἐγχέὸν αὐτο Τοιρητήσοιτο. 

Τα αὐτῷ, 

Ιαξεέληρᾶρος οὕτω ῳρὸς Ἑλλίωυας, ὡς δα. 

ῬΘΙΣΣ αὐτοις ἐλουϑέθοις ὀγίας, τῇ ἐμοῦ ξυ- 

γόντος οἴξη. 

Τα αὐτώ. 
ἔρφον τοῖς Ἑλλίωας πωήζων ἠλουϑέρφοοσε. σὺ 

ΝΙ αὐτοιὶ ατϑοαζων ἐδούλωσας. 
Τοῖς οἰήσύφοις. 

ΓΓΤῚ λέγ τς ξἢ) γνώριμος ἐμὸς, λεγέτω, χἡ ἀυένάν 
Ἐν ὠπέχεϑαι λουτροῦ παντὸς ζῶα μὴ 

τΔη} οἱ δῃλίσιι [θ᾽ σα] απ.» ν τὸ Ὀοη δι] θητίαπι 
δὲ ἀπιούοτα ἤσροῖ ταγρι τἀ] Π6 ηλ αἰις ἸρῃΟΙ ΤῺ 
οὐουίτος. 

ΕΠ». 
Οπορηϊηϊοία ἤππὶ οὐἱά ποπγϊπα οσ᾽οηῇ νοἤγαχιιπι 
(ρα ἀατι, Χυτγιπιαυτί. Ε]ας ΠΠοτῖς ρυϊπυὴτα ἰπιρο- 

πιῖο, ὃς οἤϊοίϊτο Βοηὶς δαἰρυιγε ᾿ς ἀιρῃ] διαάκητ, 

Εἰ (ἄο»». 

᾿δρπί κοι ἃς ᾿Χγειἤταιγι. Ε]]Π15 ἀυῖοπὶ νεγας ὃς 
νΧΟΥΘ5»4 0 ΠΟηγΐ ΠΟ τα πάθη νοσαζί5. δ) δά 

οαί θη οσίοπος οἴίατῃ ἢ|α Ρεγτπθηῖ,, ὃζ {προγᾶης 
αἰάδοϊδ. 

ἘΠ εν». 

ΝΙ (οταοβ χυξάθτα νορ]5 θεη6 νοἾ]ε νου! Πμ}}6 
οἰΤΡεϊπιὸ χυϊαίδγι! Γλεῖηάο χαΐα ρἰσί πὶ Πτως 

ΟΧ ΟΟΠΓΑΓΙ5 ἰΘσ!οηΙΡι5. ἸΝδπὶ 1Π}1 ιοαις ἀὉ εο- 
ἄοιη γοδιίουιμη σεποῖο ἤπητ, 

Ῥ]αιομας. 

ἴ φυιεΑ οΒϑαῖο Ρεσαηἰα5 ἀφάογ » δὲ ἰς αι! ἀατ 
ῷ ὈΘΑΤΙΙ αἰ σητις ἀσο]ρεῖ » Οὐ" ΟΡῚΙς ἔποσῖτ. Αὐ 
ΝΠ] ΟΡ λα πποιοθάθιη»ηοη ἀςοϊρίος, ηο αυϊάςπι 
{ περο τας ν(ἴηιιε ροίξαϊοι, 

Ἐρβογῖ;. 

ΝΣ “υϊάογη οἰξρηοη ἐς] ηπαογο. οποτο- 
ἰογυπι γοσὸ ἀο] τ ατη Ἰητο] σοῖο. Αὐ 1 ἀρράα- 

ΠΟ ΠΟΙ. ΘΕΙΔΙῚ ΠοΥτΊροΓς ὃς σα ραγο, 
εροίυνίσοο Ἵ]Η[οηἶο. 

γρίο δά τὸ νϑιῃῖγο, ἀ]ογτατιοπόίηιϊιο ὃζ τούξαηι 
ΘΟΙΠῚ επρρα μόνον, » τ] δαχ! απ τἀξοτά 

᾿ 10 ἘΠ 15 Πυσπηφάπηοάιι Ηδτοιίες ΑἸ συαπάο 
ΓἨοίδιμη οχ οἵζο ογίραϊς, δογιρα χιο [υἰίτιη ὃ- 
τις αἱ ο. 

24 [ὑμλης υΑροϊοηῖο, 

(ΡΝ τ} ᾿Δυ δηλ σοι ΠΠηαα μαροῦ!ς, Αἱ 
Ἃς. “Λοιηο,6) ἀςἔξΠοπϑηΣ (υἱοὶρίτ» ὅς αὖ ὁππηὶ 
10} 1014 ἰο(8 τατιοηῖθις ἃς ΔΥΡ ΘΠ 5 Ριιγσατὶς δ6- 
γατ [ςἸρίμ. 

᾿ μήροϊϊονίησ ΔΗ [ομ10. 
Οοἴαῖες Αἰμεηϊθηῆς, οὗ ἂν δηηςὶς ΠΡ Θγατῖ 
ΠΟ γ6]]θτ,ἴπ ᾿μ Ἰο ΠῚ Ζιἀοπι οἹδ φἀἀιιέλιι5: αἱ 

γὶτα ἡγαΐτατις οῇ. 

2 1η{ηλαεν, οί ογῖο. 
Οοἴδζες πηογίοπὶ οδίϊο.. Ζυία ίς ποῃ δά ἀοίρη- 
ἀδπάιϊπῃ. ἃς ἀθρε]]εημ 44 οἱ πλυῖπά Ῥάγας. Ἐσὸ 

νοζὸ Π16 ἀοἔδ ἡήἄδῃ. 
υἡροϊορέμ Κ᾽ ἐ[αβαηο. ν 

Ἰλφοϊατη(νε διαπθ) ὰΡ Ροτοίζαϊθηι απ γράθρὶ-- 
[τ τόαας Ρἱυΐα Ραζας ἤαθοῖε Χοεχο. Αι βγν ἢ 

ἴα ῃγϊηὶς παθετο Νογοης. Ετθηη ΝΝεσο οπι Βαθ 6. 
τεῖ, γοσυίδιζ ἂς γοϊθοῖζ, 

Ἐ:ά ον». 
ΝῚ 1Δ1 68 ἔλτηα 65 ἀρᾷ Ούαςος »αιδά εἰς [1- 

᾿ δετταΐεῃ) ΘΥΙΡΙ45 ὃζ ΕΓΆΙΓΕΙ5 1] ΟΊ ᾿ΠΠΡΟΠ85, 
Πι14 πιθὰ σοη [ΠΙδειάϊηε αὐ ἔπι] ατιζαῖο ΟΡ Π4-- 
Ὀε5᾽ 

Εϊζον». 
Δ Ἰυάφης ̓η ΠΙδοτταῖθην Οταςος νἱπάϊοδεϊε. 

Τα (τὸ τηλρηόσας {πάτο ἢ ἰσσιπι ταἹ ΠΕ. 
, Οὐ[ορρις. 

Ως! {1115 ΠΊΘῚ1ΠῈ ας ]Ρα πη [δ ργοῆξζρειν, ἀἸοαι εἰἰᾷ 
ίς ἀοηνὶ (δηγετρίτπη φΟΠΕΙΠΕΓΘ» αἱ οπαηὶ Βα]-- 

6 ργοσίαβ αρίξίηοεθ » πϑορῖ δηϊπχαί δος ΠΟῚ 
λάΐξοττς 



ἘΡά 91 Οὐχ δι 
ἀἀίοτγρποαιιε ςαγπος σομλο δ, ταΐξειιηι ὃς ν συμιπη 
ἐδ αἰ τα Ἰα, να] οὶ θησαν οὐ το» αἰ πχυμλ δ 1 111}-- 
ΟἸτἶα.. ΘΧχ ᾿α ΥΟΥ 1] σαηθύς (δ ΠΟΠλ ΠΑΣὶ : ἀὰϊ Ρἰαἱ-. 

. τηᾶῖα Πέξάμηημο ἔροοιοια ἔχ πιοσιιπι ὃς ἰῃ σοι!) 4ο-- 
“ϊγίπααιιο ἔα}: ). αἀ σου βγηλαηάπῃι αἰϊοπα νίτα ἢ- 
ἄστη, 

Εἰίκυ Ἐγαίγ. 

ΜΙ μαϊσισι » ἢ οἷπι οατοῦῖ πιογία δ ἀ115 Πη6 
ι ἀπχι λιτὰ ἀπ Π11}}} ἀδαπι δ αι Ρυϊτοητρῆος 

(οἷα Ραχγία ποίοϊς,, ργόρτοῦ πάπι ἱπρτίμηἱς Ιαροτγα- 
ἅμνγε οοἰοθτι5 οααάογοια. Εἴος ΘΠ πὰ Π6 νοὶ 5 48:- 
ἄθῃη ἔγαυγίθιις νὲ νι άθο σΟΡΏΙΓΙΙΠ) ρουροξτίμηας 

οἰξ, τὸ (ουπιοη ες ἃς νἰτα» λα} τ}ς ρτα παπείοσοπη 
δὲ ὀχοορ]]οἠτίούοιι οἵδ. Ἐτοη τὰ αιυοιμλοάο Π16 τα ΠῚ 
Δἰπμδητο ΠῚ Ραταοτιξονι οὔἶδηλ Δ πη ἢ ΟὩς αὐ ἰΠ]- 
[10 πο οἰράοτοιὶς πάρ ο γα» ἀς χείριις [οἷἱ!ς» ποῖ - 
αἰ ΠΠι] αὐ άοιη δὲ ᾿προγ οἰ Ππτὶ ἀοςοεὶ (68 Ραζιιη- 

τὰγ, πριρο ραϊτγία ἂς ἔγατεῖθας. Μοιΐμι πο πὶς 
οἰαπχοίς, αιυιὰμν ργα οἰ η. {τ οὐλὴ ΓΟΥΓΔ ΠῚ ρΓῸ 
Ρατγία ἀιισδιο ὃζ ὁμγ}165 ουα 15 ρύο ἔγατγθιις δί ἃ- 
Πη]ςἰς ρυιταύ ὁ, Ζυΐρρο οὐπι σεηις ἃ [)6 0 πη] ἀιι- 
ζάμηιις ἃς δαάοηὶ πάτα Πιηγι5 ρα ἀἰτὶ, ὃς οὐ πὶ δὰ- 
ἄδυ 1 ταυσὰ (δεσοηασαι πὶ αἰοέξιιι οὐ θα 
ΘΟ} ι10 5» “ιοσαπῆις 418. νϑηΐας τοῖγα- 
τὰ» ἀπὸ νθσαηαας ἐχηαζ » {πιὸ τ Βαγθατις.. ἢ-- 
υὸ πε ταςις, (αἰϊοια ποιὸ. 64 δηΐπὰ ΠΈ8}}}]-- 
ϊς οἱ υοάαιημοάο σοσηαζιο » ὃζ. ΟΠ.) 6 υοά 

4 (δ τοπόςας ἰά ργοργιαη οἵ. 8190. Ἡουμοι!- 
ος ΨΊγΠο5. πὸ ἱπιπιοσία! ἴτάτοιτι αὐ! άφηι ἃ ἀθα ΠΡῚ 
ἀάζαινι [τας ρίίουι. Ἐτῆδης ἰσρθηι ἴῃ Δηἰπιλη- 
τας, Ὀγτῖς ]υοαις ντϊάδθο νι (0πὸ| Φχοσγοδσο ΝΟ 

ΘΠ ΠῚ αἰιὶς ν]]ὰ οχίγα παστν πἰάσσν Ζαΐθτοπι δὲ [0Π1- 
ἡγιη σαγρὶτ; ἰζθπι ΡΊ ΓΟἰ5 Οὐ. 15» {τα ποτ Πιηι ἀρα- 
τὶν ἀΡ αἰτααο , ποις τάτη ἢ (ἀςοιαλδάτ, γα ουο τα, 
Νὴ ἔογαπι πι}1α (Ἀτυσίτας. βεγίπαίογις νὰ πιᾶπθας 
οχτία [τ δα ιν άτατα ταὐ τ που πδτη, [41 σοηά - 
το δ γὲ [Ἀρίθη5 ἀρρθ !θζαν » 1 συ 1411} ΟἸΠ14 

το χυα ἤματι! τοῖτα Ππρροάϊτας: αὐ πιοηπιθηϊα ρά- 
τεηΐατῃ οἰϊοηάογο ΠΟ 415 ροῖο ξ, 

“4 Ροϊομίες γα! . 

Τ ἐργιίπι οὐσλη 1 ὑγα πδητ (5 πιὰ ἃς Ῥίθο! ΠΠΠ|- 

ὅγᾳ ΟΕ ΡΠ ΠΟ ΟΡ Τὰ, ὃζ ομληιπο ΠῸ5 Ὀοπάσας οὔ 
Πάς ἴῃ ΡΕ ΠΟ Ορ ία νεγίἀπναγνποη (απὸ Γγάτγατη ο- 
ἰογθοὶ ἰάψιιο οὗ οαυἴδιν ΠΠ|ρΘγαίδιιι δζ τα γρεπι [6 
Πὴδ {1115 ἀρρο!]! τς, Ῥοοιπ] γιμ ἢ ΘῈ σαα14 πατὰ 
ῃ αἰριςῖο οἰἘ. Ἐλ5 γεΐὸ ρτιὰς δεϊαυη»αὰ πη αὐ {πιά τι 
ΡΗ οί ὁρἤα πο τοι Πθηλεῖ5 οὔτουηποῦθ σΘρΙΠλμ5: 
ἢς νείτέμις ἃς οφοπαδαϊθηζιις ἔα 6 αἰτατι σαι [1 
Ἰῃτογη! Πποη 5 Πἰτόγαζαπι ργοίοσγο Δ ΘΔ πΠῚ ΘΠ 
ἢδ ἢ γετα (Ὀτιρἴφην 1Π ἀττοσαπτία ορί ΠΟ ΠΘηὶ 1Π- 
οσαττούθπι; ἤπ ἔα  ὰ , ἐπ οάϊαμη ὅς σοπταιρτπι 4 1- 
ἴοι, ποι αιὸ νεγατηα; (6! οἴτιπι ΘῈ τ ἴῃ ἔγαῖγο;, 
τυΐη οτἱά τῇ 4 δ δὲ αἴαϊοο Νηςν ογὸ 14 δειᾷ οἰϊέ - 
ἀο. Εοτιδῇῃο δαΐπι μος ταἑεὶ ἔοστιηα σοποο δ τ, νὲ 
οὗτοι αὐ απίσος ἱπ ἈΠποάππι πὶς σοπτάϊογο 7. ραδϊὸ 
Ρὸ κ ΠἸτης δά νος Ἔχοιητο νογὸ γοιιεσγασ, 

! Θογεϊσ: 

᾿πϑυβμὺ 1 πτῖα αρθοῖς αβοόλαπι εἰ Ροιπιρεηὶ; 

1445 οὐπι ἐπ ἀπλιολεῖςία, σὰπὰ ἐο οἵος: ἢ εἰρὶ ροίξ 

ἰητογοράοτο σαπι ΔΠ4 10 ἀπλϊοἰτία. νἱ ἄς Οοίάϊ, πὸ 

ΡΘεϊσυϊατη ἔλοϊας 1 πουλΐπθ» 41 ΠῸΠῚ ῬαζαταΓ 48|-- 

ἄφιῃ, αἴ οἰ τθιογα. ϑαϊαία ΗΠπ| ΑΠΠ οσΠἄσν ρτὸ αυδ᾽ 

γοῖα [αςϊο, [6 ταὶ ΠυΠς ποῦς ἐαα ας,  ατὴ τὰ 400 - 

Πὰς ᾿ς 18 ΟΠΠῚ ΥἹτ10 ἐδριοποπΠοπέσις φάτθθαξ: 

27 
κτείνειν. μὴ οἱὲ ἐδιειν σῶρκαξ. γι ϑὲς εἶναι, φιϑόνε; 
κωπουθείας Ὰ μίσους ἢ δζῳβολας, ἐχθρᾳξ , τὰ μὴ ἐ- 

λού)ϑέρφον ὀνομια ζεάνωι ϑύοις. ἢ φυλαΐτεος πλάσ- 

μα φΦέρφν ᾽ Ῥόπου τὸ "Ὁ ἤϑοις 2) λόγων ψουσων, 

ἐρλοτρίου δἴου πήςιν: 

Εξιαίῳ τῷ ἀσελφῷ. 

' Ι ϑαυκιψςον, εἴμ τὴ ἀρλὼν αὐ ϑιρφπων ἰσύ- 

“θοὸν ἡγαμδμων,ηνῶν δὲ καὶ ϑεὸν, μόνη μιέ Δεὶ 

γι ἡ πατρὶς ὠγνοξῖ, οδὲ ἰὼ φξωμρέτως ἐασούσασει 

λαμφοὸς εἶναι. του ἀρ οὐδ ὑμῖν τοῖς ἀσδελφοῖς 

ὡς ὅρῳ γέλονε φανερὸν , ὡς εἰΐωυ πολλαν αμμείνων, 

λύφοις τὲ χοὶ 5. Θ΄. ἐπεὶ πῶς αὖ μου κα τεγινα σκὲ-. 
“Ὲ χαλεπίω κε ἀγνωσιν,κπσομνήσεως τίωυ αῤχίιὼ 

οἱξομδιύων αἷδὲ ὧν μόνων, οὐσὲ γ} ὠμαϑεςώτων αὖ 

τὶς αὐδαμείνειε οἱγοδευχθίυϑαι. λέγω δὲ πῶτροίδθ’ 

τ "ΟἹ σϊελφῶν. χορ τοι οὐ λέληϑεν ἡμᾶς ) ὡς Χᾳ- 

λῶς ἔχον ὅξὶ, τᾶ σειν τε γί πατρίοϑα νομίζειν σὴ 

πανταᾶς αὐθιρφποις ἀστλφοις καὶ φίλοϊς Ἡ ως ων 

Θ΄ μὴ ὄντας θεοῦ. μιαὶ δὲ φύσεως. κοινωνίας 

οἱ οὔσης λόγῳ τὲ ποιντὶ κοὴ πᾶσι παθῶν Τῆς αὐτῆς) 
ὅπη ε,}0 ὅπως αὐ τις τύ γη “βυόδμᾶνος: εἰπε δὴ βαρ- 

βαρος, εἴτε "ἡ Ἑλλίω, «ἀΐλως τὸ Ἀὴ αὐ ϑρῳποξ. αλλ᾿ 

ἔς; γοἷρ πος τὸ συγηγλνεξ ἀκατασέφιςον, κοὴ πᾶν ἀ- 
γαμλητικὸν ἀν τὸ οἰπυεῖον ἅπτς ὁ ὁμηφκὲς δονσ- 
σέυς ὡς Φωσν.ο ὑσδὲ αϑανασίωαν “τ ϑεὰς εἰγοῖὸ ἐμέ. 

γίων, ἰϑείκης ϑούὐτμησεν. δρῷ οἱ ἔγωγε τὸν νόμον 
τὸν σε, καὶ δῳ 47. αἰ λόγων ζώων πεφοιτηκότα, οὐ 
“ἀρ ὁπόσον τη ευὸν χα Δλιῶν δπόκοιτον ἰσοθέων. πον τῇ 
βύϑιον, φ'οσ σύρεται μδιὺ αἰτοῦ τῷ φέρονῷς, ἐπά- 
γοισι σὲ μὴ νικηϑὲνιϑηρία μδιὺ γαρ, ὅτε κόρος ἔπει" 
σεν, ἔξω φωλεῶν μεέϊναί τινα 7άτον.ἡ φυσὶς ἡγεγ κεν 
αὐθρφοσον Κοὴ (αῦτα σοφὸν λέηγόμδυον.ᾧ κᾷν σαν τοὶ 

Ζο. λοιγτοὶ γὴ πε στε ἡπυρέ γη γ μινή μίζτοι μὰν ἐκ ἔχει 
δε ῖξα) τὸ πωτέρφν. 

Απολλωϑιος εἰδδελφῶ. 

Ι δὴ ὄντων τὸ τιμι ὑταῶν φιλοσοφία 5 “πεῖχτί 

Ἐονν ἢ κᾶς φιλοσοφέϊν κοὐχ, αὐ ὀρϑὼς 
τἰολο μι βανοίμεθα μισαίσδελφοι, Κοὴ (αὗτα δὴ 

αὐτιων, ὦ: ἥυνῆτε ὧς Κοὶ αὐελόζϑερον: χρημάτων 

γἀρ δύπου χάριν ἡ ὑποψία , ἵούτων δὲ καὶ τρὺν κα 
φιλοσοφέϊν, ἐπειρούῤοεϑει καϊαφρονεϊν, ὡς ἴτε τῷ μὴ 
ρα ΦΊν, δ) λογώτερον αὐ εἴη πορόφασιν ἑτέραν κἴσο- 
γοξιν. ἐφυλαό μην χὸ,ληϑῦ μι γράφων; ἀλαζωνΐ 
σονεῖν, ψοί δὴ, ταπεινός. ὧν ἑκάτερον δ ίσης αὐϊα: 
ὁδν, σε λφοῖς ΟΡ φίλῳ παντί. γυν) μϑρτοι κὺ ΤΟΤΟ 

δήλῶ.συϊγω οοἴη γὺ αὐῖσως τὸ δαιμόνιον, ὅτι συμ- 
βαλων τοῖς ἐν ῥόδῳ φίλοις, μετ᾽ ὀλίγον ὀκξιϑεν ἐς 

πανθιμι ὥοθς ὑμᾶς λήγοντος ἔαρος. 

Γοῤσίῳ, αζκῶντ ἄς 

Δικῇ ὅϑαι φασὶν δξλαιον ἰσὸ σου. Κὰ 7αῦ- 

ΓἽ ἃ φίλου γεγονότθ΄. εἴγε σὺ τινὸς φίλ Θ΄. ὅ- 

ρα δὼ οὐρόδιε, μὴ πεῖθαν λαίβης αὐ δορὸς, οὐ σδακοιεῦ- 
τος, ἀλλὰ ὄντος. ἄσπασοι τὸν υἱοῦ αβισοκλείδγην, ὃν 

οὔ χομαὶ μὴ ὡἰοφπλησιόν σοι ἡρέϑαι. κοὶ σὺ οἢ ἥδ 

γέος ἄμομεηϊος. πποον: 
ἘΞ Ιὴ] 



Ουδϑ τς 

πη Τγυβὶ, ἰοπάοη 

τ ὃ ὈΙΨΝΕΒΙΒΟΟΙΚΥΜ ΑΒ ΕΘΟΟΚΥΝΜ 
Τὺ ανέων τῇ βελῇ, κα) τω δ ὕω. 

Ροσταΐήουσιν ὑμῶν ἐπανιέναι, πείϑομαι. τῷ- 
δ γεῖρ δὴ τρὸς ἕνα πόλει ρεπωσέςε ον εἴη, 
δέ ἕνεκᾳ Ὥμὴς μαεταπέμποιτο πολίᾳζω ἑαυτῆς. κοὺ 
ὃν ὠπεδύμησα δὲ λρόνον, δσοοδεδηκηκᾳ, αἷθλ. 
ποιῶν μὴν, εἰ κρὴ ἐπτιχθὲς εἰστεῖν, σχλειαν χε «οὴ 
ὄνομ(ᾳ,, καὶ φιλίαν πόλεων ὄὅγιφανῶν. ὁμοίως δὲ Κ 
αὐ ορῶν εἱ δὲ κοὴ μείζονος Ἐπι,Χα) Ἀροιτ]ον 89’ ὑμυρῖς 
ὑπολήψεως εἰξιοι, τό “4 ἐμιὀν»χοὴ τὸ δῷ τῆς ἐμῆς 
φύσεως δλὲ τοσοῦτον ἐξήρκει μόνον, διωάμεώς τε 
κἡ ἀσεδὴς. ᾿ 

Διοίμῷ. 

Πλανήϑης, οἰηϑεὶς συγῶζ μέ τινος ἢ παρ᾽ αὐ- 
ἘΣ σὰ, πος ὃν εἐσὺν ζω μοὶ ποτὲ κοινόντι 4: 
“ονος, ἤ παρ ἄλλου τινὸς, ὁμοίου τε, κοὴ διιοίως ἰοῦ 
δὲ, οὐδὲ τὸ αὐαλωϑὲν εἴςστι Τὴ σοὶ σωτηρίων, πο. 
λύτι χοίραν δυο, ποιϑων.οὐ “ν᾽ αψαλώᾳζατος. τη- 
ρήσῳ γῶρ μου τὸ ἔϑος μόνως οὕτως. ὅτι δὲ τοῦτον ξ 
χῶ τὸν τρόπον, Κοὴ τωύτίω τίω δέϑυσιν τρὸς ἀ". 
παντας μου τοις πολίτας, ξῷ γ)ῶρ λέγάν ες χ) φρρῆς 
πάντας αν Πρφόποις, ἐξ 561 μἰφι Ὑεῆν ρα Ὑη] αἌλλων 
πολιὴν . ὁ πα ϑύντων μὰ ὁστέτις ἐσεηϑυσειν τινος, 
ἀμοιζίω δὲ αἰτηϑέντῶν μηο ἑβιίων. ῥεη δὲ οἱυογεριά- 
Ῥὴς γ οἱ οἱγθ, τως 52:τιμηϑεὶς ὃ ἐριθς, αὶ τῷ Ὡϑ9- 
σέϑωι τι τίω ἀρηγήν, α γέ δέλτον οὐϑιὶ ὃ ἐλαξελυ- 
σία τζ φίλῳ σῷ φιΧὉ" δὲ χοὶ ἐμεῦ ἐπε) μμη ξένα ἤγ- 
φττο Τ καταλελλφμἅρων σῷ πα δῶν εἰ εἴὶ σύο λό- 
20, ΙΑ ἐμοῦ λέγονται. λεχθ ἥσον") ὃ ( ἐσύςερον, τί 
θαυκιαςόν. ανά [τον γὺ ῬΑ παντὸς ἄκρα δοκοιωῦτος 
καθ᾽ ὁτιοιῦ, ἐναντίοις λεγεώτω λόγοις οὕτως αἰδὲ 
“πυϑωλόρη, δὰ ὀρφέως, αἷδὶ πλάτωνος » δα σω-. 
πρᾷτοις,εἰκ ξλέχθη μόνον, ἀλλὰ ἃ ἐγράφη τοὶ ἐγαν. 

α. ὅπε ): τα δμροια,»") «ἰδὲ αὐῈ 8 9ε0) ἀλλ᾽ οἱ μὲν 
α]αϑοὶ, δέον ἢ Σ ἀλγθὴ λόϊον, ὡς αὐ ἐχωτες τι συ. 
οἡνές.οἱ : φαῦλοι ἢ ὧν ἀντίον. γὼ ἔς: τῷ τοιότου οὗροις 
καταγελᾷν. λέγω σὲ Ἔ Χχείφς νος. τοσοῦτο μόνον οἷ)- 
χα ον ιἰπρομάγήσοι φἷδι ἐμφυτῷ τὸ γμῦ ὅτι οὶ ἐμᾷ, 
καὶ ϑεοῖς εἴρηται οῶς ρα ϑείου αἱ δρὸς, οὐ μό- 
νον ἰσδα τισι πολλάχις, ἀλλὰ χορ δὴ μοσία. ἐπο.-- 
χθὲς λέγῳ τί ἰδὲ αὐτῷ πλεῖον, ἢ μεζον. ὑγιαίνειν 
σὲ δ) χο και, 

Ὁ 
Φροουκι νῷ. 

." Ὁ “ δ τυ {γὼ ’ ᾿ς Ὅλ νυ τοῖς πεοριιλφύδεισιν ᾿ἱπὸσξ γα ζφσιν ἡ- 
᾿ ΕῚ , 

͵ 3.ἡ . Αϑ'ωςπολλίω γω οἰκοιόῃζς, χρὴ οπύοις αϑά- " Ἣ δ᾽ ἀοἐτἢ ῥῴφησιν οἴχᾳ, Καὶ πόπεισμαι, σὲ δπιϑυμίας εἶναι ΄ ἢ Δ οὐδ, Ἂν. ας «ὦ 32. σοι Ὁα στα ὅτου με, χρὴ υἷι ἐμου ὅεαϑίωναι. αὐτῦς " 5 ς » ῬΑΣ 
ε) ομὐ ἀφίξομαι φρὺ; ἐμαξ ὅτι τάγιςτι. ὅϑεν ἔχου [2] 3: τ} 7 

,ὔ Ὶ 
7} τοῦτ συμ μέξε:ς σέ μοι πλησίον »βνορδῥῳ, τὸθ 9) 3 λ 35 Ἧ ͵ Τὴ ἀρλλων οἰκείων τὲ καὶ φίλων. ἐπφὶ κϑὴ χορφσήχε; 
σο! Τὸ τοίότο, 

Ἐυφρατη. 
Γ ὃ ἢ «ε ’ ᾿ 

΄ ἿΝ ἤει αλβμόνων ὁ σρφώτα τ πυσπιοοραᾶς ε Φ ͵ 5.27 
Ἄ; τ ἰοῦ. σύσι᾽ ἔτ, Μθι οὔδγκεῆς “ποῤῥωτάτω φιλο- ᾿ ΣΤΩΣ “ον ᾿ ὝΩΝ συφίας εἶναι, χρὴ ἐληϑινῆς ἔτηςήμης, καὶ οὐχ οὐ οὔ. ἦν Ὁ», “4 2 ψ᾿ 

τε ὀκέξίνον κακῶν ἔλεγες, οὔτέ τινας τὰ) ζιλου. Δ “ ͵ὔ 32) Ψ', ἐν ὦν ͵ ΤΩ αὐ μέσων οὐ ρτέλᾳς. ἀλλιό τῇ σραγωῦ οακτοον. 

δομ αι βορηόηηο ΓΤ γάμον [ρ»:. 
ὙΡεμο ρας νοδὶς., ντ οἀοαη) οι οι 40) πο μ 
οἡδ {πὰ ατιεγαϊης Ηος θὴ 1 Ἀσραθ ρα τη] οι Οἱ ογμαμθηζο οὐρὰ ντϊμυ» ἢ ΠΟθοσὶ ζαι]α ργορεϊά οἸοπη ἀσροτίας, Ετ 1 τοηιριις Θαι! ἀριλρ»εμιοα δ πὶ Ρίι ροτορστιπδηάο,ν οὗ 5 ςοὶ τὸ υδη αδηι {τ "μα! ἰϊοσ [ἃ αἰ σογο» ]οΥ ἂ ΠῚ δ ΠΟΙ, ιθς τά Π]ις οἷα σ τατασα 11} ΠΕ 1}. ΠΟΠΊΡαΓΆ] ἰτέισας νἱτούμμλ. 518 νῸΚ ΠΠΔΙΟΓΘ πη] Πογέσιις ἕατοα ἄρῃ ςἤ]ς, συδητο πα 16 τὴς ἔα!τ, δὲ ιιαηζιην Παζησα Πθα Ροῖυ!ς ςἢςςς- Γοοῖαπι ἔλοιΐταϊο τι {πα ]ο; απ {ας τ, 

Το 0. 
ΚγαΠ, αι: πὶ Ρυϊὰς οριις εἵΐο Δ]! υα γε] τᾷ ὍΡοτα ἀζας ΔΌΧΊ ΠΟ. ΟἸ]Ώ] 80 πλ 1 π}}}14 Αἰ νι ἐληλ] ατ ας. νος] ΔΙ σι 5 αἰτου 5, ΠΙᾺ ταις (μι; τὸ Ν ογὰτηρο μη τα, Θῃοἰθητιὶ οαπζ- { Γαμπρτὰς Θσιμῖ ἔλοιθ 1, 15 4111} Ποιὰ ἰηΠη τά Γῆθἃ οΟἴϊοια σοϊξαης » ΟΠ ογζ αδίηυς [ἀπιρτὰ. δο] πὶ ΘΠ ἤος ΠΠΟΟ πηοδι ΓΟΠ ποτ ΠΟ δέ ΠΟ ΘΠ. ἐπι ΐτα, ἀϊαιθ. ΟΧργπηεῖ, Ομοά αἱ- ἴθ} ἤος 4110, ἢ ἴῃ ΟἸΔ116 5 ΤΏ ΘΟΚ5 ΟπΠος5, Οὐ λττο ΘΠ] ἄἸσοῖο (απ ξιος Ποῃγ ης 5, Ὁ αἰηις σππυς δ Ξορηῃοίξοτο, 4 πυοτ;οἴς πὸ τορατοπῖ, ὰ τς δ6- ἢ. ὃ ΠΟΙ ΠῚ ΔΟΟΘροΙ ητ , Πα ις ἤαρίτατι {πῆς νΠΠ]ΏΔΠ. δῖΆΓΔΠῈ Δ γος οποη. γ]ϊαιη. Νδς νοιὸ τὰ Ππ|0- ἰοὸ βοσας, ἢ ππθς. ἴατο τορτ  ἤοηΠις ἃ Οὔ αΓρΣυ5» ααδά φἀταϊπρι Ὁ 1ΠἸτοφΟΟΙ [1 0} τραβιάτ, αυοά ἀςοφροτγαζ [υγ ἃ Δηλῖοο το ἃς οἰ 46}. [ΠΘΟ,»Π 18 Π6- ὨΎ}1161Ὲ ΘΧ ᾿προγῖ5 τα 5 Πιρογοιῖς ἤοταῖ, Οὐδά ἢ ἀμ.- Ρίοχ ἀο τὴ ἔλα ἰφξξατιτ, ὃς ἰὴ Ροδοτῆ ΡοΓΠ Δ οθ τ, υ]α νοτὸ [4 τπἰταμ ΝΘ οί οἰ ΘΠ Πλον τ ἐδ ΟΠ Ζ01 ν ἐς [ῃ Οσα}}5 ΠΟμγἰμιμηὴ ἃς ΠῚ ΧΟ] οηζίοις, (ᾳ- Προ ἀϊσῃίταξὶς ΟΠ ΘΟ «1 ν᾽ άφατας, ΟΠ ΓΩΓΙ) ΠΠΟΙΘ5 ΘΧΘΔΙΝ ἀζηιϊς [ραγραηζιι οἐς ΔΟΓΘΡ της ἄς Ργιβαρσοτα,(ς Οἱρῆςο ,(ἀ Ρ]αζοης » ἐς ϑοογάζο, 01) (Ο]ὰῃχ ἀξ νϑι πὴ Εἰ! 4 (ογῖρτα ἀϊποτίᾳ ἃς ΤΟρασπαηζία ἔα Πο: απ ἀοααίάοη) τῷ ἀς οο χιὴ- 9} Θοάφ , νῃο αὉ ΟἸΏΠ1)115 ΟΥΌ ΡΓΟΠ ΠΟΙ ατιην οἰ Θοα ΒοηΙ ἃς ΠοηΘ ΠΕ νου ταζοπη [ἢ ογάτίοηδ ρῥγο- ἀπ ΡΓΟρτογθα, οί αἰ Τα σΟΡΠΔΓΙΟΠ 5 ἃς αἰ ηἰ- ἴατ]9 Πασοης, μα] ] νογὸ ἃς ΠΉΡΓΟδΙ Θο πιάσαι. Ατν Ζιρῆος ρθη ΠΟΙ  ΠΙΜΠη τλάοτῚ γεξξὰ ροτοῖξ, ποτα- Ρὲ ργιοι μη, ΤΠ ξιΠ1 1 Ῥια φητὶ τοιηροτο ἐμὰ οἰΐθ ρυζάμὶ ἐς ἘΠΘΠΘτΙρίο 15] ἴῃ ΠΙΘΏζΘΠῚ τοάϊσογο, ΘΕΟΣ} 41} ἐδ το Πα] ΌΔτη ἀπ ππ]Π0 νίγο ἀθοσιῃ ος {141 ΟΧῖαῖ το [ ΠΟΤ ΠΠ1ΠῚ ΠΟΠ τπηραάδ ργ  ματ πη Δρυά αιοίάαδι, νογιὶ πη οτιᾷ ΡῈ] ςὸ ςουδπι ΟἸΏΠΡις ργο- τ σάζιχη 4 ἐξ 1] Οαηοίωτη οἵ ᾿ΘΊταΓ ρ]υγα πηαϊογά νς ἀς πηοῃηοτίρίο «ΟΠ Ὠειπογαγο, ΟἸαγθ δὶ ναΐος [ΔἸ Προ νας δζ ̓ ΠσΟΪ μτπ τὴ ΡΓδοοσ. 

᾿ς ῬΡγηεΐαηο. 
Λρμα γοϊπρτατο τα ας τς ΠΠττογα το αβε- ΜΙ ΘΠ] ογᾶς βιπ}}}]1αγιτατῖς, ἃς ΘῈΠΟ ΓΙ τροογάατὶοΠοΠῚ ἀἴαι16 ΠΙΘΏΊΟΓΙ ΠῚ ΠοΟΠΕΠοθδηξ, βαέπηχας τΉ1ΠΕΙ ἔδοογαης. 1] 11 Ορζαζί5 οἵδ χη γι-. ἄοτο, ἀτορὰ πιὸ γΙάογ Ργοὶημς νθηϊαιη δά γο5 Πυὰπι ςεἰοττγι πὸ ἰᾷ Πρυὶροτογίς Μδηςθιςὶ στα Πς. Μορᾶ ΔΘ, ἢ δα τὸ ΔαςΘδτο, γα σατογὶ5 ατηϊςὶς ἃς ἔχγηϊ- ᾿Ασίας, (διτηοπος οΟἸοχαίάσας πηιίςο δὶς » 0 η1ά 1ὰ τ Σῃηχίπγὰ ἄρροῖ. 

ΕΥρΡγαίά. Ν᾿ ἀοβοτῇ ϑ6ΠΕΓΕΣΡΓΙΠ.γ8 ογαῦ ὃς ργα ἔδης Ππγὰς (λριξτίᾳ, ΤῸ νοτὸ πιμϊτὶς δίῆις ραΠΊΡι» ἃ ΡΒ] οίο ΡΠιᾳ ΔθοΙςς ὃς γουα (εἸζεῖα 1] νἱάοτ 5, 51 τη ἷς: Ποτὲ 66: ἰροῦ τηα]ῇ ἀἸςουρς:ΠΡΩ; φηγυΐατζογος δἷτις ῬΡόξαρ ΒΡ ξαμοτοιὶς οἀ͵ο. ΑΙ] μα εἰρὶ πῆς φοριςφαϊἀἅ 
εὔὶξ 

»»,» αἴ ὦ ἡ, ἢ 
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ἘΡΙΘ ΤΌ ἢ. δ 
“απ, Α ρμΠσίορἢϊα ὀπὶπη αὐρθγίαι . πδαιο τπὰρ 8 ὅπτἢ ΘΟ Θοιτι 65» Πὰπι Μαποίδιιπι Ραπάατιϊ μὲ} 
ἰαΠαγαπ! νἱο]ατίοπο. 

ἙἘ;άρ;". 

ἘΣ ζριοϑδιωηι Αἰ αὶ δὲ ἢ οὐ ἸΠλ1π15 ἰοσο εἰδὶ οδ]Ξ 
Ἡπητ δά ροσιηΐα5 ἃ τοσο ςοροεὶς. Ουὸ ἀ ποι 

ἴδῃ νἸτιοίι οἰἶδε ἃς ̓ Π απ» [1 ποι} ΡΒ] ορἢϊα 
Ἰπετοθάθπη νἹ ἀογογὶ5 ἀσσορ δ ὃζ τοτίε5 ταηζύμηας; 
Ἰζξιη ἃν 6 αι τὸ ρῇ Ποίορμιιηι εἱς ογεάογοι. 

Ἑϊάε,». 
ΕΡγιπαροσῖο σαΐάδιη [δ αι ἤρίαπι ἴῃ 4 {ΟἸρΡ] παπὶ 
τλάατ, αι αὐ |ΠΠ0 Πτ ἀοςορειγι5 ὃς αιδηζα, ερῸ 

Τοσοη οτος ΡΟ Πιι), (οἰδητίδπι Ροποπ Αχια [6.11 
(ὐδομλθιγ ΠῚ, ΑἸτοπουπίαπ» Α δε σα, ἕμε 
ΤΠΟΠ Δ}, ΜΙ Π|6ἀπ|, Μοάδημαὶ ἀγῖθη » ομηποπὶςα- 
ἰφίξοπι ἀϊαϊπαπάὶ ἃς νατίοἰπαηάὶ βαοαϊτατοπα, ἃς αυα; 
ῃ ας ἢ δ ἀηρἘ] ΟΥ̓Δ» Παρ ἢ 1616 Δ Π1Πη] 9 ἔοτγτιτα- 
ἀϊοη, πιάση  βοςητίαι; οσοπίϊταηείαμη 59 αι 61; τΟ-- 
Θηϊτο  πλ ἀφοῦ πηι» πο ἢ ὈΡΟΓΕἸτΙ οποία 5 [οίθη- 
[181}} ὙΠΟ ΕΠ ΤῸ] ΟΡΙΠΙ ΟΠ ΘΙ», χπογοιη νῖζο-- 
ΓαΠΊαις ἔγαρα ταζοιη,ροτῇ ΘΟ αἢτΙ Δ ΠΟ ΠΕ} ταζθ ιν, 
Ραϊοίτατοιη Γου ἢ. δα νίτα [αἰ ζατ οπθ] Ρειιηξ- 
τιν), (δ τ! οάὶ Ροτοίζαζθιη χα ται 7. τπποπθηαὶ 
ΠΟΤ λ ΠΟ ἀπ} τα ΟΠ 6 ΠῚ 9 [ρίγαη] γιπὶ ΠΑΡ} 6 πὶ, ςο- 
ἰοτι- ΘΟ ἢ ᾿ταῦΘι»ν ΑἸ δε 4 Π16π|, [εἰς ἀπ. ἰπηπηοτζα- 
ἰϊζάτοιιν Α τὸ νοτὸ χά μαδϑητ ιοά ΔΟσΘρογΙ Πα] 
ἴς ν᾿ Δεγαμτ, αλλ δ πλοῦ ᾿Δ|ἃ νιτταΐθῃι ιδηι ροί-. 
[(65. 

αἰκείας δομαιμὲ ΤὙΥΑμδΉ[ἡκ». 
Ῥο]]οηλιηι ν εἰξγιιπι οἰπιθπν, ῬΗΠ]Ο Ορἤαμα Ργ.- 
ΓΠπαρογίιπι , 4Ζαΐϊ Οταςϊδηὶ Γηαρηα οπὶ αὐτὰς 

ξέμμτβμιᾳ » ὃς τ δι οἰ ἴγ!5 ΡΙ αγιπχπι σοητιι- 
ττ,άισ!5 Ποποτί. ὃς ἀοης οὐ πα 115» Ζα δ. ἀςοοῖ 
αἰῆσοτο νίτος ποηδίξος, ὃζ νοὸς (ἀρὶςητία ἀοέζοτες 
ἀσ ρα Πά65. Βεπθιοϊδητίαμν ἰτάηις ποήεγαπη νοι οὶς 
ἀδοίαταις Ρἰαπότπημε ἔλςεις ὑγν ἰἰρλὴς γΟΪ αἰ Πγ115, 

υΑροϊ ον ἐμαϊοίθς Βοιμαπογί μη. ΔΛ 

ἀν ὙὴΝ αἰϊαι νου» Ζαϊ ππάσπαπι οὐταπ {1}1- 
τρητΙἀΠ16; ἃ ροτξις ας] 4,οἰτοα τας δέ ἐς αττ- ᾽ 

δυΐαρια Ῥγοουγαηάα αβογιης : ραθγογιπι νεγὸ ἃ] 
ἔχης ἴῃ ντοῖδιις αἀοϊ οἰςοητῆ ατατῖδ Πλυ] Ἰο ἃ πα» νὸς 
ἤροας ἰδρος τατοπθηι Παδόπης ΑἸῖος απ ρας τ οἴ 
ἴοι ἃς ἰσοαπάπαι οὐθά!το. 

γα γὶ ἡροϊϊομῖο, 
ΟἿ 7 Λάτγαγα ἐς σοπηράγαταπι εἰξ, γε κρεβηρος μὴ 

ὝΡΟΙῈ γυλμι [πᾶπ} πχατυΓ ἔατο πὶ εἰ οο ΓΕ ιιτιιν, 
“Εὐφηοίσαι, ὃς ἀρ οἸςαζαν Τά ο οὐππ πὸ {δ πδέξιις ὁ: 
Ροίξαιιαττ ποῆῖο Ῥοιπιδος ἀπ ρηὰς. ΝΕ νέγὸ τὸ 
τριζομλ ἃς δηχίπηλ Παῦεας σὐηϊισὶς ἢ ἰρίο ἀδταϊὶς 
ἤουςο δον Πῖο, ἤρατο οὐ τὰ πλοῦς ἀ Πα] ἀἸοδζοτ,; νἱ- 
ἴδτ || ργα [ὉΠ] οτ πα οχ ἘΠλἃ. οἰ Τρ δες δᾶ 
οὐη δ θ.5 ράττιθιις ἀούοτ!ούοτα ἰδ ης, ἐθεύδοα ἰ- 
ἴα] τὸ ρα τα σομπαπαἡϊτοῦ, αϊ ἀδ μὴ ρΕ δ ΟΡΕΙ: 
᾿Ῥιχοιριὸ νετὸ Ῥγιπάσοτη ἃς Αῤ "δ Π1) άπ ΠἸδτὶ 
ἴσαι ΠΆΠοπὶ οἤτος, Νίατα ἢ Ρεϊογείη ἀσο αι! θη, 
ἔοεήταη οἴἵθτ 9 ουγιατς τοξασείο νἹἀ τη τα. 511 θὰ 
ἔδμηρον ποῦῖς Ἔχεις οαΐτα ὃς ἀπηὰπς τη λυῖεὶ ἀτηαξ 
λάςίτοο [46 ἀΐσπα 4014 ̓ ππρεάἀίατ, ιο πιΐηιῖ οατι- 
εν οχροζελι! πο τη ἀτα 16 [βεπὶ ἀς΄ Εξαγα ἐοῃςι- 
ἰδηχις απ γοΥ 1 Πη11]|ς οἱ ἈΠΏΠΠ] γαπν; νέ[ξ πἰξ- 

λί 2219 9 ΠΗ ἢ Μ 
ἐϊοχρίῃ,, ρταῦοας σὰ ἢ ῬΥΙΟΥ πιὰ νπάσδπι ΠῈΡ]] 
δε δεια οἴαηριονῖεαυς ἀξέπθσατα ἢτ. ᾿Θδτηπηδαδαηι εἰ ἴδοι τὸ τὸς ἔταζγυι ἀ01Ε μαέβεπυς ἦγ, δβδο. 41 ἤΆτι! ροῆτα Ειδίιπε., ντ τιαχίπλιδ᾿: πάξα ΤῈ]- 

5 γῃα αν ηἰρτίας ΟΧΡΌΣΓΙΙΘ πι. Μιπίμηας γετὸ 

αὖ εἰν. Φιλοσυφίας γὰρ ἡμβροῖες : οὐοῖ ἐτυχὰς 
ψολλον »ἤ μϑμελάου πώνσαρθ΄ ἐν ΤῊΝ ὅρκων 
συγχυσή. , 

Το αὐτί, ἈΠΕ 
ἘΠΌΡΩΝ σοι Ἡγὲς, ὡς εἰληφότι ρήματα σα 

οοἱ τῷ βασιλέως, ὅπερ οὐκ ὠτοποῦ, εἰ μὴ φαί-- 
γοι0 φιλοσοφίας εἰληφέναι μιδϑὸν ; κοὴ τοστευτακις, 
Χο ὅλι τοσοῦτον, κι) τὐϑῷ Ἵ πέπις σύκότος εἰναΐ σε 
φιλοσοφον. 

: Ανν τις αὐόδρὶ πυϑειχοροίῳ συγ ύηται, τίγὰ 
πὰρ αὐτῷ λήΝεται κὺ ὁπόσεε, φαίην αὐ ἔγω δ: 

γομιοϑυτικίοὺ, γεωμίετο αν, ἀςρονομίαν, αῤιθμηδι- 
χίω), αρμονικζωὺ, μεσιχίω), ἰὰτς διχίο), πᾶσαν ϑεῖαν 
μιαντικίοὺ ῷ ὃ χολλίω, μυεγαλοφρεσιωζω, (εγα- 
λονυχίαν »Αὐεγαλροφῳρέστειαν,ο) φοθ4αν,οὐφημίαν; 
γνῶσιν ϑτωίν, εἰ δόξαν, εἴδησιν δα μόνων οὐχί σπςην, 
φιλίαν ἑκα τέρφον, αὐτάρκειαν, ὠκτένεναν, λιτότητα; 
δρανύτητοι 770 αὐαγ χαίων, σα, ϑησίων, οὐχινησίαν, 
σὔγινοιαν, οὔ χροιᾶν, ὑγείαν, σὈνυχίαν, αἀϑανα σία: 
“δα σὲ δὲ ἡ λαξόντες ἔχϑσιν οἱ ἰοόγτες, καὶ δὴλο- 

7 3 ὡ»7 
νότι Ὁ ἀρεγ ἰιὺ ἔχεις. 

᾿ 

͵7 δ ὧν, 

Κλαύοσνγος τυανξέων τῇ βολῇ. ς ; , 

ὙΑ Τπρδλοιο τὸν ὑμέτερον πολίχίωυ, πυϑειλό- 

πὰ ρειοῦ φιλόσοφον, χαλῶς ὅδ: δημήσειντοι τῇ 
ἑξλι σὲ καὶ τουῤ νέοις ἡ μδ΄ ὠφελησειντω, τιμήσειντες 
ἀξίαις τιμαῖς, αἷς τορέστει τοῖς ἀγαϑοιὰ αὔρας, 
καὶ ὠληϑῶς φρϑιςαμδμοις φιλοσοφίας, τίωὶ αἴ. 
γοιων ἡ ἡϑελήσαμϑυ ὑμῶν οἶδ᾿ δηγιςολῇς φαγεραὺ 
οἡνέϑαι. 

ΑπολλωνΘ’ οΠχαϊοταες ῥωμαϊων 

Ἃ Τλδλθων, ἡ οἰκοείο μη κοἴτων, καὶ αἰδιξόλων, 
ΧΟ Ὁ αὐθι τούτον, ἀγίοις ὑμδιδ᾽ πρόνοια. παΐ. 

“Ὁ 32 “Δ ἐν ἃ. 4 ἃ. κα -» " 
σδὼν σε τ ὧν τωςς πόλεσιν ἥ νέων, ἢ ἑκυαέκων εὐ 9 

εἰ ὖν “ δ΄ὰὦ ἣ» , Υὶ Ν ΕΣ ἂ 
υμμνοοῦτε τοῖς νόμοις φροντίς. ἡ χωλὸν αὐ ἰωῶ τὸ α- 

χεόϑι, 
με Τῷ ἀσδελῷο δπολλανίῳ, 
5 ἔχει δῆο πολειωϑέντων ἔκαςον εἰπεῖναν" 

ἡ χα τῶτο παντὶ γῆθας ὅᾳγ. μεθ᾽ ὃ μηκέτι μδύει" 
μὴ δὴ σε λυττείτω ἃ γώναμκές ἡ οὐ ἀκμῇ τῆς ἡλιῖ 
κίας δοτθβολῃ. μυὴ δὲ ἐστοὶ Θείνατός τι λίγ67),χρέ- 
τον αὐτῷ τὸ ζω ἰπολῴμβανέ, Χ ἕλρον ὃν τε σταγτὶ, 
τοῖς νοϊδῦ ἔχουσι, ἡβυῶ δὲ ἀδελφὸς, τὸ μδὰ κοινότο- 
Ὅν φιλοσύφου. τὸ εἢ ἐξαίρετον πουϑαλορείου, χαὴ 
δσολθιὠϑίου. χα! σου ἰοὺ οἰκίαν σίου αὐφίω ποΐῃ- 
δον. εἰ δ᾿ γεὲρ ἐνεκᾳ λοῦ ῥδότι τῇ φοροτέρα, κἀν εἰ- 
κότωξ ἐδοχξ μδυ δστοσειλιαῖ. εἰ δ΄ ἡμὴν σεμινήπε οἷγεΞ 
πέλεσεν οὖσα χαὶ φίλανοίο.., χὺ ϑδζᾳ τῶτο ὄχιζητ- 
σεωξ ἀξία. τὴ χα) δχζωνουϑέντες » οὐκ αὐ ὅμοια οὶ 
“ἰδὲ τὴς χοιρλοῦσης ζοροσεοκοίη μδρυ. ζυὺ εἰκὸς αὖ ἐ.- 
᾿ϑελήσοη κϑὴ οἱ βῥεΐνονα ἡδυέδγοι μεηοίαμξ ᾧ σοοστέ. 
βας ἀμελείᾳ ζακωηϑείσης ουσουσι εἴτω ἐξ σε χοὶ 
Ὁ) ἀδελφῶν, ὅτω με ὟΣ] γιεῦ ἔχοντα τύ φρεσ βυ-- 

τούτο μδρ γαρ ἐσὲ γος ἐδίσω. τω νεογοίτῳ δὲ 

ΩΝ 
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ἐλπὶς μδρ ἔτι πα δοποιΐας. ἐν «πορκοπῇ σ᾽, γε τῷ 
χρόνου. καὶ ἡμέις μδρ ἑνὶ ῥβθὶς γεγόνα μῶν. το)οὶ δὲ 
ἡμὶν, οὐδὲ εἰς ἶσος δὲ χα) ὃ κίνδ᾽ωνος τῇ πατρίδι,» 
“τοῦ βίῳ τοῦ μεθ᾽ ἡμᾶς. εἰ γοὶρ ἡμιξίς ἀμείνους τῷ 
πατρὸς ᾽ ἄλλως δὲ χαϑὸ ποῶτήρ χείθφις ) πῶς οὐχ 

«αὐ ξελτήγυς Φ ἡ δ εἰκὸς αὐ ὑπάρξαι. “βκ ψρῃ 
ουωῦ τινὲς, οἷς τἰοαϑησὸ γύεϑιι γρυῶ ὀνόμαίᾳ, ὡς 

ἡμὴ οἱ ποοόσονοι σιυυύφίουαν. «ἰπὸ δακρύων οὐχ 
οἷός τε ἐϑυόμοην,πλοίογα γράψαι Κεἰ εἶχον αὐαΐ- 
καιμότερῳ τετων. ΄ 

Σαρδχανοῖς. 

Ῥοῖσος ὠπίξαλε τὴν λυδῶν αῤχην,ὥλυν ὅζᾳ- 
βας.ἐλήφϑη ζῶν. ἐδίϑη πέδαις. 6.) τὺρ αϑε- 

(,ξαϑη.τὸ πὺρ εἰσεν, ἡμι δον" αἰρόμϑρον εἰς ὑψΘ". 

ἔξησεν. ἐδόχει γοὶρ τῷ ϑεφὶ τετιμημᾶμθθ. τί οὐ ὑ- 
σερον ὁδ", ὃ οόηονθ’ ὑωδύ ἀκα καὶ βασιλούς. 
ὅ τοσαῦτα πϑων οἷο τίω ἀξία», ἱξαπέζης ἐκοι-- 
νώνησε τῷ πολεμίῳ' σύμξελος ἰυὖ σῦνοις, ππιςὸς φί. 
λρς.ὑμὰν δὲ ἄαπονοα κοὴ ἀκηρυχτο,,ὸ ἀμείλικίᾳ. 
ἔπι τε αἰΐερα, (οὶ ἄϑεα «τῶ «ϑϑὸς γονξϊς, «οθς τέκνα. 
τῶ τὸς φίλοις, συγηλυεὶς, φυλέτας. ἐχθ οὶ γελό- 
νάτε, μήτε τὶν λυ διφξαύτες, μήτε σδιεξώμιε-- 

γοί τινα αὔθρφοπον ἔξωϑεν.γἡ ἡ γὴ φέρᾳ καρπὸν ὑμῖν, 
ὠσθηκος ἡ γῆ. 

Συγϑραφοῦ, σι λργίοις. 

ὥς παρρυσία πυεός. ἢ οὐχ αὐ ἄλλως οὅροι- 

τοι πῦρ μδὺ οὐ αὐτὸ τὸ πάϑος, τὸ ᾧ γίνεται. 
κα!ε) γ ὃν φῶς 5 ταῖς ὄψεσι μόνον,αὐγὴν ἑαυ πα- 

᾽ Ν 7 ᾽ ΠΥ ; “ῃ ν᾿, 

ρίχεἶ), μὴ βιαϊζόμϑρον αὐταὶ, ἀλλὰ πειϑον. ίνιω 
καὶ λόγος ὃ μδιρὺϑώς περ πῦο. χοὼ πάϑος, ὁ δὲ, ὥςπερ 

αὐγὴ, ἡ φῶς ὅδιν. ὃ κρέξϑῆον ὃν, εἰ μεὴ μθίζον δύχης 
τὸ ῥηϑησέυδρον,ἐΐη μοι. 

Οὐαλερίῳ. 
ΘΟ’ "ὃ: οὐσεὴὶς οὐσδενὸς ἢ μόνον ἐμφώση. χαᾳ- 

ϑιάπερ οὐσιὲ ἡγύεσις οὐδενὸς, ἢ μόνον ἐμιφα σή. 
τὸ υϑο )αρ Φξ οὐσίας τραᾳπᾷν εἰς φύσιν, ἐδοξεσῆμε- 
σιξ. τὸ δὲ ὁκ φύσεως εἰς οὐσταψ, χαᾳτὼ (υτὰ ϑτίνα.-- 

τος ,οὔτε γιγνορδύου χα τ᾽ ἐληϑειαν τινὸς, οὔτε 
φϑειρουδμε ποτέ. μόνον δὲ ἐμφανοιῷ ὀνζος ἀοοά. 
18 τε ὕςοοον. τῷ μδὺ δζῷ παχύτηται ἢ ὕλης, τῷ ἢ ὅζα 
λεηηότυΐᾳ τῆς οὐσίας. οὐσης μδρ αἰεὲ τῆς αὐτῆς, κι-- 
νήσει δὲ διαφερούσης, κοὴ «ἕσ ε;. τοῦτο γάρ που 

τὸ ἴδεον αὐαάγκη,, τῆς “μεταβολῆς οὐκ ἔξωϑεν γμο-- 
ρϑρης ποϑέν. ἀλλὰ τῷ μδρ ὅλου μεταιβώλλονε’ 
εἰς ἴῷ μυέρη. Τὴ μυευφον δὲ - εἰς τὸ ὅλον τρεπομᾶμων, 
ἑνότητι τῷ παντός. εἰ δὲ ἐρυσεταάτις ,ν Ὁ τῶτο ὁ 

τὸ ποτὸ μδρ ὁρατὸν. ποτὲ δὲ ἀόφατον, κα τοῖς αὐτοῖς 
γινόρϑμον, ἢ ἄλλοις, φαίη τίς αὖ, ὡς ἔθ. Θ᾽ ἑχάςου 
ζ01 τὴν ἐνθυί σε μνῶν. ὃ πληρφοϑὲν μδμ ἐφαύη, δζᾳ 
τία) τῆς πτωγύτητθ΄ αὐτιτυπίαν. ἀόρατον δδῈ ὄφιν εἰ.. 
κενωϑθὲν δζᾳ λεηηότηζα, τῆς ὕχης βία αἰδεχυϑεί. 
σης, ὠκρυοίσης τὸ τῷ αὐξδχέχονζς αὐτίω αἰονίε μιέ- 
του ονητῷ οἢ᾽ ἐσδαμῶς, ἐδὲ φϑαρτῶ. τί «ἴὲ χὺ τὸ 

τς πδιάζης ὅὲ τοσῶτον αὐέλεγκτον. οἷον ται γείρ τι- 
γεξ, ὃ ποπόνθασιν αὐΐοὶ, τθτο πτεποιηνοέναι. μὴ εἰδότες 
ὡς δι βυνηϑεὶς δζᾳ χονέων γεἴεννη 7). ἐχ αἷσῦ φονέων, 

ἔρεπι ἔοιεαζ (ΟΡ ο]15 αὐπες ρτοογεδηάς : γεσῆτη Ργο- 
οοἴπιμη τοπηροτίβ. Ἐπ τὸς σα! ἀσμη νὴ το 5 Πατὶ {τ 
1.15» 1 γίραϑ νεγὸ ΠΟ 15 ἢθ ν πὰς Παϊάοπι. [άθμι ἃὰ- 
τ πὰ ΡογισαἝιηι ἧζ ραϊγια ᾿θηρεπάοι, ὃς αταῦὶ νεηζὰ- 
τὰ. 51: 6} πὶ ΠῸ5 ραῖΓ6 ΓΘ ἸΙοτ65 ΘΠ} Ππη05» οπι 4110“ 
αἷη ξογὲ ράτγο ἤητ ἀδτευϊογθϑ: 0} πο π Ἐχ ποῦὶς οὖ- 
᾿ ἀφο ανεανοὴ (τ τυ ϑ  οῦδς δε τὶ Ῥγοιθησμος οἤς ὃ ὁ- 
τἰδηζαῦ Ἰσίταγς αι ἱππροπαπλι5 ποίξγα ποηγ"ηῶν 
4αριηδάνηοάιη τηαίονοβ ποίϊεϊ ἔεοοίπης. γα ἰδ - 
οὔγγνη!β ρίαγα (ουθεῖε ποθὴ Ῥοτα;»ὨΘα11Ε αἰ πγαρ 5 
ἴῃ κος τοπιρα5 οἤϊεης πεοοίατὶα αὰιῃ ἢας παραι. 

δαγήιαηῖς. 
ΟΥ̓ Ὁς Ργατοιρτοί 115 Ηαϊγα; Τγάοτιτ Ἰπηρε-- 

ἐἸ.Π} φηλὶ {τ » νέαις σαρτις ον λη νιπουΐα ςου- 
ἰφοξυ5»4 4 Ἰσῃοιῃ αττι ἕξις ἀπόλοφα ἱποφηΐβι οἱ» 
οσαΐοϑ ν]ά τ αἴατϑ ἴῃ αἴταπι αασσόζοιη: νίτας ταπιξ 
Ρογηιδηῆι, ὙΙΔορατις δηὶπὶ ἃ [εο ραηΐξις εἴ, 
Ωμ]ἀ ἰρίτας ροίξοδ, νεἴϊογ ἥμιν] αἴας 1116 ὃς ἰάφην 
γοχῦαα! ταητα ραῇιις ἐγαῖ τη ἀϊση οὐδ 5 δτίδυη πε - 
ίᾳ ραττίςορϑ εἰὲ ἔλξξιιβ. (ὐοπ ]ἰατγίττ ἔς σοῆπι θεης- 
πΟΪ ")»ἃς Πάοἴοπν ἀπόστα. Μοδὶς δυζοτα ἤιηϊο- 
πη ἔα ἀϊἔγαρα, Π]ςρ τἰγδρ γι 6] 14. ᾿τθην [δεἰετοία 
ἀἴαις ἹΠΊρία; οἴϑα Ραγθηζαβ, οῦσα ἰδοῦ. Απλὶςὶδ5» 
ζορσηδεὶ8 9 τ στ ἢ Ὁ.5: 11 πυ!οἱ ἐλέε] εὶς, πες Ηλϊγη 
{γα η στο ΠΠ πες Ἔχζίδιιθο ἀυορίαπι τεσερῖο. Ατταηγξ 
γοδὶς τοστα ἔγιόειῃν ργοάιιοϊτ, ᾿π᾿ τα (πὲ το ]]ι5. 

δι γίνη ἀοζἤη. 
: ἔαρορια εἰξ Ἰρῃηὶς ργαίθητία: ἤει δηΐση αἰτοῦ ΠΟῚ 

Ῥοτείξ. ᾿Ισῃ]5 ἰσίταγ οἱλ ὃς αβεξξιο ἰρία ὃς ιο ἔκ. 
Ααιγὶς θη. [πηεη νοτγὸ [αἰτοιαι ος 5 δόμων. 
ΓΘῊῚ {ππὶ ρίας, ποπ “αυϊάσπι νὶ [δά ρογιδήοης. 
δου] ηυχη ρίζαν 4]115 ετίαπι εἰξ νὰ Ιρη]ς ὃς αἴο.- 
ἑξιοναἰ μια νῖ (διξάοιδς Ἰυπησῃ, πιο οὐπι ἤτ ργαξαη.- 
τἸπιϑρῇ! ΠΟ Ορζάῖι πἰπλῖπὶ ἤτ » τΏ]Πὶ ςοπτίησοτς 
ΟΡτΑΓ]Π]. 

Ῥ αἰργίο. 
Μο- 0} 14. εἴτ. οὐ ουπανε ταπάδτη ἤτ, πῇ 

ΙῬβοὶε ὃζ δρραγίτιουιδ: ταπτὶ τη: Πυεπηδἀπιοάᾷ 
ΠΘΩ 016 σοΠογατῖο οὐ] πᾶπὶ οἹἙ, ΗΠ ἀπιηταχαῖ ἀρ- 
Ραγιτίοηθ, διὰ ἰρία σοππεσῇο εχ {πδέϊδητία τῇ 
ὨΑΓαΓ.ΠῚ σοηογαῖίο νἱ ἀδτυσ εἰς, Ἀπγίσση 1η ΓΔ θὰ 
ςοπιδγῆο πατιγῷ ἢ (ἐδ ητίδιτ , πο σ5 » οἰἰπὶ πὸ-- 
406 σαηοίεῖῃγ αυϊςαυαπῃ ΓΘαΘζΆ» Ἐπὶ πε Ιητούδαῖ 
νη ααάπ.»9 (οἰίιπαας {Ὁ οςυ!οταχα [διατα σαάαι, ὃς 
Ῥοίϊεα γυγίις επαποίζας, Παοτιπι {Ππῶ4 χα ίάοπι ἢς 
οὗ πηδτοσία ἀφηἤτζαϊθηι : ἤος αὐζοτὰ ον {δ ϊδηξᾷς 
το Πα] τατοτη, Πιιᾷ οἰἱη} ρεγροτιὸ ππᾶηθαῖ οδάθηχ πο- 
τα (οἰ τη ἀ! ἴογῖ δ ροπτίοις. Ἐς οΠίτ ρτοργίδταϑ 
προρἤατ!ὸ το ΓΊταΓ δα πηυτατίοηξ πα οχιγι πίθοις 

ἀοσδάογθ πο πηοέο ροτεοῖξ. δε ά τοϊὰπὶ ςογηπηατζτδ- 
τα Ἰη ΡΑττθβοατῆις Ἀν σὲ Ράγῖος 1 τοῦ) ΨΟΥΤΙΙ,:- 
Γαζονἰταΐς ςΟιοπἰεπτάαιε ἱρῆιις Ἰητερτι.51π 4α [- 
ΡίΔηλ ἱπτοιτορατίς αι! πος εἴξ, αασά αἰϊχυδηάο 
συϊάοηχν  ἀοτι ροτεῖὶ, μεν νπἰὸὴ γοζὸ ποηὶ απ 
ἄστη δυτλ]ιὶς, τοίροπάσηαιπι » εἶδ ἀς Πηρυοτιπι 
Βιυϊαίτηρα σοπογαπι γατίοης. Ουο 4 δηΐπὶ ἱπηρ] εἰ 
τεξοιτίιπηηας εἰξ, αρρατεῖ, ρέορτεσ Ἵγαδητυά η15 το- 
πδερογδτίοποιη. ΝΟΩ ἀρραᾶγεῖ διιῖθῃι στ εὐδοιά- 
ζαπὶ εἰξιργορτεγ τεπιμζατειι» πιαζοσία νἰοϊθῆτοσ αἱ 
ξυ(α ροίζαυατη ο ΗΠ χὶτ ὁ οοπτίπεηζο ἰρίατη αίοτηα 
τηρηζἀγατοῃς, πηι σοπογαζιοΠἼ 600 ΠΟΥΤΌρτίοηὶ 
οδηοχία Ου!ά διζέ οπηπΐηο ηὖ γϑάδυριτοῦ ΠΕ» ζὰ 
{πἰρφτασδεγογ, αὶ 4 δού4; ρτοστείϊις εἴ,ντ ἉΠηαἱ 
Φιοά ἰρίϊ ρατιἄτυς Ἰὰ ἀρεῖς {εἴς στοᾶς, ἠεἴς! τὸς ςά 
4υἱ ρομίζας οἶδ, ραγέτες ὃς πό ἃ ρατξεϊ δ. σεπϊτά εἴς; 

αυςπγαάς 

γγίσ ἢ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑεις 

ἰοὺ οἵ Τῆ 6 ννεϊεοπια Τγυβὶ, ἰοπάοη 



Φ). 

“ι "- 

σαομλδάϊπηοάιπι 14 συοά ρϑὺ τούταμη θησταηι οἵδ, 
ὮΘῊ ὃ τοῦτα πδίοιζοσ, προ ἀρρατγοητι πὶ ν᾽ Ϊὰ οἱΕ ας 
(ϊο [δι ραίο οἰτοα πησιὶα, [δ ηγασ 5 ἀδ ν πο αμο- 
486 "ρέοσι.14 νογὸ 400 ποηλῖηο 4115 γούξὴς αρ- 
Ῥο δεῖς χυὰπν ρείηγατη ΘΟ δητίαι θα [0] ἀρὶς ἃς 
Ῥαζίτατ» αυα πς ΟΠ ἢ ΡῈ15 ΟΥ̓ Π18.» ΡοΥ οὐππΐα ᾿)εις 
{δ ΠῚρι το ΠῈ15.» ἀπά ΠΟΠΆ]ηΙδι15 ἃς ρέι ΟΠ 15 ἐς {πὰ 
[ξὰς ΡΟ] ταν ὃς μι αγία αἰ Πποϊταγ σις τ] 115. ΠΠῚ 
δυζοι ἀοἤοταγ 41 611}58 σὰπι διις εχ ποπιῖς ἤτ, 
ἴδοι τὐαπΠηυταϊτίοηδ., πΠοη παζιτ. δὶ ἁπτοῦ νὸ- 
ττάτοι) (6 41} ν οἰμμλι5, πο οσοηάα δ], [δ ποιὸ- 
ταηᾳ σοϊσπἀάσι6 τηοτ5 οἰτ, ΗΟ ΟΣ βαζοηι ορτίμηιι9ς 
οἰὺ ὃς σοπποῃ ἢ ἠΠΙηγι5,61 [)6ὸ ἰς σοη. [πάλ τθ]1η- 
αιας ἃ τὰ ἢ ἰδ! ταα σοπ ΠῚ Π1ς ρΟΡῚῸΪ [5 ἀν ρογορ,αο- 
τιδάμπηοά δητὰ [ΘΟ  πἰς. Τατρε εἰχζ τουροτα πο 
τατος. ΠΊΘἰτογο ΠῚ ΠΟ : πη άθτλ. οίδι πγα]]ς 
ΓΟ ρΟΥῚ 5 ἀν αζαγητα5 ποι πο] οἰτίϑγυη ἂς ἐἰο]ογή 
ἀρέρις, Μαχίπια τς οἰ , Ἰππρου πηι {Πο οης ἃκ ἐς 
ἈΑΧ 5. ΡΥ] ΘΟ ρ5 ΟρΕΙΏ}}15 Ω 1] ΠΡ} ρα ργηὶς 1Ρ6- 

ται Οποιμοάο νογὸ Τα πέξιμην οἰἿδ αοας χύα νο]υτα- 
ἴς ἴοι Πιπῖε, θα ἀδριορατὺ 81 σογτιιβ ἐπ τοῦς οὐ 
[οτιατυτιγααζαν αατθηιν» ἃς οαμη σαβοτγηαῖ ας τορος 
ἰδοιοτα ῖ ἰαΐτας οἰἴφαοι νοἷοι θοαὶ Τα σπλὴν 1:0] - 
ἀ!η]5 οἱἐ» ἃζ ογάτηὶ τορυσπαῖ:οα ταπιοῶ Ζυκ ἤιει 
Ραζαίῖς ρον Ῥγοάι ὃς πιδάθγο ἰυκί σα ἤπλ] ἃς 
“ομηίοίατο τθοβὶ Α ρἰαπέδι νογὸ ἰΔο εν! ας ἔς 
αιιοσα!5. ΝΟ ρυλυδτα τὸ 5. ρα] 1ο ς᾽ 5 [64 ρα ] ρα: 
ΡΓ πάτα ἀπτοροπεηἊα ητ. Ομαἰ 6 νϑι ὸ ρθη οἱ 
εἰ 4 ςοηζοἰατιοιῖς. (πη νηϊαοτίο Ρόρι!ο Πἰ λυ 
᾿κϊ. οἴου ΠΠ|ς ρτατίδι)» 1] ΘΟ ΜΔ] ΘΠ. τδουμ 
ἀοϊοτεπὶ Ποροιαμς, Ἰλδίογος αὐζοι ἢ Πατίην ἃ 
γα; οὐα εἰ Ἐϊτον 5. 581 Π0}} ρεοθαθ» ΠΟ 5 πο Πᾶς 
ὑς5. ΕΠτππν αὐτου νά πλ1115 ΠΟΥ ΓΙΠΙΤΙ» ΘΕ ἰ Δ  Π1ἢ 
16 {Ὡριθὴ5 παΐετγο ἀοοτ ὁ « επΐην ΘΧ  ἘἸτ 5. 0 ρο: 
εἰτοολπν Ἰάἀςίτοο οχξαςς αυοά {(δπρεῦ διζαγιην ἢϊ: 
αας οοττὸ αποά ποθὴ οἱε, ΠΠπ ἢτ. Ὁ ποιποάὸ γετὸ 
ΠΟ [10 αυορίαιη αυσά ἢτ ρεγειηῖς κε. Ἐοττὸ ἃ- 
ἴμιι5 αἰἰςοτοτ,α 11 ἐπρίατο, ὧχζ 11 1411} Οχοοίοδς, 

ΠΠῊΡ 115 65 1}. 6 }511}}ν 1 ΧΊΟΝ 5 ἢπ Π᾿ ὴ » ἰπγπιὸ 1 
ἤπιος οτίαθι ὃς ἐπυρτῖ5, Οὐοά ἢ ἰπ5 ἀΠ σατο» 4υα]}}ς 
ῃι Πλοτβ πγῖτῦς ΡΟ Ε ἤσης νοσθιη 411] 116 ᾿πτουἢοΙ ἅτ, 

Ζαατι ΠΠΠ πιογά σι το 618» ΟΠ ΠΕ τὴς τρὶρίο 
τ δ ογθὴν πος. Εἰαος στάθη, Παθος νχουδιη 
ΡΓΠ ΘητΘῊῚ » ἀπ ΠΥ ἿΓ1» ΟΠγ ἢ 15 τοθιις ἀθιη- 
«ς.Α τοῖρίο ααοά ἀφο (πιο. ἀομιδπις συ] 

ΟΧ γοτουθας, νὰ σοπίογπατγος πΠπΠροτ!) ᾿Θσθηι ἀταϊιο 
ἄδοις, ργορτγίπην Πἰπτηῖ πηοτῖς αβθοιξ » ἃ σογοπα 
ἴππν οσοίάις, Οἷα, τας δεῖς αι Πσθ τα πηροτας Ἀο- 
τῆλ στα! ΠΟΌ]Π Ιλ. ῆς 65 απὸ αβρέϊις, νὲ 
415 ἀσησσν αὰς ἔα απ σοι ἴαηζοῦ πος οάο σὰ 
δέγπατο ποη ρου τασθο οἰαΐτατος ὃς ρορ]ο5. Αρ- 
ΟἸΠου τας {1 σοταῃ αὐδῆρι ῬουΠιαά τοῦ, ηο ἘΔΡΏ Πα μὰ 
τρῶμβᾳ , 

Βυχ ιν γ)ο» τον μην Οαγημσ ἸμευγἩ Ἢ 
7γέξι Νέου γρείᾳ, 

Ν' 1 να Π15 οΤδς. ἴῃ αἰ ΙΘηἰς ποσοτζιῖς ΠΠἘ] 1 ΠΔ ΠΟ ἢ 
δ οἰϊοπάθγος : πρσιθ Θημη. ΤΠ ΟΓΙΠῚ ἱΠΊρΡΕΙ]Ὸ 

Ρτάρδδς . ἀρ Βαργίση!ος ππάἀϊοίιλ Θχοςροσδϑ. 
Νάπι νηάθ τι ποίξον ζασγη οχ ἤοζιις οἵδ, [τ γε-- 
τὸ τδ τ} τρουθι το τας ὃς (ΟΠΠἸοἴτας 9, Ὀἰαηά!εης 
ΘΡ᾿Π: 0115 ὃς ΘΙ αΠλιο  1ας "5 Πιπἀδλιηθηζα., ᾿τέμπηαιιο 
αὐΠ] τυ τα σαρί ἀἰΐατο,, δοπΙση τατον αιαη απ) ὃς 
᾿ιαπηαπίτατοτι ρτα τῷ σ΄. Ατ Π]Δ]] ριοβοϊοο,ηοχυς. 
ΘΏΠα [τοῖο Ῥοτόσις, 

Ι 

ἘΡῚΞῪ ΘῈ ἃ οἱ 
ζαϑείπτερ τὸ δὰ γῆς φυὲν,οὐκ ὧκ γῆς φύεται πείϑοξ 
τε Ἐσθὲν ΦΥ φαινονδμὼν αἷϑὶ ἔα ςὸν, ἐλλὰ κῶλα 
αἷθὲ ἐνὴς ἐχᾷς τ. τῶτο ὃ χὶ οὐ ἀλχό τς εἰπε, ἡ τὴν 
φῳοοώτῃν εἰ σίαν, ὀρθῶς αὐ ὄνοι σῳ "ἢ δὲν μένη στο δὴ 
ΤῈ κΚ) ποεῖ τῶσι γϑομδύη πούντα. δζὶὶ πάντων ϑεὲς 
αἴσιος. ἐν κασι (ὃ τοροσώ τοις ἀφαιρθρμδμη 10 Ἰσῦον. 
αἰοἶρεου μαδθη τε, Κ) τῶτο μδὸ ἑλς 1:»ν(τοτε οἱὲ πλα  ἕ]α! 
τς ὅτοιν θεὸς οἷς ανθροστο ἡ νυ), τόπο μετα ξα σά 
᾿) ὑγνὶ φύσεε ξιως σὲ ἐλ ῳ τὸ ἀληϑὺς ἃ ποιϑητίον σι 

Θάνατον ΑΛ τιμηΐτῆον Ἰ) σεξαςἐον" τιμὴ Ὁ, ἡ αρί- 

ςἡ τὲ Κὴ “ρέσι “σοι, εἰ “Φεὶς ϑυῷ Σ ὦκει ΝΣ ὀμᾶμον, 

αὐθροόστεν τ ππις οἱ βϑόων τανυῦ ἀξ οις, ὃ Ζ»69- 
(λ ὕρχες. αὐ γε Ψ ̓ δἰ χρόνῳ μὴ λογισ μἐᾳ! ἡ ύοιο 

(ελτίων.εἰ χρόνος κὶ τοις κακεις λύπης ἐπαύδσέ, μἐξ- 
γ!φον, ἀρ γη ἱκανὴ τὸ αὐδὲ μίεγίςτον, αῤίχον ἀβιςος, ὃς 

ἐὰν οὐ τα σοοφτερον αῤ'γη᾽ πϑ ὃ Ψ) ὅσιον ἐπευχι ὥς 

τὸ βουλλσῳ τῷ οὗυό ἀδμο ν. εἰ τοῖς Ις ὄὅς] ́  ΟΝ ν, ἔς 

δὲ κο Θεὸς δχιςατεϊ ζχύττις, ὃ δίχα ος, οὐ βουλη.- 
σύτα, Τῷ οἰγαϑι, “λεσνεχτμζον γέρ χα; φΐδρ ταξιν 

τὸ τοι τι ν»γήσε) δὼ γνοδια συμ ἔρεξεν. χορό-. 

ελϑε χαὶ ϑεράπ οὔ σοι δέκα σεν, γὴ ἡπαρηοόρησον τεὶς 
αἰτίοις. ΠΝ) δὲ δαχρύων οὕτως διὸ ῥίψας οὐ τὸ ἴσδδρα, 
27) κοινῶν, ἐλα τὰ κοιναὶ ἢ ἰσίων ζωοϑοτιβμήτιον, 

οἷον οἱΐ σοὶ χαὶ τὸ τὴς αἰου μυϑίας εἰδ Ὁ». σιυ ὅλῳ 
τὸ υἱὸν ἔϑγρι πεπνϑηχάζι ἐμοιψ τοιὶ μιεϊα σοῦ 
λελυπή μδῥοις. ἀμείνη δὲ, ἐαν λυπούμλ Θ΄ σωυ-- 

σῃ τάχιον. ἐὰ μὴ Φσδοέλθης, φίλοῖς οὐκ ἔχεις, 
εἰδν δὲ ἔχεις καὶ ὑιιῦ τὸν τυϑνηκότα, φήσῃ τὸς ἢ 
γοιεῦ ἐχόντων: τὸ ἡαΡ ὄν» οὐκ δτίλλυται. δὴ τὸ τὸ 

ὃν, ὅτ; ἔξω) δάοπαντος. ἢ χρὴ τὸ μὴ ὃν γίνετω). πῶς οἢ 

αὖ ἡἥοιτο μη δαοῦλυ δου τῷ ὄντ Θ΄ εἶπεν αὐ ἐτε- 
τὸς τις,οἰς ἀσεβεὴς τε Κοὴ ἀεοϊηοεῖς. ασεβεὶς μδ τὸν 

Θεόν, εἰςδκεῖς σὲ τὸν ἰόν. μα λον δὲ χρκεῖνον οἶσε. 
ξεῖς, (ούλει δὲ μια ϑεῆ, 16. ὅδι Θείνωτος, αὔελξ 
παψας ετιὶ τουτίω; σοὶ φαωνΐισ. ζω ἐὰν μὴ “ιὃ- 

Ὡμφιέσν,οὔδα λεῆρίῳ κρείἤονα με σεαυδὶ περοῖ: 
ἡκοας. ἔχεις 8 ὄνον ἔγεις ο «κοὐκ α.ἔυιφοι γα; φίλον- 

2 δλόπληοις εἷ, αχοϑ' σϑαυτῷ λίβε τὸ λέξον. 

ῥωμαϊός Ὡς δι πώλιει γιφυνότων ἵνα στύση τὸν τὴς 
ἄῤγὴς νόμον τὲ καὶ κίσμενοον ἴσιον ἀπέκτεινε. ἡοὶ 
ςεφάκωώσεις ἀπέκτεινε πόλεων ἀρ χεῖς πενϊξκοσίων 
ῥωμαΐων ὃ συη)υξςτιΐος. ταῦτοι στευτον δζχτιθης. 4 

ὧν οὐοἱ οἰκίας τις οἱ ;ιϑῶς αῤξεοι. μη τ 24 πόλειὐν 
τε Κοὶ ἐθνῶν, δριολὰ νος Εἰ ποι ζῶ, φαξούλλεν μἢ 

μὴ περϑεὶν ἔσεισε. ᾿ ὰ 

Βασιλοῖς βαβυλωνία ν Γαῤμες,ΝΜεογωνδ ἡ 
ἰνοδῶν βασιλέι, 

ἌΡΕ δος ἐν τον, πρίονος 
Ι μὴ αἷδιερ. Θ΄ ἧς, οὐκ αὖ ἧς ἂν τοῖς ἀλλο: 1" " 

᾿ τήμοημα φρο ϑγ ψέῶσι εἴκαιος. οὐοῇ᾽ αὐ ἀῤχων ὦ;- 
ἰνοδὴς, ξδγκαζες βα βυλωγίοις. πόθεν γάρ σοι γγώ- 
Θεμος ζω δ ἡμεότεθος δοίμιος, γα ὃ ἐπείρᾳσεις αῤ- 
ὮΝ 7 ἐμμζω ιποκοριζ ό ῥὅἄἕἔρος δπιςολα) ξ) κὶ τοϊαΐ-: 

τος αῤχεὶς καϑιείς.:( φοοφ ηζίο πολεέρδρος δ πλϑό- 
γεξίας ἢ φιλανθρῳπίαν, πορανέϊς ὃ ἐσ εν, ἐξ γὸ λας 
ΨῈ διωυαιο: 



-ῳ. ι. ὨΙΝΕΆΘΟΒΚΥΜ αἈΟΟΆΥΜ 
Αἰολλώγιος δὔφράτη. 

ὙῪΝ ωραξιτέλης γαλχ δ σοὺς μωνόρδμος οαὔ- 
ΤΗΣ δ ὅτος ὠφϑη αὐ Τάς ϑύρωιςαὶς ἐ- 
μαὲς,ξίφος ἔχων ὧ κορίνθῳ, μ'! σϑ γνωράμε:. τίς ὧν 
ἡ α ὁ χιξελὴῆς αἰτία, καὶ γὺ πώποτε στὲς (ἃς ἤλασει. 
4 πειὴ μάλα πολλοὶ μοταξὺυ οὐρεώ τε σκιδενίῳ, 9τί.. 

«Προ ορὴμ Ε Ἡρ γα". 
ἴλδτ Ῥγαχίζο!ος ΟἹ! ἀθηίς πόμιο ξαεϊοῆις εν ἷ- 
ας οΠἘ Δα πιοδηι ἰφγλι ςιι τ τοῖο (ὐοσίητῃι, σι πλάσις τιι}5.41 {ΟΠ ρα 5. Ομ ΘὨ ἰὴ.) τ ΠάἸατι ςααΐίς (Δ, κατ ο ΝΟἢ φη τ νη γμαμὰ τος μοι 5 ΑΒ σὶ; Ωμοῃ ἴδ σοτηρίτιτος ἰητογίαςοης. ΠΟΙ 66 5 Ορας] Πηᾷ τέᾳας τηἶτὶ Πγεραηξ, τοι Πθαμ. (ςΠ]Πςος ΡμΠοίο- 

“ 

λαοσάτε ἠχήεοσα, ἡ τε ἐμῆς φιλοσοφίας, καὶ ἃ σῆς. 
Λεσβωνακτι. 

Ναλαρσις ὁ σκύϑης ζωῦ σοφός. εἰ ὃ σκύϑῃης, ὅτι 
ΑΣ σπυδης. 

Λακεδιωμμόνιοι Απολλωνίῳ. 
ΑΥ σεοῖο μδύαν τικζοΐν σοι ἀπεςοίλχκῳ μϑρ τόσε 

ἐ δι εναρακμνν τῇ δ᾽ μοσίᾳ σῴϑθα- 
γἰοδ ἵγω ἴδως. 

Απολλώνιος ἐφόροις τ λακεδαιμονίοις, 
Νόδας ἡμδν] ἐθεασεί μευ ὑπήνην μη ἔχοντας. 
τοις μηροι κρὴ τὸ σκέλη, λείους τὲ χρὴ λόῦ- 

κοιξ. καλακᾷς χλανίσδες ἡλέφιεσ μμένες λεηηας, δὰ 
χτυλίοις πολλοιῤ γχἡ κφλρις αδεκει μδόοις. ὑπποδδε- 
δεμδμοις κἰπύδηκζα τὸ ἰωνικόν, οὐκ ἐπῴγνων ὃν τεὶρ 
λεγοράροις ῳρέσβεις. ἡ Δὲ ὄψχιςολη, λακεδαμμο- 
γίους ἔφασκεν. 

ν 

Τοῖς αὐτοῖς. : 
Αλδὶ τέ με πολλὰ, κις βοηϑὺν ὑμὴν ἢ νόμων, 

Κι σι γέων ἐσύρέυον. αὶ σέλωνος 5. πόλις, 8 ζᾳ- 
λρὴ μιθιλυκδρηον αἰσεϊδ)ῳ. 

Ἐφεσίων τοῖς ἐν αῤτέμμιφδ. 
Θος ὑμὰν ἅπαν ὠγις:οἰας. ἔθος ἢ (ασελροῦς τι-- 

ἘὩ αλλ᾽ ὑμεῖς, ἑςιάτορες μδρ κὶ σ᾽ αιτυμόνες 
εἰ μρεμσηοί. μεμα οὶ ἢ σύνοικοι τῇ ϑερὶ, γύκτας τὸ κ) 
ἡμιόθοις οὗ ἐκ αἱ ὁ κλέήγης τε Ἀ)ληςης,") αἱ οὔ ατο-- 
οδεςὴς,»,.) πᾶὶς εἴτις ἀςδμκος.ἣ ἱερόσυλος ἰωῦ δρμιώμε- 
νὸς αὐτόϑεν, τὸ γὃ τὴ, δποςερέντων, τύ “ης ὄξιν. 

Τοῖς αὐτοῖς. ' 
Λϑὲν ὧκ ᾧ ἑλλίδὸς αὐλρ Ἕλλην ὃ Φυσιψ, οὐκ 

Η: ϑηναϊος, ἰδὲ μιεγαρούς. “γελοῖον ὄνομ, πε. 
ἐφικήσων ὑμὴμ τῇ ϑεᾳί οἱστε μοὶ τόπον, ἔγϑιι μὴ χα- 
θαρσίων σδεύση μοι,κο περ ἔνδον εἰεὶ μδροντι. 

Τοῖς αὐτοῖς. 
ΝΕῚ7) ϑύωσι τὸ ἱε οὖν, οί χορᾶμοις, ὑμινῶσιν. ἷ- 

ἌΝΩ ξαῤοις, ἐλούϑέροις, δ - 
λοις. ὑπ ῥφνῶς βέϊος ὃ νόμος. ὅχηρινώσκω τοὶ σύμ. 
ξολᾳ, τὸ διός τε τὸ λητοῶ ,ἐαὶ μόνα ῦτα. 

Μιλησίοις. 
Εἰσμὸς ἐμ Ὁ γὴν ἔσησε. κἡ γὸ ἄλλων πολ- 

Ἄν πολλάκις αλλἔπα γον μὰ, ἃ ἡτύχονξ 
αὐαγκης ἐλεοῦντες 5,6 μισουΐτης ὠλλήλοις ἐφα- 
γΉνΤο, μόνοι 5 ὑμεῖς, γὼ ϑτοῖς ὅπλα, κἡ πὺρ ἐπηνέγ- ω ! Ὁ ς.ε..», ) ΝΥ ἐχο τοῖς θεοῖς τοιύτοις, ὧν Ὃ οἱ ετέρφοϑην “᾽ξον“), χρὴ 
αὐ κινοϊύνες, κ) 69 κινοϊύγων. ἀλλὰ κᾧ φιλόσοφον 
αδέδα,..,. ΟΣ ΧΕΙ ἡμες ἑγλίωωῦ οἴύο, δῃ.-. 
μϑσία τὸ πτάϑηρζοι φἰωύγνζᾳ. πολλάκις καὶ ὠξϑα- 
γοραί σειν ἡβνορδμοις ὥις σρισιιφοὶ αὐτὸν, ὅτε ἔ.. 
σεισεν ὃ ϑεὸς, ποιῶν ἐλέγετε ΟΣ ἐκάςζυ ἡμυξ. 
φαν,ὦ αὶ δημοσίας οὑκφιϑίας. χρὴ πατὴρ ὑμδ! λέγε- 
ταὶ ϑωλλῆς. 

Βαυθασις, Πθοτὶς, ἔφγα! 5. ῬΪ μου τί πγα ἀϊα] ἰὸχ οῇ. Ασηοίτο (γπλθο 4 Ιοιιὶς ἃς Το Δα Πας (ΟΠ Π| τοίριοίο. 

νατιλη) ΠῚ Πιδίδειης (ἀππὶ ἱπέοτγι 
ποΟοἤ ταῖο, τα δεϊςογάιά 
ΠΟ Οὐ 15,4 {Ποῖος ν] Δοραηζην  ος διτθη] {0]1 αἰϊϊς «ἄτηηα ξπφέίῃιις ἰπςα 1115. 
στ ηΠὰς ΟΡ 5 ΦΧ: } 10 ἴΔΠη ΡΟ ,“υὰηγ δηῖο Ροεὶς συ], ὃζ ΠΟΠῚ 6 ΠῚ ῬΒΠοίορμῇ 

41  θο ζοΟΠοιτίρηζο, 
τα ἀισοῦκεις. Ο ΡΟΒΙ σα ηι ἐἰ 
ΓΘη5 νοίϊου ἀϊοίτως ΤΉΔΙ]ος, 

ΡἢΒίΙατὰ ὃς τη, 

Τρεοραΐζε. 
Ναοβαγῆς ϑογίμα ἢ ΡΊΘη» ογαζ, δίῃ δογτῇα, ἴα - Ὁ ΘΟΙΏΓΩ δογίθα, 

 αρφείαηριογτῆι “ἽΡο ο»ο. 

Ὁ) οῃοόζοι εἰδὶ ἸΡυζιμι σοὨβυ πη ά τη)», Πα 5 ν οτῆθαν ΠΜΠΠἸηλι5. οδ ρηρτας ρα] ῖοο (ρ!]ο» νς σργζαπῃ γἱάργο ΡοΙςς. 

υἡροϊοηην Ἐρβογῖ» ζΩ᾽ Ταρρεα»νονὴ , 
γος ΘΖ] θη} ν εἰΐγος νιάϊ, δαγθα ἡ 11 Ρία- ἀϊτος τοηὰ τ ζαη ἀ!ἀΐ(ο διδοῖς ὃ οτυσὶν ῬιδουποΙΠδι9 » [ὰἱ 

ΦΟΔΙΏ ΟΠ 15 ΓΟ ]οΪς, ΠΌΣΟ ἰορατουί ΠΟὨΊΟ ζο- ϑηοίζεσο ΠΟ Ῥοζαϊ. 1]τδτα νετὸ 1ιαοο:πιοη!δα ἀἸορθαης οο. 

Εὐώ;». 

ν' 7ζόξιις Ρογίτρς νοςαῖὶ αὐ ἰδριι)» Τ᾿] ΘΙ 9 "ΠΟ ἀθγ Ομ θη,, ὃς ἀεί όηθι, Αἱ ϑοϊοη δ εἰν ἀξ δ» ΠΟ ἢ [6 νοςᾷξ. ΘΘΥΘΙΏΙΗΙ Τιγοαγριμ,. 
Ἐρῥοιζογει δαρογεἰφννης ἐη Τρηρίο Ὀιμα. 

ΝὺςΝ γΟὈ 5 Πτατίοπιπι σθηιις ἰῃ νἤι ΘΠ πη: 4116 γε ρ 4}}5 Ποιγουτ δ ἀ νοὸς ΘΟΙ ΝΠ] ατοτθςφορυΐα- τοτέίαιιθ θῇ οἰ ΓΟρΡγΠΘπά θά] .«Ἀερτωμοπάφηάι γογὸ {πηξ 41] ἴῃ φοάθῃι οἰμγι [θα σοηταδογηΐο ν |-- ἀππητ. ΑἸἸΟαυλ ΘΠ τ ΠΟῚ ἔα» ἰδιγοηση ἔαγοὶ.- ἔοτ,αιξ Οπγηὶς ΘΓΙ 21} ΠΣ οὐδις ἤοιηο, νοὶ οτος. 815 1ΠΠὴς ρτοοιτοτοζαν. (ιιοά φη η} ΓΩΡῚΠΙ5 Οῃ- (φαμιητας ἰά οἱὲ βοεζαηα. 4 

! ΓΚ 

Επὶτ ὰ Ογαοίδ, γὴν παρα χοὰς, ποη Ατὴ- ηἰδηΐς ΠΘ616 Μεραιοηῆς ΤΙ ΙσαΪο ΠΟΠ.1Π6» ΠΟΠταδογηϊ Ἀρῃὰ νοίϊγδιη Γλθαπη Πιαβίταγις. Γλ4-- [6 ΠΗ] ππιρας ς ΠΟΠ ΟρΡὶς {τ (λεμαν ἢ ὶς » ὃζ η1- ΠΟΙ τ, ταις 1Πἴι15 ΠῚς ΦΟΠΙΙΏΘΓΟ [ΘΠΊΡΟΙ Ροἤιπνν 
Εἤάε»». 

ἀτοῦ γθῃ} Δι ΠΔ ΠῚ ξαοϊδηκίδιις τοιρ[ πη] » Ρτε- Οφηςίδιι5, [διά ος φαπρητίθις, υρρίἠο ρας Ογξες 8) 
πάφιῃς στ 

Ὧδ » οςὔἥχπῃ 

ΠΟ 
ξ Ἄλον: [ποζὰς [Ὁ] πὶ γε ἘΠῚ σοησας. Ετοη πὰ ΔΙΙΟΓΠΠῚ αποσας ρογηλ το ἢ} (πρεπυτηοτὸς 

ἘΠῚ: Πυ 3:1 4116 (6 τημτιὸ Ρτοίδααϊ, 

ἃζ αἱϊς οἰ τη ἀὶ,αογιπι 

ΤΕΥ ΡΟΜΝ ψ᾿ κα. ἐν τὴ τ ΦΡ Ὼς δι ίη ΒΓΑ ΠΕ ΠΟΙΠτα ΠῚ Ἰρ{ππ|. ΓΟΓΓΦΠΊΟΣΙ 55 
ΘΙ ΠΟγιζ, “υοιίάϊς ἕλος», ᾿ 

ὨρΡΟγΙτίληγ. Εςταπιθῃ Ρὰ- 

Τραϊραηῃς 

ΕΠ δύζηις νο[ἰπιθητὶς ἰπάπῖος ΔΙ. 6111 5 σΟΥΡ τ ἰυιις ἃ ΡυΪο μούσης οεπαῖος , (οἷ. 

. αἰ 

κι τι  ππτπὶ αὶ τ πρπο ἘΣ ει ΤΡ ὦ ᾿ὰ μὼΣ 

-“Ξ “ἃ. 

Γν 

“Ί. μαὶ αὶ τ δὲ 



ἰδ 

ἘΙΡΩΙ͂ΙΓΒΤ 
γαϊϊἑαης. 

δτηλη εἰ Οχ οοπρ᾽ ατίριια Ἰος 5» 811} ΟΡ Α[γα5 σαι. 
[25}. τὰΠι πιο 5 Ζὰπι [8 65 Δα πο ἀσοράμιηϊ. 

ϑεαγάμ σι ταν ν αἰ σαϊ 6 ἀΠΠ Πρ θητοῦ ςόπάετο 
Ἰπογόίαο μηηλα οὐαὶ ργαάθητία οδίογιο. [τοι 
Πηρυίοτγυηι οΥσα ἔσασπι οἰ αἰταῖδπι δπχος πος δαζ 
Φρῃτγατο 5. 1 ππιης νίηι ἀϊδ ΠΟ ροῆίηι νοῦ! 

ῬΩ  ηὶς απτοίοτερ. Πυγ405» ΠΟ Αὐἤπιοϑ» ΠΟ 1ο- 
ἤᾶρ; (δ πὸ νετοτὶδαιμάθην Οταςία ΓΠαγιοβ, Οτο- 
ἴοηδς, Ἵ ἀταητὶ ποβγᾶιῦ αἰϊοβ οὐ ρ δι» 1} {πηΐ πγ}- 
ἢϊ οχ δϑαζὶς [τα] ]ς το] αιύ [νς. Οὐ] Ἰρίταν πε Ίη σαι: 
ἃ.) ιληλο θην νὸ5 Ζα! ἀθη ργο ΠῚ» ΠΟῚ ἀαζοη] 
ἸΔδἰτατί οπθην ἔλπυ Πάπας πλθαπὶ ἴῃ οἰ απο! 
Ποπηίηἰδιις ςο ]Οσθηι» ΄ιάσιαιῃ Πμη ἃ νοδὶ5 οὐπη- 
ἀυς ἴῃ ἈΠῸ ἰοοιμαι ἀϊςοιάαπι γοίοσιαδοιναης αα- 
ἴειη (Ὁ] την ν τ οτυσ τοπιριις ἀατὶ Ἰα!ἀληα1 νο5» Θ6(- 
αὐ 4] νοῦς ρεα ας, νῖ τυϊτὸ ργα απεὶουδ ον τ- 
ἴαζο ὃς γον 1 5᾽, σαὰπι ἅ| οστοσὶς ηρθγαηξ., ἰμιημχὸ 
᾿ς ᾳύοαιις 4υοτιπι ΓἜοιο πατὶ {πὶ 

5421. " 

ἋἊ Τπροαϊοηίηπι ο{Ἐἰς Ροίξοτὶ, φυσπιδάπιοάυμη 
τ Τ᾿ ππαο ΡΊατο παχεῖς, ΠῚ ν τὸ σοηΠ 16 ΠᾺ 

γείξγατη ἄδαιι. δηι ααϊάσθηη Δριχ γὸ 5» ἀρὰ Ἰρίος 
γετὸ Μιηογιαπι ἀρρο!]ταπη; οχτογηνηᾷτς ὁχ τες, 

Πθαυς ροτπιαηοης Οἴαοὶ, Ομο δυζοπν βαξξδ πὴ 
βεγῃιαήθάης οσὸ ἀφοίαγαδο. δέμοχ ὃς [ἀρ ι15 6 ΠΟ 
οἱ" ΑἸμθη 5. ΝΟΣ ΘΠ ΠῚ ΟΠ Π15 πα Ἰοσ ΟὨ δ ὲ ἤματα 

οἰτιχαϊα πα ποπλιαΐ, Αἀαίατογ δα ροτῖας οἰϊ. Αἢ- 
ἴξ Ῥοτζας δυζορἤηδηΐα 9 ἴνοπὸ Ζιοαις ἀητὸ ἰοηρα 
Ἰπσαηΐα,, Ῥαγαίτας απτο ΜαηγοΠίαπα ὃς ῬοΓΘ ἢ, 

ἄδα γογὸ, πο ϑιιηίθι Πα ά θη Ὀρείηοῖ, 

Ιομηδισ. 

Ἄχοος. νο5. ἀρροιαπάος εἰΐς ρυιζαςὶθ ργορῖθυ 
Ἐπ: ), ὃζ ρυηπίπαμπι οοἱοπίαη. Αὐ Οὐαςὶς 
αυοπιαἀπιοάσπι σοηἤιδταήο ἰορέίαιο σοτῖα {πη 
δ ησπα νἰτάσις ριόρχια : ἢς οείαηι ἔστη ἔρο- 
οἰξίηας. ΠΟμλ Π1}1}.  Οὔἱ5 αυΐθο πΘ Πομ) 8 4{1-- 
ἄστη σοιηρ  τβῆριι8 πη ηθηῦ : [δά δας ποῖα ξαϊιοιτα- 
ἴδ {πο τατὶ » πιαϊοσιμ γ πλρσία ρογά ἰ {π|6. Ἐοάὲὸ ι|- 
ἱϊ πὸ [εἐρυϊοῃ τς αιμάθηη νο8 γροροῦθηῦ » ἀΠ]ρρα 
αι] {τὶς ἰρῆς ἱσποιί, Νίαπὶι ργιὰς Εδγοαμπη οτγαπὶ 
ΠΟΙ. πα 5 Πα Πα ομούθμι ὃς Ἰοσ Πατουη1. Ναης 

γοργὸ ἔμπας όταν Εαδυιςϊογιπ, [δυρφηϊούαμπι ἴθα-- 
Ἡδύμι, ΜιΗὶ νετὸ ροτἰιὶλς ΜΙπιηδγίηο, ΠομΘἢ εἱς 
γΦΙς 

ἘΠίασ, 

ΓῊ λύοης ποῖου Αρο ]οη 8 εῖδυς οτάϊπο Μο- 
ποάοειβογαῦ παῖα5. Τὰ νογὸ [δπλθῖ ἀρρο] ατὶ 

νἹΒ δι πσύξε 18. απὸ ΤᾺ ΡεΓοι18. Οαἰις ποι ἴῃ ἢ- 
[πὶ δὺῖ ροίζου!5 65. ΓαΓρΘ 6Π αἸΠοαϊι5 πόιθη δὶ ν- 
ἴαγραῖς ςαϊας αἰ 8}} μαθαβ Ππηλ}16. 

Ἑϊάρμ: 

Ῥαιτι!ς ἰατρεις ορείπια 10) ξογτιηα σαλπι ]ό- 

- ιο ΠΠπιὸ αδίπιμιι5.Αἀδας τάπης ἘΚ ΙρΒ]. το 11α- 

ὕαγηα 16 τ τ ΠΟ ΔΕΠΟΥΆ τὸπθο. Βάζαπηι δά ἤποπὶ 

ΟΥ̓ ΠῚ Ῥτοροχαῖ, 8] ΡΥ τὺ ΠΟΠΟΙ 6 ΠῚ (χης ςῦ- 

ἴδουει. Ναπι ἰπἰτίυη ατὰ ΡΌΟΥΙ 8» δέ Ραμ]ὸ ροιὲ ΠῸ5 
[χτι φφοϊείσεηϊος. Ηἰς ἴαπν ρετισαϊάμη οἰ της ρεῖ- 
᾿ϊρίθι ἃς οχ εἰ γοδας αἀοϊ εἰσοητῇ σι θογηδτίο οῦ- 
οἶος. ΤΙΝῚ νοχὸ π1} οἷ ρειίςα!! » αθοηϊδηι Υ]- 

ΧΙ Πηϊ5. 

Ο κα ἃ. 

Τοφλλιαγοῖς. 

ὁ ἐμ γῶν σολλαχόϑεν, ἄλλοι χατ᾿ ἀλλας αἰ. 
τίαξινεώτεοςί τῷ κ᾽ φρρεσθύτεροι φοιτῶσι σταβ 

ἐμέ. τοὺς φύσης οτεἱ ἑνὸς ἑχάςου σκέγηοναι, χοὶ τοιὶ 
Ῥόπτοις,ὡς ἔνι (άλιςω σιωυετώτοωτοι. τό, τε δος δὶ 
ἑωυτῷ πόλιν ἐχάςου εἴχοιον ἥϑος,, ἢ τοιούαντίον. εἰς 

τίωσε δὶ ἡμιοτέραν οὐκ αὖ ἔχοιμι φορϑχρῖνα!» Ῥαλ- 
λιανῶν εἰ μδ,οὐ λυσοιυς, οὐκ ὠχαιους,ἐκ ἴωνας, δ᾽ 

ἐσὲ τοις τῆς ἀῤχαίας ἑλλεσος ϑουθίοις,κ δότωνας; 
ἵὰραντίνοις, ἢ τινας ἄξλους δὴ ὠκεῖ λεχομένων σὔ-- 

δα μενωνϊταλιωτῶν, ἡ ἑτερῶν τιν ὧν «Τὶς οὐμῦ ἡ ἃ) πία; 
ὡὼ διοσζγοικωι μδρ ὑμᾶς, οὐ γίνο βίαι οἱὲ τοιού-. 

Το!ς ἀ)οϊδώσι σιϑοικος, καὶ “τέρ ὧν οὗύος ὑμέτερι Ἢ 

ἀγλοτέ γέοτ᾽ αὖ εἴστοι μι: νιωῦ δὲ μένον ὑμκῶς ἔπτα-- 
νεῖν χοηοὺς, ἀνέρας τὲ τους ἡσοὺ μόνοις ὑμδὴθ ὡς στο: 
λὺ κροίῆσις 7] παρ᾽ ἑτέροις, ἀρετὴ » χαὶ λόγῳ, ἠδὴ 

μᾶλλον σγαρ᾽ οἷς γεγλυίωται. 
Σαΐταις. 

Θίωα ων δπόλονοι ἐςὲ, καθάπερ ὧν τιμα 
Α Πλάτων φησιν. οἱ δὲ, τοὺ κοινίω ἱμδμ᾽ θεὸν 
οἰξοείζεσι τῆς α΄ ἤροὴς νην γδὺ πίω ὑφ᾽ ὑμδμβ, ἀϑη.- 

γεν 5 τίω ὑκ αὐγὴ ὀνομιαζορδρίιυ, οὐ μδμοντεξ 
ἕλλζωες. ὅπως οἹ οὐ μᾶψοντες ἐγὼ φράσω. γέρων 

δοξὸς δὐσεὶς ὐϑηνῶγος. ἐ γὸ ἔφυ γυϑἡ στᾶσει σταν- 

σὸς, ὅτι μησεμία μιησένος. ὁ Κόλο ξ δα ταὺς πύξ 

λαις»ὃ συκοφαύτης Ὡθ9 δὴ) πυλῶν. ὁ καςροπὸς»καὶ 

χοϑϑ Ἱ μακρῶν τειχῶν. ὁ οὐδοσιτος, 69 τῆς μου" 
γυίας, καὶ «οφ9 τὸ πῳραμῶς. κἡ ϑεὸς ὃ, οὐδὲ σουγιοὶ 
᾿ 
ἔχϑδι. 3 

Τωσὶν. 

Λλίωες οἴειϑὲ σεῖν ὀνορκοἰζεόδαι δὶ τὰ ἡβύη; 

ἣν τίω) ἔμι ροῦν ὑποικίαν. ἕχλησι δὲ ὡς- 

“πέρ ἐ9 ἢ καὶ νόμοι; καὶ γλῶπα, χα) 61’ ᾿σι»,οὔ- 

τῶ φὴ ρῆμα , Χο εἷσος αὐϑρῳῴπων.αὐλ᾽ ὑμδὴ »έ 

οὐδὲ τα ὀνόμοία μδύει τοῖς στολλοῖς, ἀὐλ᾽ σὸς 

γέφις ταύτης συ δ᾽ αμμονίας ὑπολωλέχα τε τοὶ Ὑ Ζρϑ95 

οὐνῶν συμξολᾳ.Κάλως εἰσὲ τοῖς τάφοις ὠκείνοι εἴς. 

χοιἥ' ἀν,ὗτο ἀγνῶζας αὐτοῖς ϑυὸ μένους. εἴ 78 Ὡο9- 

τόρον ἡρώων ἰὼ ὀνόμιφζα, οὶ ναυμκοχων,Κ) νομοϑε- 

δΠδ: νιοὶ ἢ λουκούνλων 16, Ἢ φαυρικίων, καὶ λοὺ- 

χκανίων “ἢ μακαρίων. ἐμοὶ δὲ εἴη μαῦλον ὀρομιοὶ 

μἠμδηήῥς 
Ἑξταίῷ. 

Πατὴρ ἡμδιί ἀπολλώνιος ἰὼ Ῥὶς Ἔ μηνοσό-: 

δα Ὁ ἅπαξ ἐϑέλφς ὄνομα ζεάναι λουχρί-: 

πος. ἢ λούπερος. ἥνος σὺ τούτων δστοοῦος" αἰδρὸνγ, 

εἰ ὄνομζῳ μὰ ἔχοις τινὸς,το ἢ εἶσίος ἀυτῷ μὴ ἔχοις. 

Τῷ ἀυτώ. 

ΑὉίσδος ἐς μδὺ ποῤῥωτέρω διὼ δαίμονι. ἠδὲ 

δὲ τὰ τῆς πόλεως τὩράγ μοΐᾳ εὐ νᾳί ἐβαλό- 

μίω. ὁ δοὔεο, μοῖρᾷ «ρὸς τέλος εἰνδοῶν. οὗ το 

περν λέλόγχάσι τικαν. αῤξέι δὲ τὸ λοι 

παιδάρια, χϑὶ μικθὸν ἐπάνω τούτων μερίθῳκες , ἐν 

ζ)ϑάπου δέος; υἱ σφαλῆ τὰ ἀπὸνέων κυβεργώ-- 

μδμα.σοὶ σ᾽ οὐ δέος, ἐπεὶ βεδιώκα δι. Η 



οοκς, ζοργτηίαῃ! Ὁ 2012 
δα Ὀγ ςουτίαϑγ οἱ Τῇ ννι 

ὈΙΝΕΚΛΘΟΚΥΜ ΑΕ ΓΠΟΆν ΜΝ 
Τοῖς ςοϊκοῖς. 

δ2οϊ(ὦ. ἍΡα (ὶ λιμὸς ἣν ξώσσω, καΐπερ ὄντων τῷ παδὶ Ἐπιυμθας ὃς ἔληγο5 ογας Βαῖο, ααδη! Πα Πῇ ΡΆν . ὁ τοῦ πλἰτ15 θα πάλγοὶ Ῥοοιμη 118 : ρυϊπγὶμ) ἰσ ταν οὐ ἔφυγα 
᾿ " κ 

ΦΧΚΩΥ ἄφηκώτων. νὸν ἄδυνοό ἐδὸ δ Δ δυγαρὶς Μεραγαιηοιπ) γηο οχ []ς 4105 ἀρρο!]αητὰν 
μαγωρασε, σον μπώνλὴ λελομδμων “Α ΗΒ ρλιδιου ΠΟΠΠΒΠΠΠΔΙῚ οτίαῃι ἰοπόπος, ν  Ἐ Θ ἐπὶ Λιαςφροπῶν. Ἰροφῆς γὸ αἰ ΟΎ Οφις ἐδ κα ἐφοσίων. ὃς γ]ατῖςο ντοόγαας σαγορας, Ῥοίξ Ἰηά4ὁ ἰῃ δγΓΠΑΠῖ, ἔπφιτω ὠκῶϑεν εἰς συρίων. ὑπτε δέγετο ἈἋ ὥραγον οὔ. Γυἰξερὶς δαϊοην βοιτηο πη 21 πγὴ Ἐπρἤγατος, δζήν ἶἾ Σ ᾿, ἄντ ςς ς ἄν ν᾽ ΓᾺΝ ΟΣ ᾿ 
Φρῴάτης, κὴ εἴτις ὁ μοΐως ἐσίεγτο τῶτό τεχολθ, ὡς τε Διυ15 Πτα τοῦ οο 411 ταης οἰεσαηζία ργαςε]]ο αι, ὁ’ 

ς ὦ ΄ ΨΩ γ᾽ ,» 

"Δ. "ἀπ ί ; -ο΄ 

αἱρέῥιδ)γαί τι δ ἀτόπων σὲ οὔγοιαν. . βμαδογοῦ,ντ τριται 1178 Δ]! 0] 4 ἀἤλοσο βοης ΘΠΕΙΔΘ.Ο τ Παρ δτις φάτ ζζοτοῖ. δὰ ΕῚ ͵7 ο στὰ 
Ψ 1} Τοῖς ον Ρ σδὲσιν 

δαγά,αρε:. Παὺς εἰλυαΐτεω σζώστη «τίω ἑαυτῷ “πόλιν } ̓ Πὰς. ΑἸγαῖῃα ΟΠ] ταζοιη ἤπαπλ μι] ]ἃ ΓΆΟΗ͂Ν 
᾽ , 5 ἥ ἀν ἦ » - ἷ Ϊ - - ᾿ ᾿ς ζιδ 

ἀδων ας» ἐγγύετο χὰ ἀμήχανθν. καΐπερ ν γα όσιο οοη Π]1ο Ροτζαϊτ ἰοτιμαιο, διεὶς ὃζ ἜΣ ΠΆΡΕΙ ῥ οοῖσας, ἐμδῆν ἐν ποίῳ περποι- “εἴ δζΟ ταις. ψὸς αἰζοην πείςιο 4 ἔτϑει 1 θοπῶ χς, Α 5 φ Ὁ: ῳ 44 Ἂ δεν  Βεϊ] πὶ 1ΠΟΣρ Δ }]ς [ας Εἰς ΡΌΟΘΓΙ » ΘΠ ΟςΣ 11} 
ϑότες ἀρὰ λέοντι » ἀὐλέμρν αφϑοισοεηρρίς, ΤΟ] Γ. θρ]16ς νηϊαοτῆ, (πες ἀο 1: (δ ὃζ νἱγρίηςς ἃς πη» δὲς νέοι πταντες, αὐ δες γεξοντες. αλλὰ Χῇ παρϑί- [τοῦτος πες ΔΙ Ιαιιῖς οἰ αἰταζθη [ΔΟΓΔ 1). ἐξηορααΝ 

᾽ Π ! "“ τ΄; ῥ " νοι, καὶ γυωαΐκες. ἐρλννυων νομήστη αν τις ἢ πόλιν Ροςιὶς ΖΔ πὶ (σου! οχ ἘἸπηατοῖ. ΝΝΔΠῚ 1114 ἀδα (- ΕΠ) ,γὴ ἐχὶ δημητρφς.ἡ δ ϑεα,φιλάνθρφοπος, ὑμὴν ἡ ἬΝ μυπιαηάςιο οἰζιγοσὶ5 αιιζθ μη 4ια ταάρμι ἵν γὶς ΟδΩΣ ὁ χόλος. ὩΣ ἃ ὈΠ15 γρηϊτ. “τοις 
Τοῖς αὐζ)ς. 

᾿ δ᾿ Γιαανν τῷ ἀν κόψας τς ἢ Οπίδησαηοθαῃι εἰϊ δὰ ΔηΓΙ αΠη ν τθιη ἃζ ῃιᾶ- 
ΕΠ εἰς λιν αρζων αν τέ χ9) ΑΜΑΝ, ἐϑε- 92 Π19 ῬΠΠοίς ΟΡυμ} ΔΠ τ] υμη ἀςοοάοίς ψύ- λήσοῃ φιλροσοφον ἄρχαμον ὡοοσοβυέῶνι. ΚῚ μ{Ὁ.Ἐτίη 

Ἔ ς ὃ γΘη ΠΠ 1 πγδὰ [ Ροηζο ἂς ΠΡεηζοσ ἠδ 
᾿ ῃἥ “" ’ 

Ν 
πωρεηβυνόμζω οὐ αὐτὲς ἐκῶν, κληθῆναι μὴ αἰδαμεί. εχροέζαϊα νοσαδζίομε νογα, “ιιθΠΔἀποάϊτμη ςΟΠῚ- 

Ἢ ξ 
Ε “ ς λ ΄ ᾿ Ξ ᾿ 

᾿ “- 

ναξ,ως ὑφ᾽ ἑτέρφν πολλαν,, εἰ ποιήσψν μίαν ὑμ! Ὧν ΒΌΔΙΑ βἰήοι 1Π|;7 ἢ ας ον ΤῊΝ τᾷ ῬΟΠΟΟΝ 
᾿ " ᾽, ΑΝ  ἑ Ὰ αἱ. δι 121} ΔΠΙ ΠΟ 1)» 4 τ». Ερ}}}} ὃζ ΓΟ ΠΘΊΟΙ 5 σά» 

“πολιν ε ὑελιον ἠθ ᾿ υστ:; 7 7 }} ΝΖ ."7.ᾳ. ΤΌ 0- ἶ : ; ἐϑ τ ΎτΝς 
ὰ.. ἀν Ὁ ἃ »σγυ ᾿ ἤϑῃ Σ αἱ "2 τς, ΞοΕ ροτα ἴδηι, Ἰάχιια σιιδηξιιη ἰη χηδὶς ν γίθιις οἵσ ΘΟΕ ἘΜΡΗ τανης ὧν ἐποίη σευ, ςρισις ὁ ὡς ἔφη τίς, ίςι, ἔθ  Π 6 η} Ρἰαηὸ, ν ογὶμι (φἀ ἰτἸο,  υθηγαἀπγοάιπι 

πόλεμα χωλεπώτερον. 
Ζυάδιη ἀϊχις, ]οπρὸ ϑιααίοι ἃζ ροτπιοίοβοσ θς]]ο. Φοιτηταῦς. ᾿ ᾿ ἈὈραρηές. Ιὰ φι ίαν βἴρηται Ἐ εἰρηνδῥων ἔκαςον, κε , ν έδλνω " τος μῆς Ὁ ΠΙοίορ ἴα. ποὴ Ἐπρβταζα σαι, χης χυα! ρεῖ 

σὲ οὐφρατίω,. μὴ τὸ φῳρῳξιτέλες ξίφος, ἡ τὸ : ᾿ ᾿ Σ . 
τρανό Κλ, τὸς βὴ εἰ δῆς; ἀὐξη, κὼ τῦλο ἀϊέϊα, ηε {ιιῖς Ῥγαχίτο "5 ΘΠ (8 ΠῚ ἃ τη6 ξογηγϊ δ“ 

ρὸν ἔβκο 
πὰ ἅττ Γι [φς γ θη θηιμη ριζοῖ, Ηος ΘΠᾺ ΘΠ Έαύ- 24ρ ὅὄξιν δὀὔφρατου. ἷ Ριγαζα" Σ“τοζαπηλοις. 

᾿ ΕΥΗΡΩΘΉΙ ΑΙ, ᾿ “᾽ πάνττον μητήρ. δικαία γδ ὑμεῖς ὃ οἰ οἴκοι Εγγα τησϊογ οῇ ΟΠ 11}. {8 ΘΗ ΤῺ ον Ατνος 
ὄντες, ποποίηοϑς αὐδὸ ἑαιῖ μόνων μητέρα. εἰ Οἴλπι ἐπ ΠἘ] ἢτὶ 5, ν οἰἔγαῃη ἀυιπιζαχαῖ τηαΐγοιι 

Ἔηα: ρει κα δ ορι ἐμπὶ ΘΕΈ ο Ἐ15,ὃς ὨΠΠ οἰ ἘΙξουϊεῖς εἰ βοίδηι γὲ γοδς 
“ἢ πουσῃ ἀ)ε, ἐκ ἐάσω ὑμᾷς ἐν αὐτῇ ἐςγα). : Ν ἷ 5Ρ 
ἔ ὡ ἐφ’ ἐκῶαι 1ὴ Οἃ ζοημἔογο ποι [ἰσοδῖ. 

Ὶ φ δδ 7 ΄ Ν Ὁ 
- ΓΛ " ΟὟ, λ 

: δι 
ς ω, ἃ ἢ 

Βασιλούς φρᾳ Ἧς ἀρ χε σδἔειδὰ ἀ ο  Τοίς Ἀεχ ῬΡγαοίας Ι᾿γενα ῥγάτοριονε, (ἀρλομι δά δ αὐτὸν συφοῖς. 
γη: (πῃ φο {ππ|. ᾿ ὝΙ γῷ». Π . ῃι. 

᾿ 2 Ἴ ᾽ οι ΒΑ 

᾿ Πολλωνίος αϑήρ συφωίαζς, σοφωτέρες υμᾷς Ῥο]]οηπας γὴν (ἀρὶθητὶ ἤτας. ΠΡΙπιοερῇ νοϑβ 
ς ““Ψἦ ς ν κ ΝῪ ᾿ ς . 

5 ᾽ 7 ᾽ 

.  ἕαυτξ νγ εἴταν.) ἀ(οιϑησό μόρος ἥκοι τοὶ μέ. “ Ὁ ριρεῖίοις Ραυϊαι [ἀρ!οπεία,νεηΐταιο ὈοΟΡΠΙζαΠὶ “ερῳ, πέμπετε οὖν αὐτὸν οἰοίδιτοι, ὁστόσει ἴςει ὡς ὕσπη.. Δ ὥρυς ϑιοου 'πάτα, Οαγα, 4ιΠοιμηαιο [Ἰς15 9 [γ15 
. ἣν 5. 

.-ὦν ᾿ 
- ΐ ἐΆβςι. ΜΝ Ἐ. 

λεῖται εἐἰσδὲν Κ μαθημάτων ὑμῖν. χὸ γὸ λέ αξίςοι 4. 11) ατιιΠῚ ἱΠΠε ἀφ ΠΊα πο αἰ πγΐτειζο, ΝΙΒΙ εἴε 
βὰς ἐν ΚΣ ἘΝ τε μεν Ὁ ΠῚ ΘγἀἸ]ομΪ 5, ψιοά 1 ΘΙ σοπεαΪ στ 15» δὰ ἰγγὶμ 

αν ϑθρόπῶν, Κα) μυῤμινηται ἰδέτε, κΚ ἋΣ θρόνον ου  .: 

εῷ ὁ ᾿ Ε ἵ 
ο, ; χάλι πο κυῆν. ὑέος φ . 1} ολάος ἸΝΑτη οἰλῃ) Θἰοαιδησίᾳ ἴιΠ) γογὸ ΠΤ 6 Πηο.- 

του σῶν οι, Τὶ βασιλρίαν ὔωχας "αρ᾿χῶ πτώτερ.᾿ τὶ ΥΊΠΟΙ ΟΠ ΠΟ 5 τπογία] τῷ οἱ ἑπόυδροι δὲ αὐτί ὡξ,ο, ἐπαίνου,δτι τοιῦσιε αὐ. 5.(Λοπτοιηρίοζιι δε Π. {6 }- ἰδ πὶ αι μα ὶ (φἀοπεῖ, φοτομαπη τρρίαηι ᾿Πηρ6 5 σΐδος ἡἤϊωυται. 
τάμησας ἀθάΠ ἴάτοθε ρατοσ. Οἱὴ γοιὸ (ἐααιηζας Απολλώμγιος τοῖς αὐτοῖς. οι π ἰχπάο ἀἸρηΠΠιη] (μι ἐς 1ζ) Ζυιδά τλητο γίτο (ξἰδ 

ὔ 
ν ᾿ ς ΄Ν 2 ! 

1 ΠΟΥ . 
Ἃ Φικομδῥῳ μοι πεζῇ φὩρὸς ὑμαῖ, ἐδώκατε ; «ροϊονοτιιν ἡ ]οην , { ϑ, 

πω τοῦς κως, ΡῸΡ ῬπΔ ΤᾺ] δὰ νος γθηϊοπεὶ » τηασὶς ΠΟΡΙ4ΠΊ ΡΟΣ , .Δ’., λάδι ᾧ 

“γώγη στεντες ἸΔῈ 19) ὧς τ ΒΕΦΤῸ ' το[ξατέπησιις ἔδο {Ἐς [ςὰ ὃς νοῇτα [Ἀρ ἰδτία; 1γ1-- 
ροξεάγαι. μυθμνήσομαι τουτῶν, χα πρὸς Ἑλλίωας. ἱ ΡΑΓΕΙΟΙΡΙ [δέξο ροῖ φαύλων γε ξϊρ α ἔοστο ἀράιϊς, 

3 , " 
ΤΑΝ 

ῤδξς - μ“ 

νγ)6, μὴ μφῴτην ἔππον Ἠογη ᾿διτα ἀρ Ογασος οἴίδη τηθηζίοπθμι [8.- Γἰατη, ὃς αι [ υ!ς οἰδεὶς αἸΠ Ρυτατοηος ΠΟΙΆ - Τίτῳ βασιλῷ, ςαδο,( ποι ἔτ ᾿“ ηταίαυτη δίβογιης, , ἔπος τλῦινς , 
Το Βορί, 

ὦ διόνόνα τάν. κχ μὴ κηρύτ]εῶς, μὴ ς δόσις θη, Ζαὶ τποη Παῇα, 
ὅ) δγηίων ἀΉΙ, οδγ νυ μα ἐγ) 1 σώωοῷος. ΡΏΪ6. γοϊπογὶς ἱπηοζοίσογο. 

Νδαχ 

-- 

Ἀρίξηξία εἰδ] τὸ 
ςς Ποίξίαμα ἢ 



ἘΡΙ5ΤΟΊΙ, ἢ, τ 
ΝΝδηι απίχημην σοτὶς σοϊοπαϊάοπθ ὃς ἰαιτοα αἱ- 
ΘΏΠΙΩ, 

Τρρμθίγὴο ϑιμίθη 
Π.. ῖς ΤΊτο γε οὶ Ῥ κε Θρτογοιη, τηοάοταϊτοτόμι- 

786 τερῃ] θοπε γοέσας σογεηάϊ. Τὰ νοτὸ 
ἀθογε ορὸ γεγὰ {πὴ 11 Ἰοσυιις ρογπιϊττάίααο εἰ ργα- 
ζΟΓ ΧΩ} ΟΠΊΪᾷ. : 

ἐμηφέγαιον Κ᾽ ἐἰβαβαηηο, Προ ϊομῖο ῬΡΗο ον 
[αἰμιοη. 

ς' οαηξε! 8. Αροϊϊοπὶ ῬΗΠ]οΙ ρ ΐδι δοάοπι πτοάο 
ἐθΟ ΠῚ ΘΧΟΘΓΌΘΓΟ Δ Πγι5 οι, Πιπηπλαι δά ἔα- 

ἰἸοιτατο πη ρεγιθηίγδης ΟΣ αν ὃ ραυρετῖας, 1]- 
ἰλρηιοά ἃ ἀΘΟ] 115 ὃς πλόος ς ̓ἰροτγαγθταγῆρς αιοά 
ἴροητιο αὖ οπιηίριις οχροζογοζαζ. 

ἸΠΕῚΝ 15: 

σιωύης ςέφανον. ἐπ ει δ) ἐφ᾽ οἷς “!εῦ σεφανου δῖ, Ὧι 
νωσπεις. 

Δηριη δίῳ σουν,ἐἷ. 
δὼ μίσε ξὰσιλεϊ τξὼ σδεδεσκαλον τῷ τὴς 
βασιλείας ἤθους. συ δὲ, ἀληϑεῦσα τέ μὲ 

«ὠφὸς αὐτὸν δίδου" κἡ γίνε αὐτῷ, πλὴν ὀργῆς ἡπαγτα, 
Αὐτοκράτωρ οὐτἀσεσιανὸς δπολλωνίῳ δι- 

λοσόφῳ χαίρειν. 
Ι παντες δπολλαγιε κι ταυτώ σοὶ φιλοσοφειν 

ἡ ἐήδενειι σφόδρα αὐ σὐδαιμόνως ἔωρᾳτῖον; 
φιλοσοφία τὲ κἡ πενία. φιλοσοφία μδὸ ἀσεχείςως 
ἔχουσεοι. πενία δὲ αὐθαιρέτως. Ἑ ῥῥωσὸ. 

Τέλος. 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ ΑΥ̓ΤΟΚΡΑΤΟΡΌΣ ΕΠΙΣΤΟῸ ΔΑΙ: 

ΠΙΥΥΠΙΑΝΙ ἹΜΡΕΚΑΤΟΚΙΒ ἘΡΙΞΤΟΙ κ, 

ὃ ΝΣ Οο τδ ἰαγηάυιάιαι ΝΙΊ ματα [δ πδῖο Ῥαυιταβά (ἐ- 
ἱ οὐδ ριύαι6 Πα] νοπίορας ἴῃ πηρητῷ νΠτατᾶ 1]- 

ἜΧΕΙΝ χα, γ᾿ Γα  ἰσος5 Ἐσγρεϊοτᾶ ραδτος ργα ἀϊςανῷ 
4] ἰᾷπι οἰ τ ΝΠ απ οὐϊμῖατη Γόγαπν ᾿ργοσαγαξοτ ὃ 
ἀτοϊτογέπησιο μαρυςης, ἀιαίοιιπααα ἔοτγο νο] 
γϑῃοτο ροῖΐδς, ἡ αης νετὸ ταλπι ἰηΠιβοῦ Μιυμὰπι οἰ 

« 

ἴδῃς μαδίτυσι, αἰ μὰ] οααϊάοια ΝΜ ἱπατ  Ἰογοτα ἐπά!- 
ρολῃ, τλάο πιθὸ ψϑτὸ τἀ ]οῖο Ῥγεοῖο ΠΟτοΊη Θτίαἴτι 
ογήταμ: ἸΝάια ἢ ς τοσ᾽οπθια Ρογβαξῃς ὀριπι ἀ 1-: 
εἰάτύμπηαιιε ντηι δἄξοτε, Τὰν νοτὸ ᾿ϊπσιαδῃ) ἰοοσυτίο: 
Ὠέηηη; τΠ4ΠῚ 1 Δ ΠΠἼ0 5 ἱππὸ πῇ ἰπτηλιττ ὅς» αὐ (το η- 

εἴα; Τα! εἰα5 ἀθάτις 5, ΠΟῚ πλ] 115 Φυὰπη οἰ πὰ Ῥγὶμα- 
ϑοτας, οπι ἰητοῦ Ἰρίο5 νογίαγοτασ, ροϊηπάτη μιῆς 
ῬΙατο Η͂ας Ζυνάσηι αἶπηο ἀσιτδα!.  νεγὺ Ρατιο 
Ἰοσογίι ἰπζογια!ο ἀϊπιυπέξας Ἰατα {1 Οιλτν αυτό 
γοηἶος 574] ᾿τοτας παϊμὶ τοάάϊάις ΡτΙπγτι πλῖγα- 
ἴι15. ἀοἴ θη τη τς ἰπςς {ἰρίςαθατ, πος οὐα 5 Πάοπὶ 
ίλεϊς Πα οὔσῃ. Ροίξεασαση νοτὸ το ΠσΠατὶς5 ̓ Ἰτοιὶς 

ἤρθη δῷ αἴτὸ ῥγοίοέξα πηαποτα ςορπου]ε μι; (ὐῇ 
«4 νο}} 65. Ἐτοπὶπη αυδά εἴης ἃ νἹοϊηἰοσίδιις [Ὁ- 
ΟἹ5 ΠλΠΠ,ρατααιη ἰά τ! Πὶ ἤροπι ταῦ] τας ηπὶ νά δη- 
4] ςοιῆτηνατο ἀοθοτο, ὃς σαυά!ο ἔπη] πηαχίμηο {πὶ 
αἰατιι)αιιδά τσ Ὀγοαὶ το ΡοΥῸ ἕαπιᾶπη ποϊπέπαις 
Ῥδτεῖα: (οπρΊ του! μι ρορο 65. Αττα ΠΆ]Πὶ νἀ τί 5 
Θα1 [146 }8 Γορτοποηάοτο. ΝΑ δέγειη [ἀργὰ σαραξ 

ΕἸπίτΠΟαἱ 5 ιαί οι τὰ ἀἰχ {Ἐν ἔουΓὶ 5 ὅς Δα 18: Ροτῖο- 
ΠΏ ἴῃ ππαγῖδ τπθογιαπὶ τοοοζάαστιοπέϊησις δ1-᾿ 

Θη τα 5 ᾿ἰπάϊπισεοτο ; ᾿τθ 18 ρΡᾶποιῃ οχ πογᾶδο π)ὶ- 

ἔζη αὐ γος δά ξογιῖ ποη ᾿πΠοίας ἱποεῖπι. Ἐϊ Ρτοίο- 
ἑϊξὸ τ πιὰβ πγαῖτα ἤππτ ἃ τὸ » ἐοττὸ ντ βαστᾶ ράϊοογε 5, 
Θππηγογαῖα. 564 τατηθη ὁ θοης ΥἹΓ στγατίας Παδεζο τα 
Ῥατγῖα: ορογτοραῖ, αᾶ πηρητοπὶ τα πὶ ΡΒΙοΙορ ας 
Ῥυχοορεὶς ἐπηδυ δι, ντ δ! ααδηάο ᾿χαπι ἜργΥρεὶ 
Ρῖο ΠΙ ἰ0 ἀπξεῦος μαῦογο. Ν]γήδηιν νεγὸ [ἀρίςη- 
δα (Ὀτητηα, ῥέα ἀ!τιπη ν οχριάπιαυς δὲ αἴρεγαμη ἴη-: 
(]ληγ ἰχαδιτάπῖοηι ( 44 επὶπὰ αἰ Δ ργαῖοι 
[τπάςαυνο)ποαις (αἰγρίο αἰ ΠἸσοῖο δὺς ρογπιδάοτε 
Ῥοταο . ποαυς παῖαγα ἰπ τε τ “ἐοπιηηπαζατιο 
4ὰο πλϊηὰς ἢϊς ΤΠ άσατῃ δηΐοροηοπ4Πὶ ςεηζεγοῖ: 

ἜΡΙΣ Γὼ μδὺ φμέωσε τὸν νῶλον πείλαι ζατειλη: 
ἩΣὴ φέναι.ὼ πολλάκις εἰς μνημίω λαμιξαΐήων 

φρο δὴ τὸ εἰωθὸς “ἐμοὶ ὡς σὐδϑαίμονες ἔλεγον ΜῊ] 
αἰ γυ τ ἰὼν οἱ στ α)σδαις πάλαι μδρ τὸν νεῖλον ἔχοντες 
ἀορηηϑν, δ] ὅσαι φέρειν οἷσεν ὠκέϊνος. νιευνὴὶ σὲ καὶ 
τίω σίω) μοῦσαν προσειληφότες ἐσδὲὶν ὠτιμοτέραν 
“τὸ τεΐλουπταρ ἐμοὶ δὲ κρατῇ τάχα κὴ μείζω. ὁ μἂρ 
γᾶρ τίω γώραν αὐ! ἔπιῤῥέων πλουτεῖν ὄχιτρέ- 

σίει,σὺ δὲ ταὶς νέων ψυχωὴς τίω [λώφαν ἐπαφιεὶς 
δλὶ τὸν τῆς δχιξήμης ἤλλᾶτον ἰϑύνεις. ἐσὲν ἔλαγτον 
ἢ πάλαι πυϑαρόρας αὐτοῖς ὅδ μ᾽ τὸ μετ᾽ ἐκέ;- 
γεν πλάτων" ταῦτα μὲῥ ἐλογιζόμζωυ" σὺ δὲ εἰ κα- 
χρᾶν ὠπόχων,ἐλαΐϑανες. εἰς δὲ ἧκεν ὁ τω) ἔπιςο.. 
λίω) ὅχιδοιὶ, τὸ μϑὺ «τοῦτον ϑαυκοίζων, ἀπε την 

ἡγούμην τὸ ρὲ [κα Ἰὼ ἐκ ἐπφιϑόμίζω τοῖς ὀφϑαλ- 

μοῖς. ὡς δὲ τοῖς γε)ρυμδύοις ὧν τυχὸν ἐσθ  )ην) 
μὴ αὐ ἄλλου τάς χώρυτας, ἤδγην πῶς δοκεῖς. ἐγγυ- 
τέρας χὸ αὐτεὶς ἐμοὶ τῇ δὲ στάλιν ἰσεῖν γἱγούμζυ 
ἐλγίοίνες κ) σωνέχεεοον εἰκότεως εἰ τί) σὴν παρίδα 

ζυλωτζω μικρὸν γοῦν ὠπόφηνας χεόνον. σὺ σέ μοὶ 
εἴοκεὶς παϊζων αὐτῆς κα τηΐορειν. ὅτι μδ ὃ τὸν (τῶ 

κεφαλῆς ὠέρῳ οἷον ἔφυς εἶναι συμᾷαζνςε; Ὁ ὡς τὸ 
’ : ν᾽ [ ω ΄ Νὰ ἃ 
ὕδωρπίνοντας εἰς μνήμίω α γε! ϑευλώἤης; κὴ ἄρτος 
ὑμὴν ὀκκριϑὺς ἥκοι μυεμευδρθ’, ἐκ ἀρνηθείζω. ἡ 
ἔλαξον ἔραγωϑηταί σοὶ ταῦτα φϑοιοοὴ τὴς παῖ 
δος ὠλλόμως ὦ ξελτιςε χείραν ἐχρὴν εἰοδέγαι τιαύ- 

τη ὠὩορὸς φιλοσοφίαν ἀὐσμούση τίει γνώμίω. ὅπως 
εν εἰσείης ποτὲ ξυφὴς αἰγυπηίας ὑπερορῶν. ὀδὺσ-- 
σέα δὲ τὸν σοφὸν νῆσον οἰκοιῦτα μικραὴ ὁ μοῦ 
Χο] πραχέϊαν » καὶ Ἢ γὺ ἀλλ᾽ οὐ τίω ἰϑείχζω; 
οὔτο χαλυψῶ πέόπειζεν. ἅτε φύσεος ὅδι τὸ χρεϊ Ἰοὺ 
μεταξολὴ, τὸ μὴ τίι ̓ ϑώκην αὐὮ τότων αἱρέϊάϑεη: 

Μὴ 



Εατίγ Ευτορβαπ Βοοίβ, ζοργηίαᾳ! Ὁ 2012 Ργοῶυεβι τς 

υςθα Όγ ςουτίϑεγ οἔ Τῇ 6 ννεϊςοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

τὸς ὈΙΝΕΆΘΟΑΛΥΜ ΘΚΕΟΟΚΥΜ᾽ 
ἀγλ᾽ οὐδὲ ασωρτιώτης οἵἷμιαι τίω οἴδκοι οἱακίαν 
ὧν νοῶν τίω ασαῤτίω ἐμοέμυψατο. ὠλλ᾿ οἵ δα πο. 
κ)έν πότε {οατηΟρΕΙν ἐπήρϑης Φιλρ θη οὶ τὼς ἔχεις 
ὦ λῶςς- ὦτα δ ρα χύτι τῷ λήματος Συτοςοὸς ἰοῦ ἰοῦ 
βοαξ' χ(ὴ τὸν γέλλον πολλάκις οὶ τὸν ὠκῶϑεν πλου.-. 
τον αὐακᾳλη. τῶτό που σε ξέγον ὡς αὐτὸς ἔφης ποιεῖ. 
χρὴ το σῶ μία, τῷ χαιρεφῶντος οὐοδὲν ςειότερεν ἔ- 
ὑχειν. οἶμαι εξ σε κοὴ νύ ριφης ἐρωτικῆς διέχε οι. 
χ) “πειρο ὅλοι μόλις ὁ πόσει διωύαται “πόϑος. αὖλλα 
οἵύοιτο ταῦ 9 οὕτως ὅπως ἀφροϑέτῃ φίλον. 

Εῤῥώση κοὴ ἔῤῥωδο χα! σε θῶ ἦον φρεφσεί-- 
ποι με χα παίδων στα ρίσδα, 

Πρραιρεσίῳ. ἢ οι 7 οὐκ ἔμωελλον ἐγὼ Φρφαιρέσιον τὸν χα λὸν 
Ζοροσοιηοροόζφν. αὔορα ἐφιέντου τοὺς λόγοις ὡς- 

“πῇρ οἱ ποία μοὶ τοὺς πεοσίοις ἐφ᾿ ἅπασι τοὶ ῥεύκαζ. 
ΚΘῚ ζηλοιῦτα τὸν ἀἰξακλέα καὶ πὶ λόγοις ἔξω τῷ 
σωυΐζραῆειν κῷὴ συϊιυκᾷν πίω ἑλχάϑα. ϑιωυμε,- 
ζειν δὲ οὐ χρὴ, τίω) λακωνμοὴν εἰ τὸς σὲ βρα χυ- λογίαν μυημιησεύμζωυ: ὑμὴν νὃ φρέποι τὸϊῥ᾽ σοφοὶς δ. 5. στ δὲ ρου Πιριιην ταδθτο, μοι 
μίφκφοις ζϑὴ μυεγώλοις ποιέϊ ἄγει λόγοις ἡμῖν  αρ-- 
κεῖ (ἃ τὰ (ρα χέα Ὡῳρὸς ὑκᾶς 7, δὴ τάμοι πολλὰ 
πανταχοϑεν κύπλω φράγματα ὄπηῤῥείν' τάς αἱ- 
τίας εἱ μδμ ἱσορίαν γραάφεις,αἰκριξ ἐςαίᾳ ἐπ αἷγελ: 
λῶώσοι, σδοις τὰς ὄψιςολας ὅσχοσὶείξεις ἐϊγράφοις. Ἢ 
ἢ ἔγνωκας ταῖς μελέταις κἡ τοῖς γυμνάσ φασιν εἰς 
τέλος ἄχρι γήρως φροσιαρτερεὶν,, οὐδὲν ἴσως μόυ 
αίωυ σιωπὴν μέμνψη. 

Λιξανίῳ. 
Πειδὲ}) τῆς ̓ σο φέσεως ἐπελάϑου. έτη ρας 

ἘΣ σήμφερον. καὶ ὁ φιλόσοφος φρίσκος αὐτὸς 
μδὼ οὐχ ἥκε.»ρώμμοϊᾳ δὲ ὠπέςειλεν ὡς ἔξι ρονί: 
στον ἰπσομμιμγήσωσε τὸ χρέος ἀπαγτῶν. ὄφλημα δέ 
ἔξην ὡς οἵάϑα σοὶ μδιοδαο οι ῥῴοδον. ἐμοὶ δὲ ἥ- 
εἴσον στάνυ κομμάσοιἀνω!. πέμπε δὲ" τὸν λόγον κοὴ ἃ 
ἱεραν συμξουλίωώ ἀλλὰ «ποὺς ἐρμοῦ κ) μούσης, τα-- 
χέως.ὐλλὰ "ὃ τούτων με Ὁ διῶν ἡβδξρφον ἴδϑι σιω-- 
ξίψας. εἴπερ ἀληϑὴ φησιν ὁ συκελιώης σγοιητῆς; ἐν 
ἥκοντι φείσκων τοις ποϑοιῦτας γηράσκοιν εἰ δὲ 
ζαῦτά ὄςιν ὥςπερ ἂν ὅς]. τὸ γῆρᾷς ἡμίν ἐριπλάσία.-. 
σῶς ὦ οπυναϊειχοῦτα μείᾳξ υ ῳὩραῇ ΕΒ ὑπησορόῦ- 
σοί σοι. )ρώφειν γὃ οὐ χ οἷός τε ἤμην,αρ ορτόραν ἔχων 
γῆς γλωήης τὴν χεῖρα. χα μοι καὶ τὴν γλῶπανεἢ 
συμβέβηκεν πὸ τὴς αὐασμησίας ἀβηοτέραν Καὶ ἐἰ-. 
ὄχωρθαρτον. εῤῥωσό μφι ἀσελφὲ “ποϑεινότατε Καὶ 
φορφαζιλέςετε. ι : 

Αξλςορδύει Φιλοσύφῳ. 
Ραγε λρὴ αἰδεμδμᾷν κλῆσιν κ) τὸ ἀεὶ Ὡροτι.. 

ἈΦ ν μησα μοῦνα λλ᾿ ὅρᾳ μὴ χωλεπὴν ταύτην 
εἰσοιγοίγωμδυ: τἰω νομοϑεσίαν, εἰ ταῦτα χα 
τὴ φίλων αἰδευϑύειν, ὅσαι Κρὴ αὐοοὶ οἶδ᾽ ἀπλιῶν χρὴ 
ὡς ἔτυχε γνωρίμων" δαορήσειγςς ἐν ταῦτο. πῶς δὲ 
οὐκ εἰδότες ἀλλήλοις ἐσ μδρ φίλοι,πῶς ὃ τοῖς φορ9 
“μλίων ἐγ! “γεγονόσι, χαὶ γαὶ μοὶ οἵα, οἷν «ιλίων. ὅτι 
σσϑ δ᾽ αϊοι σγάντες ἦσαν." τὸν Ῥόσον καλοί τε κάγαϑοί ὅψηϑυμ ἘΝ , 3 ἥ ᾿ " 2 εἰς ἐμενπταμπληϑες δτολφποχυεσε, πλὴν, ἀλλ᾽ ἡ γε )ϑυμία, 

64 ηο ϑραιτίατα αι άθηη,γε ἀγδίτγον,ἀοηιοΐξϊοα νἱς 
ΘΠ] γατίοης σοη πέδγαϊα, ϑραττα Γορτοποηάογοῦς 
Ατίοἰο» αϊδυ5 σαὐΠΠς αὐ άιέξιις ἐλτα ἀοου τος ουῤὶν- 
ἀϊταξα ρεσιμηΐα;, Ἰαθοταϑ γὴν ορεῖπια. Ἰ)οἰηάς, οὐ 
Ραυϊὰ λὰ Ιαστο ἀο πε πὶ. θὰ μοι γΟΟΙ ΘΆΓΙ 5. ΝΙ- 
Ἰῴμμαιις ὅρια ἃ 1.185 Γοιιϑἕαϑ, Ηἶος τὸ Ρογορυ μη 
γε Ιρίς ἀιςῖς, εἴποις, Ππρνύ!ααο νῦ σΟΥΡαι5. ΠΟΙ Π. 5 
οἰοραης, ΟἸϊατορῃοῦες μαῦεας.. Εαρουὰ ρα 6]]α ἃ-ὶ 
τηοσίθι5 ἀράϊτα το ἀθεϊμοεὶ αὐ θἰτγογονίχαας Ἔχρογὶ- 
τρια ἔοσε ἐς μἀουλμῃχεν μην μάΐς ττὰ οὐδάϊ; νῦ γῶν 
ΠΘΤῚ ΠΡ] τι), Ο τ ξιγα 615 ὃέιν δἰοτιἐποηχχαᾶ οὐγά δέ ᾳς » γὺ {παοίμ τς ΠΠδτοιιαν φείαμ Ρδιγέ ἀρρε]]ο- 
Ὥλι15. ΠΝ ἢ δ χἴεμ το 

Ἡγοκγρῇο.. αὶ " 
νά Ἔσο Ριοαγοϊιμῃ πῦ ὀρτορσην ἀρρο τῷ, 
ἢ ΟΠ} 1116 111» 16 Πα πο εἴτ ἤπια) οαπηρος,Ἐα- 

ἐξισιις τὰ νοερὰ ΡΟΥΠιΠἀθηζο » δηγι]ατοτότηηιδ 
ῬουΊο]ς Ἰῃ ἀιοεπμάο, οχῖτα Οταςα Ῥογταν θατομθπὶ 
αἴαιις ΠΟΙ ρηθηι, Νοὺ νοχὸ αὐὐγαμέμιη οἢ,61.5- 
ΟΠ ΟΔΠῚ ὄγρατο Βεθι οι ομείαηὰ ἡπιίτατις ἔπδιο. 
γος εὐ ἢ ἰαρϊδηξὸς ἀδοοι,]οπρὶς δζ ῥγΟἰ ἐχῚς ογαῖο- 
πῖδις ντὶ. ΝΟ ς γοιὸ νοὶ Ρασσα Πιοιαης ρα γ0 8. 

τὰ τα] δὶ ἡπάοαιπάαις πΘρβοτῖα μη τ πθ το, Οδυας νοσὸ ἢ (Ὀγδὶς ΗΠ ουδηι 
ὀχαξε! Πτηιὸ εἰ) πποίαρο ΡοΓ ᾿έζργας 4ια (οσρῶὰ 
το πποητα. Θιη ἴῃ Ηὶς ΟΧΟΤΟΙΕΙ 5 ἃς ἐοορηάο Ρετρο- 
τὸ αὐ (ἐποξξαζοιι νγίᾳψας Ῥογίοιιογαγο ςοτίμα εἰν ΠΗ [οὐταῆς ΤΏΘΊ1. Π]οητίανν ἀφο δὶς, 

: παθα τ, 1αραηῖοι 
Νομ ἴα ργδη}Π| ἐς σορὶς ΟΡ] αΐο, Νίαιη μο- --ς ΠἸσγηβ αἸος οἰ χογεία, ἤρα ΡΠ Ο ΟΡ μας Ρεὶ- ΠΟῪ Ρίε νεηΐς, [ςἀ Ἰξετας ὨΔΠΠ, νη 

ἀλλὰ 

: Θ᾽ Οογζμλ ἔξ Οαλπὰ πηογά το 15 [πὐφξξιιτιη., ἰὴ πηρηποσίαιη ἰδὲ τε- ἄ!ρο, ἀφβἰτάμπησιιο τοροίζο. ΕΠῚ δυΐοῃ, νι (οἱς εἰδὲ ΡΕΙβΆΟΙΪς 4 ἰτιαμὰ (Ο] τοῖο, Ὠ]Ε] γοιὸ ϑταῖ ΠἸπγια ΤΟΟΡοσο. Ῥγοίῃᾳᾷο ξὰς γε τηΐζας ογδιζοηθηη »(χη.-- ἐζύμιηις ζΟὨΠΠ 1. 56 Ῥεῖ Μογουχίι; ἃς Μιὰς ςςἰθγίτοτ, Νά ἕος δτίατα τεάτο τῆς ΡΓορΡομποάμμα 
οαφίξιμι ἃ το (ςἰτο ἢ οὐρά πλμς δἰ ςαἶο νατΙ;» ΖΕ] «ἰοὶς νη ἀϊδ σιρίθηζος ϑεποίσοτγο, (δά [1 ας ἴτὰ ἔμπης, ντ ζογτὸ [πητ0 ἐγ ρ  ἰς4 {Εἰ ποῦδὶς ἰφηφέξιζοι), ὁ ὥθης- τοῖς, Ηχο Ἰητοῦ ΑΘ ΘΉαπΙΠῚ ΕΒ ργαάϊχι. απ ογῖρα.- τῸ ΠΟἢ βοϊογαπὶ, οἧτη ΤΉΔΏ5 Πρ 4} Πρ Δημπα 
αἰφαπογογωγ, ΕπΔΗΙ [λιιὸ ἰησαα συοαις ργορίεῦ φημ λη) Ἔχοτοϊταϊοπ ΠῚ τα ἸοΥ ἀζηις ΠΣ εὐβγσ. τας, Ν αἷς ἔγατον Ἔχορζαι]ηγὲ, ὃς ςΠαυΠΠνς, 

«ἌὙ Πβονιοηῖ Ῥρεο(μ ο. 
ἌΡΩΝ ἐχρρέξαῃᾳ γοσαῖῖο [δρυροῖ εἤζηοη αα- 16} ἔδιιοῦ ὅς Δ ςιῃχ; 564 νἹ ΔΘ, αυὰτη αἰ ῆςὶ- ἰφῃ [εγοηἀαγιιηι ἰδριπὰ τατὶ οθην 1ΤΠτΓΟπἸσΔΠλι15, ἢ ἰμπτ αὐ ἀηγῖοῖς βάθη, ὀχρρέξαηάα, πα ἃ ΠμῚΡ}1-- οἰδι5 ὃς ν]σατίζοῦ ποεῖς : Η!ς «ἀπ ιθιτατῖς Αἰϊ ας. Οὐ νετὸ ἤὶ ἸΠΔΡΟ ΑΙ πλςηζο , οὐ ἤπγιις ἱπαϊοδην, ΔῚΣ ποτ» ὃ πη Π)ιὶς [το πος ἢς ΔΙΑ] ΟἸ Ια  Ο πΔι- Οὔ γομὴ 115, 401 }11}6 νο] δείδμι δὲς πα] δηπὶς δητὸ ἀζΑΙΟΣΙΠὰ ΠΟΙ ΟΣ νΊΧΟΙΩζ, ἀηλὶς ἢ {πηι ὃ Ομο- ΠΪΆΠῚ ΟΠ}Π65 {Πδγαηξ νίτταζο Ριααϊεῖ, ὃς ἱῃρεηΐο 90 δι μοηθίζο, Νος νετὸ “ιοαμις ταΐος εἴς ΠΠΡΙΠΆΙΙ5 : Πα} 5 αυοά αὐ τὰς ἡμιάςηι Ρεγεϊπεῖ, ΑΘ Ὁ Ρ] αὐ πάν Πιη,Ατὐ νο  ἅταϑδς ἀο Πάρι Ἰρίμτιη» ἀπο δηηοάο μος ἰὴ ξοάθῃη οὐ 1{Π|ς ΠΌΠΊΘΙΟ ΡοΠϊζ. 

ϑμδυ δὺ ἡμεῖς Ὧν τοιῶτοι. οἰ γὴ δε τὸ )9 τῆ πῶς ἡκῶς εἰς δ αὐδ ὀκοίγοις μέρασα. 
Ετᾳυϊά 

“ΦΦΟΩ ἘΞΡΤ Β Ω, ΟὟ κῶς ΠΡ με πὶ πι ὦ ὁ 

-» Ν᾿ 

ω τ κ κα. ππὸὶι΄-ὸ μὰ ας “ὦ ὦ. κὰ αὶ τε. μπεί μπὲ ΡΜ. (Ὁ 



Ετχαὶᾷ Θσὸ ρ[ αγίδυς νοσδὶς ἰπ μου ΐπορειις Πιπ1} 51- 
6. ΘΠ] ποὴ φοςογῆϊζο γοπιθηάσηι οἱξ » νη 165 
Ριοίοχὸ, , ἢ νοσατίοπθην οχροίξαιδην ρι145» 
ξρρο ργω τὸ δὲ ΟΕ μὰ ἃ ποῦ 5 νοςσατῖο. Οὐαπι- 
Οὔγδηὶ οδίξοτο το οδτοίτόγηιο ροῦ Ιουδπιν ποίρίτα- 
οἴη, ντ νοι. Οἰτοηάς ποῦ !δνίγυμ ἱπτοῦ Ολρρα- 
ἄοςρ5 νοτὸ ἃς σοηυηὸ Οτάουπι, Εδέξθηι Θη] τὶ 
ΕΠΒΡ; ποϊςηζτο5) ραττίηι ν οἰθηζοα 4) 6} ποηηι]- 
οβρόίαιο ραιςοκ: 4 ἱσπογαηζος πποάππι ἂς γατίο- 
ὨδηγΓθ. ἀϊπίπαην οὐἶτο σοηίρίς]ο. 

Πηἰαμμς ΤΡοοάίογα με οι βίρια. 

ΟἾ ΑΥΤΆ αἷρϑ τα ΠΡ 6 11ο5 δζ θρ ο]ας οΠγ1165 "δ δη- 
τὸ ἀσοορὶ αν ὀρῦππο νίτο Μγράοη!ο: 

γιχὰς ἀσοης Οὔ Πα πὸ α 1} ποτα ητν ἀπρυζαι- 

ἄο ἀιΠονξαόπιιο τηἀοξοιίαμα ἢςο δα τὸ γείογιρίι. Τὰ 
ἐπο να]δας,ὃζ πα] παπι ΠΟῚ εἰ πποά! (οειρα5. 

᾿ς Ἑράϊοῖο ς ἘΦ γρη ον ΡΥ ΠΟΙρῚ. 
Ναηαιαμι ἀς 4}118 π0|18 9 Δα Πο5 [ἰτογα5 ὨΜτΕΙ5: 
τ ἀφ Ὠι1ς πξοῆο Ατῃῇαπαίτο, ΕἸ] (τε θομάι 

ἐταὶ,, ργα ογτίην οὐὐπ ΟΧρΙ γα! ᾿αΐοτοβ » αι 1105 
ΘΠρῸ τοιηροῖο απζὸ ρα ΟΠ οτίπια ἄθογοῖα οἸἀη1ὸ- 
ΠγῸς, ΠτῸ ΡῸῦ Πλασπιμ ϑαγαρὶπι ὨΠΠ αητς (ας ηάᾶς 
Τδοςομθ τὶς 15 αγίιιις τ διγαῆις Ἔρτοίϊας βΒις- 
ΤΣ οχ 1114, ᾿πιτπὸ νηποτία Ἔργρτο 7» ἀδοθηὴ δαῖτ [1- 
[5 11. ΟΧΟΘΎΟΙΓΙΠῚ ΠῚ ΟΥ̓ΟΘΔΓΙΓΙ1}» 611] μι ἀϊέϊο 

1 Δι ἰςη 5. 5015» Ζυδτη τα τ ἤπὶ ἢ φοπἀδῃγ}ΠΔ11- 

40, πγυϊτὸ αὐτοὶ τατάϊοῦ ἴῃ τοπλϊτιθηάο, Ροίζαιιαμ) 
ἀλιηγηατίο ςουμ τίταζα [διε] οἶς. Ἐπ Βος καἰ τποίς- 
ἔζη οἵδ, αδ εἴτις σάτα Τ ςος ομιης5 ἀοίρίςαταὶ Βα- 
οὐ]. ΝΊΜΗ ἢς νιάθο αἴης ααάϊο ἀιάθι ἃ τε ρ6- 

ἔχηι, νὰ Αὐπαπαπαηι οχ ὁπληίθιι δσγρεὶ Ιοσις ἔα- 
ϑαζατη ἜΧρα οΥς, Πουη ποι οὐ] {ςεῖογὸ ςφοοροι- 
πα, ἅ{| Ππτ αὐξιῖς ΠἸυ το ταάσας ἀρὰ ᾳ πο ξουμλὶ- 
᾿ς, Βαροίἤλῖηὶ νοσαῖς. 

“Ἀγιαἰο. 

Ὑ) Οὐ μοῦ Τλεος ἱπηπιοτίαίος » Ποαὰς μπηόγῖο ΠΘΩ 6 
νοιρογῖθι5» ποτ 4.10 1115 4}10 ἢλαΐο (α[ 1505, 

Ῥτατοῦ 115 ὃς ααυίταϊθαν απο νοὶο : νογιλπη ρίο 5 ἢ 
ΟΠΟΥδ ταχίστη παροπάος βάϊοο ργογίις, στο ]ηὴ 

Ῥίορίου (το! 4} αϊέπι Δ Πἀογάμη  βεγὸ ττητ οὐρα 
ὑκονωνμ ον ΟΠ], Ρέοβιδν Ῥδοοζιηννείο θοπουδι, 

ΕἸγστάτη ἃς λυ ύοι 9 «οὐ ἐυπδηλαν φγηο5. Ν᾽ ηάς 
«αἰξας Τ1}ς εἰ ργω τα ς,ταπι εὐἰᾶτι Ποηο  ρὶΙς ΥἱἹ- 
Γ5 ἃς οταττατίθι}5: ΩΝ 

σεογεῖθ.. ᾿Ξ 

ὙΠΙΠΙῚΤ οἱ οπηαςιο:ηημ τ ςαττηεη, Ἔσο γοτὸ 
οτίᾶπη τό νἹα] ἰτοτῖο,ὃς οἰ σ᾽ ἐπὶ διμμαὶ τυ] άΔη- 

ἀπιη1, υαῖ τη ρα φυράδιι ἤν ΠΟ τραρὶ ολα- 
ταξζοτις ὙΡΌ τα οχργοίϊιων διϊμηδάμοτει Ἐξοιληα 1Π 
Ῥαῆς 15. ἀογμ μα τγαν ρου παῖτα ροῦης: Πα! ἄστη δς 
Πα ας { ἌΡΙΘῃ 5, ΠΟ η ΘΧ τα (οἰτι {ταξια,αας ΟἸγην- 
ῬΙΠ5ους Αὐμ ΘΠ} οτας ροΠιροςοσποίςεθατα, δε εχί-- 
ϑυα αμόφις (ςαἰροιγα» ἀΓει5 ΠλαΧ ῆλαΣ Πρπαπν ὅζαιις 
ΦΡυςροῖοῦας ᾿ποϊμάργα κοι πηο αὶ: ἀέρυιης Εἰ οἵ-- 
᾿ζαάστῃ ἃς αρεηγοῖῖε. Ομΐθυς ἢ νἱϑ»Δάς Πααίσαιη 6- 
δἰδιη μς οιφι ταί την ῃδταγδοτάπλο ΠΡ ατῖθ 

πα απλη δι, ἀμ πλάι δοςθρομηξ. Ν εγὰπα 1 1}- 
ἴν το μαρ ρθη τφήργφνόατεις οτίλπ 111: δα αττὶς 
ΘΠ ΟΙΠΠ ταις), ἢ ΘΠΌΜΠ. αττα τ Αταυ τὰ.Α16- 

Χχαῃᾷ τὸ 1ῃ οῆϊμιο νρῃ αἴλος ἴθιι5 πατοητῇ ςοίάοτα 2 (.- 

ἴὰὸ τοτα ταδίαγα, εἴξας ν στὶς ἴῃ ἀἰρίτο πιδη  εἰξοπος 
Ὑερὰ θις γετὸ πησαϊαιῇ τς δαμαϊτατίοη δ ἃς ἱπάυ για 

ΕΡΙΘΤΟΙἝΙ 2. 127 
Καὶ τί τοιαῦτ ἐγὼ ληρῷ μκιακοότερον πε γὸ ἀπκλη-. 

τον ἰέναι “ρή ἥξεις δύπουϑιν. εἴτε Χο κλῆσιν αἷθα- 

μδρεις,ἰ δούσοι κοὶ «οἰ δάκλησις ἥκει παρ᾿ ἡρδ" ἔγ-- 
χυλῷ οὐμῦ ἡμῖν αὐδὰ τῶ τοιαῦτα «οϑὸξ εἰὸς ξενίου. 
δεῖξον ἡμὴν ἀνέρα ἐν Καππασδόκως χαϑαρῶς ἕλ-- 
λίνα. τέως γὺ τοιὶ μδὺ οὐ Θουλομᾶῥοις. ὀλίγοις δὲ 
τινας ἐϑέλονΐῷς μδρ,οὐκ εἰδότας δὲ, θύειν ὁρῶ, 

Ἰουλιανὸς (Θεοδιώρᾳ τῇ αἰδεσιμωτατη. 
Α πεμφϑύνίᾳ οἷα σοῦ βιβλία παντα ὑπεὶ 
“εξαμίω κοὴ τὰς δ ιςολὸς ἀσμᾶνος δὶ τῇ 

βελτίου Μυγοδονίου" καὶ μόγις ἀγων φολίω ὡς ἰ- 
στισιν οἱ ϑεοὶ, οὐ κακιζουδρμίωυ λόγῳ, τοῦτα ἀντέ- 

ῥάψα τϑϑς σέ. σὺ δὲ εὖ “ρα ἥοις. καὶ γράφοις ἀεὶ 
Ἰοιαυτῶ. 

Ἐκ οἰ κίῳ ἐπάρχῳ αἰγυτή]ίων. ΘΟ“. 
Ι Ὁ 1 ἀλλων ἕγέχα μὴ ἡράφεις ἡ μι, αὗδλου- 

πρργ6 11 τοὶς ϑτοὴς ἐχθρὲ ἐχρίωσε ραφειν ἐ- 

Θπινασίαι ἢ (αῦταὰ φπροϑσίλθίονος ἡδὺ “φόνου το κα... 

λῶς ἡμῖν ἐγνωσ μδύα πεπὺσ μένον" ὄμνυμι ὃ δ μέ- 
γαν σείῥαπιν, ὡς εἰ μὴ πορὸ τὴν σδεκεξρίων καλαν- 
εἰξὼν ὁ ϑτοῖσιν ἐχθὲς αἀϑοινάσιος ἐϊξελϑοι» ὠκεΐης 

αἰᾶ λον δὲ πάσης τῆς. αἰγύπίου., τῇ ὑπακουούσῃ 

ταξοι φοοοτιμήστοιμμι χρυσοῦ λέξας ἕκατον: οἶα δ 

“πῶς εἰ μὲ βομεῖος μὰ δὶς τὸ κειζαιγνῶναι. πτολλῶ ὃ 

ἔφ βραδύτερος εἰς τὸ ἅπριξ καϊαγνουὶ ἀγέιγαι. Καὶ 

τῇ ἀυτεῖ χειθὰ σταΐυμοε λυπεῖ τὸ καταφρον Εἰ ἅγτιι 

ποιὰ ϑτοιὰ σάντεις "οὐδὲν οὔτως ἴόοιμι μῶλλον δὲ 

ἀκούσει μμ μηόδενος τοϑὸ δ. σοῦ ῳρα χθέντος: ὡς δ᾽- 

ϑρινάσιον ἐϊξεληλα μένον ἜΜ Ὥς «ργύήηου ΤΟΖΙΤΟΥ͂; 

τὸν μιαρόν. ὃς ἐτόλμησεν ἑγλιζωΐσας ἐπ᾽ ἐμοῦ γυ- 

νίκας Τῇ ζχησήμων; (απήϊσω σδεώκεδναι: 

Α ρμταβίῳ.. ἢ ι 

Τὼ νὴ τοὺς ϑτοιζ:οῦτε χτείνεδνζ τοις γαλιλαοίᾳᾷ 

Ἐκυζκοι πειρὼ τὸ δίκαιον ὅτε ἀλλό Ἢ πά- 

φρθεμηυουζον ξθλοιιαι: φορφτιρ ὃς μδύτοι τοιὶ ὅτο- 

σεξξις, καὶ πάνυ φήμι δεῖν. δῷ γὸ τω γαλιλαιων 

μωθίαν, ὀλίγου δεῖν ὥπωϊζα αὐέῥάνπι. δζν δὲ τίω 

Τὴ ϑιαίν δ ρϑῥειαν, σωζόμεϑα πάντες. ὅϑεν 26 γ 

πμαῖ τοι ϑοιζ. χαὶ τοιὶ ϑεοσεθξις αὔδρᾶς τε καὶ 

πόλεις, Ὁ το θοδνοΝ ! 
Οὐ ΡΟ ἘΝ τοὶ Ἐφωρῷ. ᾿ 

γῇ, ͵ υν τὰς ἼΘον Ὁ οὐ Ἷ 
Ὕ ἧλυϑτξ τηχεῤζῷ γε φησι τὸ ἐπτος. ἐγὼ οἷξ σε ῳ) 

ΗΣ ἠσὺ τοῖς γρώμριασι κ) Δ ἱερᾷς σου ψυ- 

χς τω εἰκόνα,» αϑϑαπτρ ὀλίγη σφρα)ισ μγαλοῦ 

αιρδυτῆθος τὐποΥ αὐεμοξὰ μίω. ἐς: γδ ὦ ὀλίγῳ 

πολλὰ δενχθζωναι. ἐπεὶ Ἰὼ φειοας Ο σοφὸς ὃ οκ ᾧ 

ὀλυμπιάσι μόνον ἢ ἀϑύνησιν" εἰκόνος ἐγνωείζετο: 

ἀλλ᾿ ἡδὴγὺ μικρᾳί γλύμματι μογάλης τόχνης ἐρ- 

2» ἘΠρλ ῦσοι. δῇ δὲ τὸν τεήιγε φασιν ἀυτεὶ χἡὸ Τ' Αθν 

λιῆαν οἰ δὲ ξούλοι χοὶ τίω μῆαν͵, εἶ). ὡς ἕκαςον εἰ 
1) τῇ φύσᾳ κεχώλκω), τῇ Τέχνη ἐμψύ χῶτώ. ἔχων 

ἐν ὠκείνοις μὲν ἴσως εἰυτοῖ καὶ ἡ σμικρότις τ ζώων, 
εἰς τί ΚΠ) λόγον τέχνζω, τὸ εἰκὸς ἐχειοίζετο" σὺ δὲ 

ἐλλὰ τὸν ἐφ᾿ ἵππου ϑηρφνίᾳ ὠλέξανδδον εἰ δοχεϊ, 

σμόπει"οὗ τὸ μόρον δαὶ σταῦ,ἐγυχος δακτύλου χή- 

οὐς, ὁ μυεζον ὅτω ἢ ἐφ᾽ ἐκάσου τὸ αὖ ᾧ τόχνης 
11} 



Εατγ Ευτορβαη Βοος, σοργηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑι (Ὁ 
᾿πια8685 γαργοάυςθϑα Όγ ςουτίβϑγ οἵ Τῃ 8 ννεϊίςοπιε Τιυβὶ, ἰοπάοη 

1ό69170 

8 ὈΙΨΕΚΛΒΟΚΥΜ ΟἈΘΒΟΘΟΚΥΜ “Ὄρχεται ὥςτε εὶ μδρ ἀλέξανεοος τὸ ϑηρίον (ἄλλει, Ρίομ 9 νὰ οιλπῃ ἔδιαγῃ Α]ςἊ Χαπἀεγροτείς, ἰρεέξαζογει ΟἹ τὸν ϑεώτην φοξεὶ, «δόλου “υσωςπῶν τῷ «τῆ βάτος τίδηη ναΐτιια τοχμίταῖο 

περ γὼ ὧν ἑρμοῦ λργίε σειοῖοις ο)όλου πολλάκις τῷ υοίίο κυνί Ἰυιγθάνη ῬΙΟΠΊΘΣΙΤΙΝ Σ 1τὰ Τὴ ἢ 15 ραυοῖα “δρόμε ςεφανωθεὶς ἤδη, ον ὧν ἐν ὀλίγοις γράφεις, 4 [εϊδὶς, γίσεατι 5 Γι ΠΠΔ ΠῚ ἃς σαρι ον ὁσυΐοῦ 
᾿ αβεῃῇ τὸ ἄκρον ἐμφαίνς γω ὀγτιδ ὀυοσία ἊΣ Ροπίς. Ε Γριιοτα γ᾽ γήσι; ἙἩομτοτίσιπὶ ἰμχίτατγὶς ,ου : ὁμυήρα ζιλοῖς. ὃς τς Κὴ μόνον εἰπεὺν ἤρκει τοι φαίη- ᾿ς τἰτρῦδηῤρψα δ΄ ἀεγανετείρεμο τ ΠΟΝΕΊΗΠΟΝΝ ΣῪΝ ᾽ ΔΥ ον ᾽ν τῇ ' ᾿ Δ} ΔΙΏΙΟΙ τα σαι] σοσαΐς ς ἮΝ πληξαι χε δήτι ω ἮΡ ἡμ τὰ γὴν φι Δι- ταϊταγν}] ΓΟΡαρ ΠΔΠγιις..,ΝΔΠῚ ΒΝΜΗΝ ρος ἐδ 
που “δέῃ φθόνος ουσδεΐς. πταύτως ποὺ χϑὴ «οὐοοὶ ἱπξουὶοσίθις ΑἸ] ατὰ σοιηπιοαὶ ΡΙΟΠΟΙ ΓΟ]: γα ἡ" ἤόνων ΘἸΨᾺ] τι Δξυςον; ς μεὺς τὸν λέοντα το μα αἱ ΤΙΘΟΠΘΙ. ΡΘοΙο [ογῃᾷ 8, παληὸ [τὶς σομηριοβαῖ. στώσας ναρκοιεῦτος σείκγυσι. 

ἘῸΝ ᾿ Ἐπάϊοῖο ῥγἱμοϊρὲ ς«“35:. ᾽ Ἐκ οδὐκίῳ ὑπταῤχῳ αἰγύήηου. ὠτύς κονενν ὁ ς 3 ἌΓ ἃ ω Ἵ ᾿ ᾿ Ν 

Λλοι μδῤύπαων. ἄλλοι ; ὀρνέων. ἄγλοι 9η.- Τ1059 Φ64 1» Πγυτος αος, ΝΟΠΠημΙος ΘΙ απ} [ΟΓ οἴων ἐρ ὥσιν. ἐμοὶ ̓  βιδλίων κρίσεως ὄκπαι!- έ ὶ αἀ αι! ἐπ 1 πη αυμά Δι ΟδΙδέξαείοηο ἀμοιηῖ ἔν ὦ μα του τ γ25ν Μιὴι νοτὸ ζΟΥΠΡΑγαἀογιην 1 γοσιι) ἱποιοα ἰδ] υ 4 ᾿ . Ν ᾿ ΝΣ ῦ 

« ὙΝΑ ὅδεινὸς ἐν τέτηνοε Ἧ “ες Ἄς οιυῦ εἰ ἵα τ. ἀεβἀοιίυιη ἰηΠειπηὰ Ρπηα ραοε τί βαῖς, ΤΊιτρς [0- 
δε οι μσφετερασειὸ οἰς ων ξφπους, οἷς ψαρ- ὑξε ρηεῃς, ἢ ΓΑΡίογος Πογιπ) Ποηγὶπος ΠΘΟ] ρογοΙη; καὶ τὸ χξυσῖον αναπλησοι 1 πολυ ἐρωτῶ τῷ σίλϑε- 

Ν' αυΐθιι5 Π]] ΠΣ ἀπγηηυ, ἀἰαἰτίατιμη ἀιποσχθηι ἃς οὐ» 
ΝΞ Ὰ “ ὅ ὁ “ ε 7 ὙΔΣῚ ἘΓΡ 

ε 
του τος ἢ χὴ ταυτῷ ὁ υφαιρεοιῶζς βρώσδον ἰσο οα- ρα ταῖθπι ἜΧρΙοῦο Ροτοίζ, ργαθυείτη οἰ φὸς μι} 0 ΠῚ ᾿ «! Ἄ ᾿ τ ΜΉΝ 4 ᾿ ᾿ Ὁ 

νούρϑρος. ζαύτην ἂν ΜΟΙ ἰοδιωτικην οἱὸς “χώρ»ν. Οπτὸς ἜΣ [αὶ Ροηῖς ἰπτο] 1541}. λης ἴτάις τ μὶ 
Υ ᾿ 

ἰ 
νῚ 

Ἀ΄ "} ὙΥ σ΄. “- 

ὧν συρεϑείῃ σάν τὰ γεωρ) 5 βιδλία. πορλλὰ μὰ Αἰ ΠΠρτῖν Ε ἐδ τρκῇ δ᾽ ΝΑ ἫΣ Ρτα ΤῊΝ Ἡδ βάμεν. 
ν 5’ Ὕ Ἀ Ἢ. ὁ 7 Σ ΐ ΓῸν ΠΟ 5 Θ111ΠῚ φς 6 

οὗ ἣνφιλόσοφα σταβ ἀὐτῳ, πολλὰ ἢ ῥητοριχῴ. πολ- ἰγω ὉΠῚ Παρ ἀφ, ΒΟ ΟΡ ϊα ρυαοίανι ΠΙ πὰ (ο] 

“ἣν φιλόσοφε , ἸΡΑΘΡΙ , ΡΒΠοΙΟ. Πα Ρ ΠΤ σολ οι ἸΡζο5 5 πλΐτος 46 
λα ὃ ἦν κε ἃ αὶ γωλιλαίων σιδασκαλίας.ἃ ξουλοί- τάτΙΟΙς ἀἰσοη4], ΝΟΙ ρᾶπιοος δείλης ἄς (Δ Π]ρογαπηι 

λυ 7 ͵ δι ᾿ 

ἐπὶ 
Ἷ 

Ϊ 

μῆν μδ ἡφανίο)ζ σαν, τὸ Ομ σῶυ τουτοῖς αφ- ἀοάτίπῃ ὅς {ρον ΠἸτίομο: 4τι05 χυϊάθτη Ο9Ὸ 1 νη] " ρεϑῆναι τοὶ χρησιμώτερα, ζητείσϑω κἀκεῖνα μέ ἀ- ἀπέ βρως (δίατος ὃς ἀοἰδτος νοὶ μι. γογὴηι πὸ οὐπὶ 
εἰ ε δι 3 , Ἷ Ϊ ἜΝ 

Ἀριξ εἴας ὡπανία ἡμιων ὃ ἡ ζπήσεως ἔςωσοι ταύ- τον πραόνεν ἂν τοι ἐύγὶ ἀϊο ἢ 
δ ἀβῃς ρος ἡκες ἡ ἐπ χρρς, ἘΠ, “ΠΟΘ 116 1}: {πη πιο οὐΐη Ππάϊο υπηπηάσαες ἀ! 

Τῆς; γφκτν 2ουβου οὔ μι, κτάρν: ανιχισῦ ̓  9 ΠΙρεητία, Ημΐις Δ ΤΟ ΠῚ [ΠΕ] ΠεΙομἰς ἀπχ ἐν 81» 
αὐτὰ γέρως ἰςτο τουξόμδμος ἐλουϑεφίας. εἰ οἡ ἐλ. ἱ , “" ἧς Ἂς »“» 4 λῶς βύοιτο κακοῦργος «ὐδὲ τὸ βιδρίνίο., ἔφαιίνων.. ἐξα Ἴοοο [ς Προτταζοιὴ φαθρτυ- 
εἰς πεῖραν ἡΐξξων. μιετέσωνος 6ρ μοι αὐδὲὶ ὃ χαπαα-- τιῃὶ [ζἰατ, δὴ [δοιὶς ἴῃ ῥα τὸ οἱοκίαν ὄντι τοθς μιετοιφραφὴν, τινα, γὴ ταῦτα ἐλᾳξ ἢ ᾿ ' πάλιν. Ιουλέανὸς βυζανήοις. ἴΣ οἷς (αρραάοοία,ποπμιϊος ΤΠ τε Ἁ 

ς ὦ ᾿ 

ἢ Ϊ ᾿ 

Τα δυλδδα κε ύκιας ὑμὴν »αοσισώχα ἀν Ἰηρογτίαἴτ, οόζαιις ΓΌΓΓῚ5 Γοσορί τ. λ ͵ ᾿ ΄ν 'ν. . τοις χαζφοκόλοις, εἴγε τῇ γαλιλαίων ἑαυτοις "») ͵ ᾽) ο 3] 
Υ̓͂ ἔσδοσοιν θρησκείᾳ, εἰ - ῥηδβιᾳ, γέυθ᾽ ἄλλως φεαγιαταῦ.-- Ἐπαζογοα ὉμηΠθς γοθὶς. πο ἀ] ἀ μη}ς ἃς Ραιγίοῖ- 

σφηντο, ὀχ ἴδαναι Ὁ θουλουτήρλον, ἔξω ἦι “Τῇ ἀδς: πὸ (ἈΠ Πογίιηι το σίοηι [Ὁ ἀξφα! ἀετιπε:ῖ- 
Μὴ ῥοπόλει λελθετουργηκότων. Βασιλρείῳ. ἘΦ ποπηο ΟΡ οἴ γί τη ἀροῖς {ππφαογίηζιοχοος 

λ 5 ͵ὔ ΕἸ ͵ πὰ Ὁ ΓΙ; [ 
- 

ἷ Μὼ παροιμία φησιν, 5 πόλεμον αἴγέλλεις. ΡτΙΚ 115 411 πὶ Μεεῖορο!! ΤΠ ΟΡ. Βα] σα οδίοχαης. ἐγ0 τοϑρϑείην ὧν τῆς κωμῳδίας, ὦ χρυσὸν 
, 

39 ΄ φ΄. δ᾽ οἷς ἄρ ᾽ ᾿ μη Ἀ -»" 
Βα δο, 

α7͵. γείλας ἕπτῶν ἦϑι ὃν ἔργοις αὐτὸ δεῖξον. Κ) ἀσευεῖς β 3 κ [Δ Αϑᾷ Δ] Ζ ἣ ς 
: ς 

- 

7:ὧρ ἡμᾶς. ἀφίξη γὸ φίλος θα φίλον. ἡ ὃ δὰ τὸ  δρν προ οι διαθες. Νοη β ΠΠπὰ ΠππΠοΟΐαᾳς, ΕἘσο 
πῤάχᾳ χὰ κόρὲ κ᾿ σωμενγὴ Ἐρμι “ολία; δερε, ,ἦ) ̓  γογὸ δά ϊάογίῃ καὶ ΠΟΙ 5411, Ο χιιγοα γόγθα ὔ- 7 μ » : » ᾿ 

: ΡΨ ΙΝ ΚΡ ΟῚ νι: οἰΑπβπαγο ἔς γὲ τοι ̓ά οχ Υἰπηδς, ἃς ς ρὲ 
μῃ “πὺς τοῖς δῳ “αρέρϑον αὐτὸ αν ἐπαρθης οἱ Ρεγα: ψΟΠὶδς ΘΠ] ΠῚ ΔΙΉΪςς ἡ Ν »δζαᾷ ΘᾺ ῬΓῸ 
ὃ αὶ ὄχιμελείας κοινώνουμο τες, οίσιν ὅπχιορκεῖς εἰς ἐ. Ι ἱ ΗΣ οσοιραεϊο, νἱάδταε 

Ν ! 7 Ν ͵ ε ἣ ἣ 
: Δ! ιε 

λίαυτον πρϑω Ε σδενετοῖ, ΧΊ ΑΕΗ ἐχῶνοί Α : ᾿ΟΡΙΤΕΥ ἃς τοι δο πτ 
σανζα, δ ϑωμι ἂν μοι ῥαφώνως ὠξτε φξῶναι μησὲν πο] εἴα δὲ θΓαῖι5. Ατ ΤΕ ΟΠ ἢ σης Οροζας 15 
ς ΄“ὝὟ . ὁ τᾺ 

,ὔ " 

Ϊ Ἷ 
ὙἘΞ΄- 

ὀλιγωρῶντι χὴ ἀγασταίυε ὃς, συωύ;σμϑω χὺ ἀλλήλο Ἂ ΜΕΝ  Ἀρουνο ΡΥ Ἀι απ ποτα ες δέ ρεμάθη- 
“ἡ ΦῪ 3 Ων ε ͵Ζ ͵ “" Ψ ͵ ͵ ] 4119 ΓΓῚ {6η “Ἱ 6 οὗ 4 [9] ΝΑ] } 

μῷ ̓ ἀὐλιχρὴς λαοκβίσεως μόνης"ἧς οἶμα σῈ μμέγθι (ἴῃς. ματα πιῆ  τοίαχαιί ποις ἐῃοῦι αν ΡοΙ-: “ ΕΙΣ “πεσγειθοοζ καῇ ἥν ἐποηνδντες, “σ σι τη- 
Ἔξύδας τε διὰπὶ 

Ἡ}ἢ1] Πρ] ρϑητὶ, σαὶ : 
Ἂν δι τι ὶ ὃ » ΟΠ Π Θἴθη Δοογο, ᾿ λιοῶτον μάσος ἡλίκον ἐσὲ τοιςξπολεμιώϊάτοις ἀγλαὰ ἱ δ ΣΙ Οπ[ετιάϊηομα ΄ 61Π| ἃς ἔζτη] ἰατὶτατθη δ Χο Γς ΠῚ ἃ ἰδ 

ϑσιὲ : Α ἱ : 
52 ΠΟῚ. ΠΠ] ἀρ 

μδὲ κἱ ποοσηκούσης ὠλλήλοι ς ἐλούϑερίας ὡξελίΓ. αὐμῖοσα ΠἸπναϊατιοῃς, μαι πιαξεοπιας το Ππτς ἐρ αττ 
ε) ἮΝ ς ΄-Ὁ "» 

. 5 
Ω - “ Ζ 

“οντές τε ὅταν δέῃ, χρὴ ὅχυτιμῶντες »οὐκ ἔλο"ἥον ἀἀπέονίανι 4αιαπάλης, ΒΓΔ115 1Π)|ΤηΪοὶς οἀεσιηῖρ 
“ ᾽ ἢ 

, 3, [ω 
Ἶ - 

Φιλοῦωδῳ ἰγλήλοις ΝΠ) σφό δα, ἑταίρθῃ βὰν ᾿ αἴ. φυλάη) ὃς ςοπιδηϊδηΐο ᾿Ἰδεστατο 
" ἀρϑρος ϑε πάρ Ῥσαν, οἰς ΤῊΣ Ἢ ἐπα πηῖς πηυξιὸ οἰὴτη οἵξ ΟΡ αἵ 
ἐξεςιν ἡμῶν 5) ὠπείη σὲ φϑονΘ’ ανοιμδμοις πὸ ασου- τας πο ε- ᾿ “αι ΕἾ κι ΠΛ ΠῈ5 ΓΑ  ΔΓΊΟΓΘ {ὩΠγις Οὔ! ] πὰ αὐΐ, 
οαζοιν, κοὴ ἀσου ζουσι μη ἀλωπορῶρϑαι. (χηϊ οὔτῇ ἱ ᾿ : δ πνέμα 

Α μ-- ἐν - Ώ-. [1 μ"- ἘΝ Ε Ξ- Ο ἰωὶ “: ω Ξ με Ξ Β τὰ ξ' Θ : »--» 5 ἐν 

ΠΣ Ββγχαηρ; 

ΠΙΟΙΠ... (Ομ μη Ϊ 

Ρίξτογοας, Ἐσιπις φυτῷ [ππ|η΄ὺ 
δ᾽ δ ε 2) ον “ς. »νν»., Ι Ϊ Ι ρ ᾿ 
Ο σὲ ἵσαος ον ἄκρῳ 1] “Τοοίνον τῇ ξσῳ ἰπρως. πον, πόλρσας ξιηρίθης ἀμϑὶ ἐν ρυκαα τος Φ Ἄς ἀπ Υ ἀκδοι δι} ἀμ ϑέωο 1 ἀΡΊΓΑΓΙΟΠΘ ΔτΉΠ16 αὐἴο τηουοζωσ, ΟἹ Ιάἀφηλν 
σιν φόὔηγων πτ ογέργείας Ἀλο ΤῊ 1ςξ.. ; ΝΣ ῳ Ρυ Ἷ 
(9 ΨΝ ἐδ φάος ας. ́ς δῇ ἡἰας ᾿ 75) ἢ ὧν ΠΟΒῚ]5 ὁ σοπογοίς [δ  ]. ΓΤ ΑΠμΔΠ} οδιΐχη ᾿ι ΜοΙ- χΡῇ κινέι). ὃ δὴ γγ αὐτὸς ἡμῶν ὦ ἡἥυνα)ε ἐποίφς᾿ ὡς- ΟἸ.1} (ἀριθητι5. ἃς ἕλοι ηαὶ (λά!ς Ῥειίαρε ἴηι νηΐ 

.] 
᾿ 



“-“ τἶΔὸῷ» μον 

΄ 

ἰ ἘΡΙΘΤΟΙ ἢ. 
᾿ὅζ απ δηϊπιὶ τη! ὴο (δσία τγαέξασς, ἃς (οτία τγα- 
ἐζαηάο ηὖ ἀοξατιρατὶ : ἱτέπιηα ἢπεὸ πιδίι ΓοπληῖΠι 
“ἂΡ Θγ ς Πα! ἀοπι αὶ ν]ρΊ ας, πό ταπι Παἰρίτις ααά τι 
“911 1.111 ὁαιΠΠἃ Ἔχου δ λ5 ασίτοντ ν]άοταν []ας ἰΟτἢ 
ἴδῃ Δριιά ἐς {πο} ἴτι5 πιιράτιις [ ἃς ἱπορτία!. Μοπιοῖ- 
Ἰρίχπὶ εαίπὶ ἰαιάΔιι].6 ποιηὰἀπηοάᾷ ΑἸἐγάαπιας Ὗ ἐ- 
Τιὶπὶ νὲ οἰδιρεγῇ παάθι 61» πηᾶσὶς ΠΟ 5 ν τη 61 τυ ΠῚ 
ΔΔαΘητιλπ) ὃς ργα[δητγίαι ἔογεοτᾶ δι πο 11}}5 [ἃ-- 
ῬΙΕΠΕΙ5 , Ζιιὰηλ τοιροσ 5 ἈΠ 1414 Ἰαέξιιγαμι ἱπηροττὰ- 
ζυγα ἤκες [ογίβοτο ἐπ τίει, Ῥτόϊηάς επί παθ 5 νὰ ἀἱ- 
ΧΙ Ρα ] το ουει, πχογα αὐτῷ ἀρὰ πος χιὰπι ἀπ νο- 
Θ5»ἔλέξα αυοσαησιο ἀεὶ ποὸρϑ νἽΠπὰ ἔμποτίτ, ἃ νοὶ 5 
ἀἰηλ 5 νι Ραγ οἢ ΡΓΟΠοΙ τοεῖδ, 

[μἰδαηρε ἵμΐλάηο ραῖγηο [δο. 

ΗΣ τοστῖα {α [ἡἸπἰ ποξε5»οὺτη π6 4; 4α] ἀ6- 
Δ τηρετῖει Βαθογθη,, δ ἃ Ομλης5 ογάς ποροτ! 8 

αἰ ἰτιἐεὶ,νὶχ μας δά τὸ (ογίθοτο Ροζα Ν ταΐηλὰ5 ἀθο- 
τὰ δοηοῇςϊο άπ Πανὶ πὸ χυία ἐπάρῃ ρατιαιγιαν, 
δας ρογροτγειηὶς ἰρή. Το [ο]6 ἔΆςϊο, αιιό πγαχὶ πὸ 
ἐτἢ ΡγθοδζασγΥς ορό μὐ]ἢ: ξογγετ, ὃζ Του τορζ, ππη- 
αἸᾶ 11} αιχπιῦ πιὸ πάχη ΟΟίδητχι πόσις αἰΐςο.- 

͵ . ὥ . Ὁ , : 7 

Το: πλιὸ ἀερτοθοατῇ εἴς, Ομά ἰσίεις νεη! Οὐοηϊά 
ἀρουτὸ τὩ  ιἱ πχάάατά μος [)}) ἀεάογᾶτ, (ΑἸ τέ μι ρα. 
ἸΏΪΌ τ ρο  Ποξτς 5: αὐ ]ῶς ἀϊέτο εἰφό: [1 υπαποτέ 
4ιιὸα 1) 1} οὐπηλος αὐοττᾷτ: πιαχὶ πιὸ νοτὸ αιιδά οτιὰμι 
τὴς ἀφοϊαγαταμπι ἀὔταχας μοίξοιι 1 τογγόγοι ἰπς ας 
[αγι ἀυθίτγαγοι, ἃς ἕο δὰ παν δὲ τὰ ΘΟ] οα μια 
Β ὑξξᾷ [τὶ, 511 Ρασηα ἀέοογποῦς {ξατιιου τ, ΟΠ} Π1- 
Ὁ5 γος [ἢ [οσΐαπα Ιϑεοτύπηαιις βάοπι ὀόνῃ ἧς, 

ἙΧροέζξαυαχιπι τὴς » 4ύοιῃ ἰοσζαπι δεπέμοϊςητία ὁ- 
ἀρητζάι ἀατοῖ, 

᾿μίέαημς Γἰρμηΐο. 

ἘἈδτιοπθιη ἀηῖς Ρτδη αι οίτγηο ἀἴς ρτορε-: 
χοάᾷ τοτά ἰϑρὶ, Εἰηΐτο ργαπά ἰο:ρειυίαυά ααιο- 

τὶ τὴς ἀαγό, ΓΕ] α Ἰοξξιομϊς ἀἀϊος, Βιξατιι5 65, αἱ ἐ- 
ἴϊο τοάο ἀϊςεις»ἰπτιπνὸ ἀρθῖς ταητζὰμη ρος. Ὁ ἔὰ-- 
ςιπάίαιι,ὁ (ἀρ᾿εηὶᾶ,Ὁὃ ράφι ὃ (Ο]οττὶ ὅ, Ἰη ἀϊ- 
(ςοτηξάο ὃ Ερἰςἰγρηναῖα, ὃ ογάϊιό, ὁ ἀρχιζαάὶπό, ὃ 
ἀιέξίοπθια; ὃ ςομογθηίδη, ὃ ζΟΠΊρΡΟ ΟΠ οΙ.; 

[μλαρτο γιαχλροηο μ  ο(ορβοι 

δ᾽ πο μάρθλον Μάςεάοηὶς τόσοπι Πιρὲν Ησιποιὶ 
ΖΦ Ἃ σα ηἰδιυ5 ἀούμῖγο (Οἱ ἐς ἔμ οἰϊ : νὲ ποέξο 
ἀϊέμεις ΟΠ ΠΠἸοας τος ἂἰ 10 οοπίςτρῖας νοσίαγοι. Νος 
γετὸ τις ΟΡ (Ἐο]1ς5, τάιιαιαι πιθάτοις 4α θυ 4 ριλατ- 
Γηὰςὶς ᾿πἀοτιαίτηιις ποις ἀόΠΠ πτι5. νη υᾶμινο- 
Ἰυτᾶτο ἃς Ρότοιττογο, ]υαῇ πους φάδας ὅζ τεορης [ἢ 
ἸηδΠι9 νβηϊότος. Οὐ  τεπι ἢ νὶς ΠοΡῚς οβΠσίειι 
τα ργίθητια , ΠΠτογασαπα ταάγαπι σου 4 ςοης]- 
Ἰΐατο, οῖθο, ἤρααε ὁοδ βγεααξτετ ἃ ἔπος: ππιὸ 
γε πῖδς ̓ ρίς θοπὶ5 αυίρὶς 5.51. οπΐπν δὶ ρα πιά ιπὶ 
Βαθς, πον ρος πος ἀαπὶ τὰ αθὲς, ιιοά ν ταπὶ ἀρα- 
γι 5. ἢ γπιατο , ἢ Π ταης ΓΟ τη οἂπι τᾶς Ἰπδμδὸ (2: 
Θθηάϊ ἀλζαν ξαςυἶτάϑ. 

Ιαϊαμὴσ δἐ εἰρη. 

Ἃ Οὐυμάπὶ ξεταηξ, οὐπι ρεπαϊπος ἔσοτας ὄχατη!-: 
ηαῖ ὃζ ργοας πρὶ απιεβδάδις δα Ζιβεζγαίοτ- 

το, δα 50 115 ταάϊος αἀπιοπδγε;ν  [ εο ἐοε τὸ- 
ἀδτα ΡᾺ}}} σεηϊτοτ ες σΟΠΊρι θέτο, ὃς δἀπϊτονί- 
ἠά (οδοὶς ργουῆις Πἰδεγετάγ. ΝΟ νογὸ τα Δ Π| 
ἰδ αἐ ΠΗ εμρὸ (ρι με πππόαυε Μεζοῦπο . εἰδὶ 
πϑιῆγας ὁταϊὶοπός τἀ ίτηις, ΟἿ ἢ τᾶς αἰγὸς ΠΗΕ]- 
Παοειηϊ ΝΣ οα(δείπε» ΕδῚ τα ]οι πὶ ἀς ἢἰς ἔδ- 
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κοϑεύσειν δὲ ὠσεῶ; ἐντεὶ τὸ ἐχρηρορως »"χ ὧξϑ ἑαυ- 

τῷ ΚδΝλοΥ ἡ καὶ υπὲρ σὴ ἄχλων ἁπάντων ὡς εἰπὸς 
ἐγρήγορᾳ αὐταῖσως Κατὴ δολξονησαι σοὺ κὶ χοτε- 
λήρησει. προ ϑοῦντι βλοπῶσες " ἐπήνεσοι γὸ ἐβζφυ τον 

ὡςπὲρ Αςφυσείμιας. ἀνλ᾽ ἵνα σε ποίσουν χζοδούρηρουδι 
μῶλον ἡμῶν δ σὴν παρουσίαν ἅτε αὐ ρος ἔμεφιρο:. 
νος ποιήσην ἡ πὰραιρήσξάτα τι το χοιρδ, ἴαυτα ἐπέ. 
φειλα. πευεῖς οὐ ὅπερ ἔφην δὴ μο σίῳ χρησμδρος 
“δόμῳ. συνόια Οί ψὰς ὃ ἡμᾶν ἐφ᾽ ὅστυσοι φίλον» περ 
αὖ ϑέλης ὑφ᾽ ὑμδο᾽ πεμπόμδρος ὡς “πεοσῆκίν δε 

βασι. 
Ἰγυλιανὸς Ιουλιαρᾳῖ ϑεϊῷ.. : 

δ ἤζλῳ ὥρας νυκτὸς αρχο μένης, εκ ἔχων ἐσὲ ἢ 
ὑποηραφονίᾳ δὶ το ταντας ἀοὔλοεις ἐῇ, μό- 

λις ἴχυσω ζορῶς σὲ τοῦτοι ρεἑψαὶ. ΠΝ δ τοις 

ϑέοιῖς ἐλουϑερωϑέντες τῷ γε ϑεῖν ἢ δξάσαι τὰ μή - 
κεφ" (άρτυς ἢ ἑἥλιος ὃν κάλιςε παύτων ἱκέτας" 
στι σιυνάρᾳ ὅγαΐ μοὶ. ποὺ ὁξασιλοῖ)ς ζαὺς, ὼς οὐ πῶ. 

ποτε ἡυξα μίωυ δ)ποκτοῖναι Κωνςτῶτίον. ῶλλον δὲ 
ὥπηυξα μίω Ἢ ἐν ἦλϑον ; ἐπειδὴ μοι οἱ ϑτοὶ δὲ ἀῤ« 
ἐήδην ὀκξλούσαν σωτηρίαν μὲ ἔπα [γελλόμδι οἱ 
πέιϑο ἐκένῳ" μένοντι ὃ ὃ μηδεὴς 9. δίν ποιἠσηεν' ἃ λ3 
λως τε ὅτι πρὶ πιςλέμιος ἐστε, χθεὶς ὠμίω φοξῆ- 
στη μένον.) εἰς ὁμιλί ας ἡξᾷν ἔχιφκεςέρας τα ὡρῴ- 

ἡ μἰρίᾳ.εἰ ἢ κα χὴ κΘιϑτίη, τῇ τύ χη ἁποανΐᾳ κἡ τοῖς 
ϑεοῖς ὀχιξέψας, πέρι μοόγν ὅπερ αὐ ἀνγ τῇ φιλαν- 
θρῳπίᾳ δόξῃ. Ιουλιάνος Λιξαγίῳ. 

Νέγνων γθὲς ὃ λόγον ὡφὸ ἀθίςου αἐδὸν. ἐ:. 
Ῥιςήσοειξ ,ρὶν ἀὐαὐταύσοιδδζ, τὸ λοιπὸν φορὸ 

σὲυπέθωκᾳ εἰ αἰαγνώσεως. καζάριος εἶ λέγᾳν ἕτω; 
μαῆλον ἢ φρονεϊν ἕτω δυνάρδωος, ὦ λίπος" ὦ φρέ: 

ὕες ὦ σύνεσις ὦ σδιρρεοις ὦ ἐἈρβϑρήμῳιζε ὦ ταξις: 

ὼ ἀφορμῶ. ὦ λέξις. ὦ οσρμονία ὦ σιωυϑήλυγ: 

πο Ἰουλιανὸς Μαξίμῳ φιλοδύφω: 
ΠΑ Δέξανερον μδρ Ὁ Μακεοόνα τοὺς ὁ μεήρε ποιή 
Α κίοσιν ἐφυπινω ν λόδος Ἵνα δὲ γἡ νύκίᾳ κοὴ 
μεθ᾿ νῤμέραν ἀυτξἶ τοῖξ πολὲμικοῖς ὁμιλῇ συνϑή μια- 
σιγυλμεεῖς δέσει τιῶς δ“τξολαὶς ὗς περ πὰμωνίφς τι σὶ 
φαρῥζάκοις συϊχῳ τα δουδω. καὶ οὐ δχχελείπομδυ ἐν 
τυΐχανοντὲξ ἐεἰ,χαϑώπερνεαραις ἔτι, ἡ ἄσοσ τον εἰς 
χείρας ἡκούστω τ᾽ εἴπερ ἐν ἐθέλφς ἡμῶν εἰκόνα ἃ σηδ 

ἡΓαρουσίας «ἰω ἐν τοῖς γράμμασιν ὁμελίαν ἀσδοῖ 

ξενεῖν γράφε κοὶ μὴ ληγεσωνεχῶς τῶτο ρων: 
μᾶλλον δὲ ἥχκκε σίω ϑεοῖς. ἐνθυμούμϑιος ν» ὡς ἡμῶν 
γ ἕὼς ἀλ ἀπῆς. ἐσὲ ὅτι ζ ὡ μδωυ, εἰπεῖν δεν. ἡ ὅτε μό: 

γον τοῖς οὐδῷ σοὺ ἡθαφοίδμοις ὧν τὺ χε ἔ ξεφν. 

Ἰουλιανὸς ἡχῦ ἀντί, ῬΆ ὡ 
ν Μὸν μῦϑος ποι ὃ ἀετὸν, ἔπεισαν "πὰ γγήσιὰ 
Τ χυημκἄτων ξασανίζη, φέρφν ἀπῆλα «ϑθς ἢ 

αἰ θέρει. κὸ ἢ ἡλίῃ ποροσώγην αχτισιν. ὥςπερ ὑπὸ ἐκοίρ 

τυρὶ τω ϑεφί, πἀτέδα τὸ ἀληϑῶς γεοῆβ γινόμδι ον; 
γὺ νόϑου γονῆς αὐ λοςιούμδρμον.ἡμοεϊς σὲ σθὶ καϑείς: 
“τέρ ἑρμῇ λογίῳ: τοις ἡβεοετεροὶς λόγοις ἐχειρίζομδμ; 

χαν μϑὺ ὑπομιείνωσι ὃ ἀκοὴν ἢ σὴν ἘΖ: σοι τὸ χρῆν 

ἁδροὶ αὐ: εἰ ἠφὴ) ὠρὸς τοιὶ ἀλλοιῖς εἰσὶ σπηήσιῤ(οι: 
τε ηἀ] ροτοίζας εὐιξ » ιιαπαπιαπὶ τε φυογαῃν 4υϊάςιι ἑμάτς1δ 1δι ΡΙυπηδε! {απ ἀριΐατις αὐ γο δη δε ίτιὶ 

Μ πῇ 



ρϑαη Βοοίς, ζοργτηίαῃ! Ὁ 2012 βγοῶυδϑβι τς 

Ἰυςοα Όγ ςουτπίαϑγ οἵ Τῆβ ννείϊςοπιε Τιυβί, ἰοποπη 

. 

εἰ 5 με ῥίψον ὀπέ; κα ϑείπερ μεσῶν ἀλλοίοις καὶ πο. 
ταμᾳ κλύσον εἰς νόϑοις. πάντως εἐδὲ ὁ ῥῆνος ἀσκὶ 
τοι κέλτοις.ἕς τοὶ μϑὺ νόϑιι 5 ὀρεφῶν ισοξρύχια 
τεύς οἴναις πέμπει,χοαϑώπερ ἀκολάςου λέ χοὺς τι-- 
ἐκωρὸς φρέπων ὅσω οἹ αὐ ὄχιγνᾳ! καϑειροὺ ασέρ- 
μίφτος, ὑφβανω τῷ ὕδατος αἰωρξὶ, χοὴ τῇ μηδ) Ῥε-. 
μούσῃ πῶώλιν εἰς χεῖθας οδόδωσιν. ὡςπερ σε κα ςόν 
τινὰ εδοτυξίαν αὐτῇ Κρ ϑτιρον χϑὴ ὠμέμηῆ ων γἐὡ- 
μων «ἴω τῷ παιδὸς σωτηρίαν αὐτισ,ρφύμδμος. 

Ιουλιανὸς ὁροιξασίῳ. 
Ὧν ὀνειρώτων εἶσο πύλας ξἢ) φησὶν ὁ ϑεὶΘ’ 
ὅμηφος. Κρὴ ὀζῴφορον 64) αὐτοῖς χρὴ τίω ὑπὸ 

Σποβησομδυων πίοιν. ἐγὼ σὲ νομίξω σενωῦ, εἴς 
πέρ πότε καὶ ἀλλοτε, σαφῶς ἑωρφ κέναι αἷδὶ ἢ 
μελλόντων" ἐϑεασούμζω γὸ καὶ αὐτὸς τοιοῦτον ση - 
βίεδον. σενδρον γὃ ὠόμίυ ὑψηλὸν ἔν τινι Ῥιιλίνῳ 
σφόσρα μεγάλῳ πεφυτούμδμον εἰς ἔσωφθ’ ῥέ- ἀλρδμς κτὴ προ Αὸ νονδα ἰορὸἠνρλης 
χρὴ νεοηλυοίς αὐϑηροῦ λίων. ἐγὼ δὲ αἷδὰ τῷ μικροῦ 
σφόδρα ηγωνίων, μὴ τις αὐτὸ μ(ὶ τῷ μιογώλου συ- 
γωποασ ἀσῇ. κΘὶ τοίγιωυ ἔπε; δὴὴ πλιησίον ἐγβυόμζω», 
ὁρώ τὸ μέγα μδὺ ὄχι τῆς γῆς ὀμτετα μένον. τὸ μι- 
Χρθν οἱὲ ὀρϑοὺ μδιὺ, μυετέωρον δὲ δπὸ γῆς. ὡς οὧωΐ εἰ- 
«ἱὸν͵ α΄ γωνιοίσεις ἐφίευ. οἵου οένείδου κίνϑιωωυός ὅξι 
μὴ δὲ τί) οἰοφφυά δα σωϑῆναι. χα! τις ἄγνως ἐ- 
μοὶ παντελῶς, ὅρᾳ ἔφησεν ἀκριβῶς. καὶ ϑαῤῥει.τὴς 
πκ ..9 Ν ἐν 7 Ν γι ᾽ ῥίζης "Ὁ Ψ Τῇ γὴ μδρμούσης γ 10 μη φτέρον αβλα- 
(ὲς φζαμδρμεὶ κοὴ ξεβωότερον ἱδοιυυθήσφταωι. τα 
μδ[. δὴ 7 ὀνειράτων τοιαῦτα. ϑεὸς σὲ οἶδεν εἰς ὃ, 
τι φέρει, οὐδὲ δὲ τῷ μμαροῦ ἀνοδδογύνου μφῴϑοιμ᾽ αὐ 
ἡσέως ὠκέινο, πότε ουελέχθη ὡδὶ ἐμοῦ ταῦτοι. πότε- 
δον φῳρὶν ἤσωωτυ χεῖν ἐμοὶ»ἢ ῥῶ πῶτο; δήλωσον ουὐμἢ 
ἡμῖν δ.τι αἢ οἷός τεῆς. ἱαὸρ σὲ 5, φῶς αὐτὸν, ἴσει- 
σιν ὅτι πολλάκις ἁυτο τοις ἐπαρχιώτας οοδ)οήσεωιν.. 
τος ἐστωπηστι τὐσῷ τοιρέπον ἐμιᾳυτχ, τοὶ μδὺ οὐκ 
ἀκούων»ταὰ δὲ οὐ “οροσιξνᾶν’. ἄλλοις ὁ ἀπιξῶν' 
για σὲ εἰς ποις σωωόϊίας αὐτῇ ξέπαν. ὅτι οἵδ μοι 
μιατουσδοιοῦαε. τῆς. τοιαύτης ἠξίωσεν αἰοιυωύης,, ὅπο- 
σείλας τοὶ μιαροὶ τὸ πάσης αἰαυωύης ἀξία αἰσομμή-. 
κισΐα, τίμιε προ ἥειν ἐγςῶ; ὥρα σιωπᾶν ἢ είχε. 
ὅϑτι ν το μδιὺ οἵμδ τρρῴτον ναι ἠλίϑιον χφὶ “ου- 
λοφρεπὲς κὶ ϑεομίσητον. τὸ δεύτερο, ὃ, ,οδἵκαιον μδὼ 
κυ αὐ οοέζον τὦἡ ἐλοϊϑέριον, πὸ δὲ ἶρ ἐχόντων ἡζῷς 
φῳραΐματων οὐ συϊχωρφύμδρον. αἰ τοίνι ἐποίησει.. 
πολλαῖν παρζντων. οἱ ἤσδειν αϑα Γγελοιαῦτας ἀντ, 
παν γη. τὴ πάντως εἶχον ϑγορϑώζᾳ τοὶ υπομινύμαίᾳ 
οὕτως ὁ εεῆνα. ἐπεὶ εἶεινῶς γῆ μονέὶ "αζῷτο ὠκεὶγ 
αἰκούσεις. τοσοῦτον ἐσίησᾳ τῷ σωφρόνως ἢ Ὡρῴξαι, 
ὥςτα ποποιήἠέναι , ὅσοι γὴ τὸν Θεὸν οὐδὲ εἰς μέριΘ’ 
τύραννος. ὅτῳ μοὺ πλησί. οὐ ὄντος, ἐγίαυϑα ἡ ωρφτ- 
τοῖν ἐγρίωῳ αὐόδοα Ὑ Πλάτωνος γ) Αφαςοτέλοις ζ:-- 
λωτὴν δογμώτων, ὥρᾳ “ὐδκορὰν αὐ ϑρῴποις ἐ- 
“λίους τοὺς πΛεήζαις ὠκοδιοῖο εένους, ἢ καὶ δύναμιν 
αὐτοῖς ἀμειλειν :οἴίμαι ὡς ἤδὲὺ τὸ κύχγιον ὀξᾳοου.. 
σι ὁ τὸ σπομισὲς ἐργαςήρμον ΦᾺ τοιούτων. ἐμοὶ 
μὰ οὐκοῦν α᾽ φρὸν εἶναι οἱονεὶ τοις μὰ χιλιαῤίοιῳ; 

. 

140. ὈΙΥΕΆΘΟΚΥΜ ΘΑ ΟΟΚΥΜ.. "ἈΚ 
ἔπι ταϊ π5ναος οδτίηιὸ» νος ἃ Μιῆς ΑὈΒοσγθης ὶ 
το βρῖπς θπα1ο ταπάπιαη ἰρυιγίου ἀοηλοῖσο, Οἰἱρηϊμὸ 
ομ]ηὶ 6686 (οἶτος Ἰητγῖα ἈΠ οπας τ λβρλι κα (ρι- 
ΓΟ 5 ἱπέδηζος παπηρέξαϊος, ἢ γΟΥΕΙΘῚ 65 ΓΓΔΠ 1.1» 
νῈΡΟ Ια ἰςέεὶ τητος νἸηάἀοχ ἀτάηις ν]κοτ.Οὐἰοϊαιοῖ 
γοχὸ εχ ρίγο (φηλίης ργοσηαζος ςζορσμοτγίτῇ ἀργὰ ἢὰπ- 
ΤΆΪΠ15 νΠάᾶς Θχζο {τ πλαττ 4; τας τα τα γατη [ἢ χπᾶσ, 
1.115 ἔγαα τι δ ᾿ΔΟΟΥΓΙρταμη αἱ Πηςοιύμν ας το 111- 
ΠΟ 11} 5 ΡΕΓῚ ὃζ ᾿τηπδ υ] αι ΟΟΠΣ 51) ριοσὶ νἰταπι. 
το Ἐἰτιιοηδ ἀτας το άρης. ἫΝ Ὑ 

Τρ ξάηης Ογίφψαζο. ] 

7 ) 

Ομιηίογαπ, ἀτας ΡΟΙτα5 ἀἸα]ῆτις ΕΟ Ίοιης δ 
Ἂς ΤΑ Ό δ, »δζ δ) φασι ἀἰςτοραηζοπι ξιζιτό- 
ἔα ὃς διοητιιπι. βάθη ὀχηζοτς, Ἐρο νοτὸ τὸ ηᾶς 
ΡΟυ ΠΙτηυ τι αὐδίεγου. πα Πὺ ἀϊαιι Ρετίριοὸ ἐς 
Εαζαγὶς ρει! 48. ΝΑπὰ ἰρίς αδατις ταῦθ αα!ᾷ Βο- 
16 νἱάϊ. Αὐδογδηλ δῊ [ΠῚ Ῥιοσοίᾷ 1. ΤΎΙΟΙ ϊὸ 4ι0- «4π| φἀ πηοί τη) ΠΟΤ ἢ ΠΙΔΠῚ ἙοΥ ΠδΓ ἸΏ Η] ν]άε. 
Ῥατ, δά τούγαμι ἀθο Ἰπ το τη 5 Παρηδζα ὅὁ γαά!ςο αἱ 11 ᾿ Ραγαα πουάσιυς ὃ Πιρία πγοάτην βογία. Ερο νοϊὸ τῃοποροτὸ ἀδ ραύια (Ὁ]]}1οἸτίϊς ὀταπά,ης 4115 οἅ ἔοτ' τὸ οὐ πταίογο ΠηγΝ αἰγιοτοῖ ἃς ἀφ Ἰφδιός. Ροῆοας αυᾶ ἡοἾτας ἀρ 6 Π] ργοριὰὶ5. ν]άοο τηαρηᾶ Πιρτὰ τοῖ- ΓΔΌΥ ΘΧΡΔΠΓΔΠῚ 5» ΠῚ ΠΟ ΓΟ γογὸ το ζξαιη ἃζ ἃ τΟΥΓα 1Π ΠΙδ] μη τοπἀοηζοιι Οὐδ Ζυτ νἀ ΠΠ η1, Δ χ τς 
«Ἰἰςεδαιη. ΑΒ δἰ απσα! αὐδούδ ῬΘγ σα ἴδ. πὸ ἢχ- ΘΟ τς οἤδειις ἃ πο τς [διατὶ ποθὴ ΡοΙΪοι, Ομ νοξ 
τὸ τ ἢ] ῬΓΟσίας Ἰσποῦδ, ν Ἰἀοας Ἰη4 1 Πρ διδν δο- 
πόδι ἀρ ρη6 Πς. Ἐκδπίην ἀδίη ταα ας γα ἴογγᾷ [ἢ- οὐδ τη} ἡγα γος ΤΥΤΠΟΥ οὐ 1 Πα ρξύτηαης δι, ἃς ἣς Πλ ιὶς {4} Ἰοταγ. Του 4υϊάξ οἰΠησάϊ {δ πα] ] οὔτι ἰτραϊά Ροττθηάλε δὲ ἀβόϊας, Γλρις πουϊτ. Γ)ς (ζεΐοτατο νοτὸ ἐπνΐϊησο ἤἶΐο; νὶχ οῇ οὐδέ θη} 6 ῳλη ΟΡ ΊΩΠὰ [Οἰτθ; 10 τοι ροσὸ ας ἐδ ΠῚ6 ΕἸ ΧΟτΊ κ ἀΠΓΘΟΠΔΠῚ ΠῚ ΘΟΙΠΕ.}Π7δτ, 4 ροίξδᾷ. Ὁ ατδ Ρἰδηῖ ποῦ 5 ξιο Ζυσαφροζοτίς. Δ πὶ ἄδτηθοὸ ετσὰ ΠΠΠπ|πὴ 8-: ἩΙΡΠΟ» Βοιοτῦς τη Π65, ἢ16 Ρογ[ορὸ οὐὐτὴ ρεοιίηςία- [εὐνὰς ἐπταγίααν ἐπταϊ δε τφδιμΉο, ΘΟητγα αι. οἵῇ- ΟἸΠ ΠΤ θα ΠῚ ρο ξμΐαγοῖ., οὐλὴ ῬΑΙΟΠ) (« ἀμ δ 5 ΠΘΔς ᾿ς ΠΟ ΡΘΓΙΘΏΣΕΘΕ, ρα τ. Πρη Δα Πγ ΓΘ ΘΠ) » συ] θα. (4πὰ δτίαῃμχ ΠΟῚ ογράοιφηῃχ, ΠΟΠΠ ὮΙ ΟΣ ἄθμ!- 45 σα ΐραπα Οἴτης ἔαγα Παειριις τ, ΒΙΘΓΘΏΣ ἀἴπὰς αἢ].. δ) το, (δα νοτὸ τάζατη ἸΒΠΟΠλ ηἾα: Ποζαιὴ 1π|- τοῖο τ] νοΪαϊτ,ϑς ΟΠ 115 (το Ϊο. 15 αἴᾳ; ζομ 1} Ρίε- Τῷ ΤΟΠΕΠΊΘΗΣᾶ μι Πε, αι] μας ἄς τὸ ἰβοϊοηάαηι ἔαϊτ, Αἰΐ πη τασοηάιιπλ διῖζ ἀοραρσπρπάηχη, Ῥυλ5 ἰσίτως {πἰτιηγ. {δτιι!]ς δ ηριμ. ΑἸξοσαση. γετὸ ἰα ξυμ, πιάσῃ] Δηιτ], ὃς σθαι νἹἀεραταγας οι 15 ρτορτοι Ἰποα πα θθησία ποδὶς ΠΟΡΌΓΙΆ » Πορίᾷ ΠΟΠ ἢςεθαι.: Οὐα πρίειν ἔδο ὁ Οὐ δἀδῆξης Ρογηλαΐεὶν 4005 44 11}ππ| ροτίαζαγος οχ Μ δἰ πιαγθηι. Οπηπίθας πα αμῃ. γοριις. ὃς ΟΠ] Πὸ σογτίσος τηομυτηθηζα ἢς 1|ς. Μαρηδτη ςπίπη Πριπιετιρῇ ταχρι τἀ Πλοη ἃς, ἀφάςοι ᾿πῆϊρὶς. ας "6 Οὐπη δά 1δε, τὰ ποη τηράοτατὸ [ς σοίης, γέ οἰμπῶσαι ΡΑϊγαΙς 5 ατα ΠΘ τῇ α]ΟΟΣὶς Πα! άθτα ὙΠ γγαμπημ φοτηπηζζεγοξ, ςἡ 450. τἅπη Ρεορὸ αὐοίςπη, Ηἰς, 4] γεηαίγο μας δῈ.- ἤοιαμα Ὁ Προῃηίης Ῥ]ΔτοηῚ 5 αἴαις Ατγηζοσοὶ!ς (οἷς ϑιηάξῃ 1 ἀπλυλζοσο , γίγμπι πηδκος Ποηγϊηες δι-, ΓαΠᾺ, Ροτοίξαςι τγαάῖτος ἃς ΡΓοά τος ἀςΠτμοτό, Δἢ, ΡΓΟ ὙἹΠΠ ραττε ποοιγγοῖς ορέμηηιις αὐξοχις,, ἴαπα, νῇ διδίτεος Οὐρσπίδιη τηρ]οά  απὰ οαῃρης θι15, ῥτο- ΡΙΟΓ (ζοίθγατα οἰαπποαι “Βοπηίηιπι [ΟΓΠΊΘηζᾷ., 1 φαϊμμάομη ἵπγρα, Ὑἱάθτα. Τοῃτιτοῃς 8 γ. 

, ΟΠ1Π} 



Οὗτη ἃς ὶς πὶ ἀε(εταογᾶν, ποσεὶ δἀϊυάϊςατογοὰμ ΠΟΥ 5 
Ἅἴτοχ γρρθητὸ διοτὶς δἀθιηάα, αλ||α ργαίδετίμι [Ὁ- 
Ραΐζατῳ ἢ Ρεργοροῖτα : ἰῃ ἀοίεμάοηά!5 νοτὸ πγϊίδτο- 
τὰ Ποσηϊπυτα ξογταμῖα οι ἱπιραπὰὲ αἸαγτττοτον αὶ 
Οσάϊπος τ ἸΖαθγ τν οἱ οατι δἰ αςπιοά! ξμγίβι5 ἀἸγ]-- 
ΚΔιλάιγ} εἰς, 1Ἰάχιο οὐ λοις αὐχηϊϊο ἴιο ριαπὸ 
᾿πρυγφατηράιτη οοι ἐξα: μὰ αἰ φυ! ἃ αοοϊρία- 
ἔπ ἀουε πηρη τίη Ο εχίρσια φοῃίοίατιο [πζυγα πτ,ρο- 
πιὰ τδέγάσης ςοῃίοίοατία ριοξοέξιμη οὔς, [)] )θομῇ 
Αἰ ΠΕ πὰ τα] ἰατσίᾳρξας, Εξ ἢ αυϊά οὐ μος σομτὶ- 

δου οἰ Ππποά , νὲ πλθ ἀρρι {0 αἰ τις πὰ γοσηαη) ἤιο- 
ζφάας, ΠᾺ]Π Πα πὰ ἰά ΠΕ] Φο]ογοὴι οριγιάος. ϑαιιὰὶς 6- 
ἔπ (Σ΄ ὀχίριο τοπρότο δοῆ δ, αληι Ιο ὃ πα! 
ἀσέτο Τό [αὐῖ,νε φἰἸααἹ δισαμηΐ Ῥογῖρατότζηϊοοξιη: 
ἀξ τὰ ἐΠ τοῖα υληλ βϑιοϊοούϊην. Εοἐ Το] πη ἃ [Ὁ 

ἵπαξὸς νὲ Ἐρὸ αυϊδόϊη ἠάδοο ἀ ΜΈ πε, ἀπδα αἰτοτα 
δηρὲν βου δηείογα {πὸ ἃς Ἰποο αἰ οἰ ατἀἸξόγα ν᾿ 
τὸ βΗΪδο εἶα: σοπδηζαηδα,, ἱπ ἰημείαιτο Ῥοτίειιὁ- 
Τἀητα. 110 "᾿ ϊ ΠΟ}! ΐ 

νοέω Τηἰδ4η) Ἑηῤ ὁ ῬΡΠΟΡΡο. 

δαίϊυμι αἴας Ιοαγῖο βάλς ἃς σοπηραξε!ς αἷϊς 
᾿ οταρπαταγαιῃ αὐτοὶ (δ σατο αὐ πὶ ΔΗ, Ερο, 

γειὸ ἰϊμπυ,φαδηαααμα ΟΡ ἀπά υξεείαπι ὃς ἀγέθιη [Δι- 
ἀφηάιμι Ρατον τἀρρη Γδηςθητίμῃγ οἰτς ας γοϊμητα- 
ἴθηνχ πγμλιηγὲ ρτοῦνο, δο τ ομἱπὰ πα! ἀαιςοτα 611] (ἃ- 
ΠῚ ἀζαας νΊταιι σγξάθτς ποη ν ογίταϑ οἱξ. Ὗ δειληι 
ἢ γχγ]χ ἔᾳς οἴϊδι,ἰαχια Ὁ δια) Ν᾽ Αιοιπηνδιι ιν πὶ ἃς 
πδιιξαηλ ορτανς, ποι [ἀιὸ 4 ΟἸγμριιι» ἤφαας ρτο. 
ΟΠ ΘΙ ξοης ἀπματογία : [δ τὰ Ιρίᾳς νοἰϊγογαμη) 
[ΟΠ ΓΙ. ΘΠ ΠΟ 5, ΠΟ Ϊαγθ ἢ... νὰ τὸ Πλθὰ οαγα 
φΟμηρίοξξοτον χαζαάιποάυαι ἰπηλῖς ϑάρρῃο. Ομο-- 
ἀπάτη, αιξθαὶ ἡδύιτα αιας παμηδῃὶ σότροτὶβ νἰμοι- 
ἴσης ςομηετιηχις γ ΟΠ Ραζιταν οτατίοηθηι1η {16]1-- 
Ὦχο ΘΧραηάοτο, αιμθιι5 ΡΟ τη αἰ 5 τὸ οἰγουπγαοΐο, 
[γι όπιιο ὃς γῃὰ [ιηὶ απονπο τοάο ἄδτυς, Ῥτοι-. 
[9 ποι, ΟΡ αἰ ἰαπὶ ςαυή δα, Ζιὰπι μαπς Ηοτπεεις 
νοτθᾳ ποπλὶπαῖ αἰᾶτα φ7ερόντα,ηιο ροπης ροῖ ομυ- 
πω ]οςα ροπείσασο, ἀυδπγαάηχοάιιπη ἀι65 νοϊος Π- 
ἴηῶ αι αιοσι 116 {0 ται οἰϊοροχιιαάαπε, Αἴνε- 
ἰϊμὰ δῃίςς τὸ ΄υοαιις (ογίρογο. Ῥὰγ δαίμι τι], ἢ ἤθη 
ἰπαιοῦ οχ εις νθυθόοσιμη αἰαζιγα,, ια ροῖο5 ἀιηΐςος 
ἰπομογο, ὃς αιαιι}5 46 σαι] »τἈ Πα ιΔηι ΡΓα 5 δὰ ἰς- 
τ) ἐδ πσοῖο. 

ἵεἰη Ἡοςαβοῖο. 
' 

ἴηάατο ἀτσοηῖοα νἱάρηξιν εἴς Μαυία, χυίρρε 
41 πηᾶρη! Πορηζιαπι ἰρίατιιπι ὃ ρ] μἀογοι ἀγ. 

τιδοα πατοῦσα Ρι Ἰδησίδι οοηΐοτι, ον ογι νοσὸ 

ἀγροηζαην [ποιά υη} «ἰοἸς » ὃζ ααιιαπ ἀγσοηζοάση πο- 
[14 5 τα 1811} ῬΓῚ5 (Οἱ 15 τα (1155 τα ᾿πηαρ!η]ς ὅς 
εἴπρίοι, πήροις (ρἰομάφητοην. ϑαρρῆο ΡΠ Δητη1:- 
γᾷ δή αὐροηζοαπὴ ἀἰο τρῶς ΟΡ Ἔα σαι, ἃ- 
ἰϊατιμι πο! ]αγατα ἰαπιθη οδίσαιατο. Αταας ΠΟ] εος 
ἕττ μὴ Δισθηζιμη ρου 5,4 ιὰηχ Διί ἀεςοτο, Οη]ο- 
ἔζαχα οοἰ  σὶ ροϊείς, ΗΟ ἸΙδιι5 Θηἰτη ἀτρθητζιπ δά 
νηὶ ΡΓΘΟΙΟΙΠ5 ἂς ΔΓ 1115 66 5 ὃς ἔγοα ποτ μι 
ἴητες πχογταῖος γεγίασί» μα “ιδιμδάτηο τη} Δ.1Ὲ1Π:ν 
Πα {{ τοῦγα ἰατος αίξγααιτα θοσύτησις αἰρεέξιιηι 
ἀρῖς, (ςἃ ὃς νι ρα! ο τις ὃς αἀ ̓ΠΟΠΠΊΘηξΑ Ρτα- 
Πα πσ ποι ἜφῸ Π16ᾶ Ρυϊματάσαο ορ᾿ ]οηογίεα γε-- 
ἴογιΐαχ οτίαπα αὐτογίτατο οοηβτπιο. ΩυδιποΡτοιη ἢ 
ΓΙ Ρῖὸ πιοηξῖᾷ αἰ 8» τΘΡΘ Πα] 1η1}5 Αἰ εἰυίαξ 41:- 
ἄριὴ Ῥτοοὶ) (84 ἀγτροπτοᾶ, ηὖ πλΐπιι5 ἀαξ ἱπέξογ]ια ἢος 
Εμοῇς[ οχιτίτηατο ἄς ρες, ΝΘα: ρυζαβ νὲ Οἴδαςο 

ἰηϊποτό νΠ]ογξα; τεπιπηθγδείοπέ ἀγπιογά οδεὶρ Πς: 

ἘΠΡ 4.5 τι ού ΚΑ. τα 
δίαν λείσωσι ἰοὺ τάξιν καί οπχαξειν. Χο; τοι χρὶ 
ἷχᾳ να τεθνάναι τὸς Δλεῦ κα ΚΝ μἢ ̓  ταφῆς αξιδ- 
ἅγα!. 3 ΡΣ αἰ θλίων αὐθρῳπων αἰπολείσειν τῷ- 
ξιν,ὅτοιν ἐΐῃ τροὸς ελέπηας “γωνίζεῶσαι τοιούτοις" 
χϑὶ ταῦτα τῷ ϑιοῦ συμμα χοιῦτος ἡμῖν ὠςῆτερ οιεῦ 
ἐζάξεν. ο" δὲ κρὴὶ παϑεῖν τι συμβαίη, μἱὴ χαλοῦ τῷ 
σιμ)είοίῦτος οὐ μικροὶ ωὐοσμυϑίὰ πορόξ ϑηναι. τὸν 
ἢ Δζηςὸν σωιλούςιον. ϑτοὶ αἰέμι μοι χώρίστώντο, χαν 
συμβα;η οἱξ τι Φζῳ τῶτο τυγλείνειν φχχοδδχου,λυση- 
σῳ Τυ λον οὐσίεν. ἄχυεινε "0 ὀλίφον ὁ ϑῶς ) ἢ “σολιιο 
κακῶς Ὡράξα; Δεόνον. ἐκ ἔςην ὡς λίοουσι τιγες γοὶ 
πεν τη χῷ οδγζο τὰ ὃ φορῶν αἡλυνέφερᾳ. τό-. 
στύτζο οὲ μόνον ἀλλήλων, ως ἐγὼ κρίνῳ, φχχφέρει. 
το μόμγαρ ὅκιν ἀεὶ ϑερμόπερᾳ καὶ α ουλῴτερᾳ. Ἰδὶ 
εἶὲ φεονήσεως ἐξα, τοῖς ἐχγνωσμᾶμοις ἐμ μιένον. 

Ἰουλιανὸς σὐηνυίῳ φιλοσύφῳ. 
Αἰϑαλον μὰ ἰκαοὶ ῳ Φασ:ν ὧκ χϑρον ἥπερᾳ 
σὺ μι πλιείσειν ᾿ τολμῆστῃ νι φύσιν βιασαὼς 

τῇ τί χνῃ, ἐγ οὶ ἐκῴϊνον μδὺ εἰ πρὶ τῆς τυχιῆς ἔπτ- 
γνῶ τῆς γνώμης εἰχ ὠγὰμα!. μόνος γὲ κηρῷ λυσίμῳ 
τῷ πω δὸς ὑπίριεινε ὃ στοτηρ αν σις εὐσοαὶ. Εἰ οἱξ μοὶ 
ϑεέμιας ἣν ΧΩ Κ γηίον ὠκέίνον ἀϑελρπτοιον δύχῃ ἢ ὀρνΐ- 
ϑὼων ἀλλαξαῶτς φύσιν ἃ χαὰν δύηευ ὥγρῳς ὀλυμίπον. 
" δ ἐᾷ (μέμψεως ἐρα τινος Δ εἰς αὐτοιὶ αἣ Ὁ ὑ. 
Αμετέρφιν ὀροὸν τοις πορόποσας ἐπηζω. ἵνα σὲ τὸ ἀιᾶ-- 
λικο οἰ μὸν, ὥς φησιν καὶ στωγγφω, Τεριπη ὑξ ὡμαι" ἐπεὶ 
«ἴδ μυε αὐ θρωτηνε: στόμζῳτος “εσμᾳ κα]ακλείστισοι ἡ 
φύοις,οὐκ ἐθύλᾳ «ϑῦς τὸ μιετέωρον «πλῶσει δὶ λῥ- 
“ον, οἷς, ἔχωσε πἤερῶν μιετέρχομ (ἰὼ »ράφω κἡ σὺ: 
τδήμι δὶ δίνω ατὸν Ῥρόπον. πάντως που γ ὅμηρος αὖὐ- 
τοιὶ ἐκ ἀγλε χείριν, ἢ τούτου “πιοόειίας ὀνοκκαζᾳ 
«διότι οἴνων) πτεντα χοῦ φοὶ τῶν ὡς πτέρ οἱ ζχύτατοι 
γι ὀρνίϑων ἢ αὖ ἐθέλωσιν; αἼοντες.,ράφε ὃ κὺ αὖ-- 
τὸς ὦ φίλος. ἴσν γὸ δήπου σοι α λόγων, εἰ μὴ κὶ μεΐ: 
ζων ὑπόύρχει ἡπέρωσις. ἢ τοις ἑταίφεις μεταϑεῖ: 
να! διωυάσαι. καὶ πανζαχόϑεν ὡς παρὼν δύφραήνειν: 

Ιουλιανοξ Ἐκ» βόλῳ. 
Ινερῳ μὰ αῤγυρέας ἐξ) «οκεῖ τὰς μοισας: 

ΓΙ το ἐχδηλον αὐγὴν Καὶ πὐδαφαιὲς τῆς σέ- 
“νης Εἰς τὸ τῆς ὕλης λαμ ρότερον απεικοζι ον. 
δμέηρος ΕΡΥῚ σοφὸς τὸν τε ἄργυθον αἰγλήεντοι λέγει, 
ΚΘῚ τὸ ὑσωρ αῤγύρεον ὀνοχζο ζει, χα ϑείπτερ ἡλίου Χο» 
ταράϊς ἀχῆσιν ἰὐτού το τῆς εἰκόνος φαιοἴξ αἱ μδδμκα- 
ρύοσον. σφωγγφὼ ἡ καλή τἰοὺ σελήνζω αῤγυρέαν φη" 
σί. κοὴ Φζς τᾶτο δὴ} ἀλων ἐςέρων δτοχρύσηοιν τίω 
ὄψιν. οὕτω κ᾽ Θεοῖς τοῦ αὐγυρον ΚΩλλον ἢ τὸν Δλξυ- 
σὸν εἰάσειεν, εἰς σὲ τρέπειν ἀγθρῴποις γεμίω, δ 
Ὡρὸς τία) χρείαν ὅεὴν ὁ αῤγυρες τῷ χξυσοῦ τιμμώ- 

ὦ»: 3 ΑΝ ͵ δι, Ἄ ε τερε (οι σώϑεςι κι λλον αὐτοῖς οὐχ ἃ ςπερὸ λεύσος 
ὄχι γῆς χρυηηόμδμος, ἡ φοΐζγων αὐγὴν ὃ ὄψιν ἀλλὰ 
χὴ ὀφθῆναι χοιλός. καὶ ἐν σια, τήκίατι κρειήων. εἰχ ἐ.. 
μὸς ἴδιος» ὠγλαά πωλαιῶν αὐεϊοῶν ὃ λόχος δεῖν. εἰ ἢ 
ἡ σοὶ Ὑ πεμφϑέντος ᾿ξὥσο σοὺ ξυσου νομίσματος. 
εἰς τὸ ἴσον οὶ τιμῆς ἕτερον αργύδλον αὐτισίφβουδῳ, 
μὴ κθνης ἡω ΣΤ χάθνν. μὴ ἐἱὲ ὥςπερ πτούὶ γλαύχῳ 
ζῷρος τὸ ἔλα 0} οἰηϑὴς ἐἢ 7 ὅπλων τίω αὐ τίοοσιρ: 



14} ὈΙΨΕΒΘΟΚΥΜ ΟΚΕΘΟΟΆΚΥΜ 
ἐπεὶ μὴ 5 ὁ δυιομήδως ἴσως ἀῤγυρὰ χωσῶν αὐτεε-. 

κεν ἀτε δ πολλῷ Ὁ ἑτέρον ὄντα χρησιμώτερᾳ κκοὴ 
ποὺς αὐ μζοὶς οἱονοὶ μολίξ δα σδέρκην ὧκ ῥέπ αν εἰσδό- 
γανταῦτω σοι τρφασαίζομδμ, ἀφ᾽ ὧν αὐτὸς γρώφής, 
τὸ ογεόσιμον εἰς σὲ ἃ παῤῥησίας λαιμξ αὐογτες. σὺ ἢ 

οἱ τοῦ ὃντι χρυσᾶ τιμιώτεϑο ἡμῶν δῶρᾳ ἐϑέλοις ὠκ- 
“όμεστάν,γρώφε. κὴ μῆ λήγε συνεχῶς τὸ ῳρα ἤων' 

ἐμοὶ γὺ χἡ γράμαλιφι οὐδ σὰ μικρὸν ὅτεπερ αὖ εἴ. 
πήτις ἀγα 8 χῴώλλιον αὐ 64) κρίνεται. 

Ιϑλιανὸς σὐςοχίῳ. 
Σ,όδω μδὰ σδονοεῖ τοῦ σοφῷ καλέιν Ελὶ τοὺς 

ΗΣωΝ, γείτονωρ,ως συνηδδησορδμδς ἐπά- 
δὴ Κ) συνωλίξσι κὺ συγα[ωνιῶσινδταν τις εὐ ρϑσ- 

σδόκητος ἐμπέση ταραχή φημὶ ἢ Τὸ; φίλους δεν κα- 
λεῖν, ὦ τουὶ γείτονας. τὸ αἴτιον ἡ ὅτι “γείτονα μδμ ἐνε- 

. Ψ ΄, Ἀ ς Ἦ ὝΨΨ. λ μ 
τιν ἐχθρὸν Ἐχάν. φίλον δὲ ὁ κιώλλον, ἡ τὸ λσύκον μιε- 

λαν δ2)..) τὸ ϑερμθὸν ψυγρῦν ὅτι σὲ νμέν αὶ μόνον γῦν, 
ἄῆλα καὶ πάλαι φίλος εἶν κοὺ σ)ετέλέσεις δὐνοικῶως 
ἔχων οἰ κοὶ μηδὲν ὑπήρχεν ἄλλο τε βυεκον, ἀλλὰ 
τογεήμαξ ὅτω ὀγατεθξίάϑοι χρὴ δχροεϊάγων ἴδε σέ, 
μέγα οὖ οἴη τότε σημιθῖον. ηκ6 τοίνυν μεϑέξων τῆς 
ὑπωτείας αὐτός. ἀξ σέ σε ὃ δημόσιος δρό μος, ὀχή- 
βίατι χρώμδρον ἐνὶ κα παρίπτῳ. οἰ δὲ 29 τι καὶ 
ἐπφυξαῶζ, Ὁ ἐγοσίαν συμδιρὴ σοι κοὶ ἃ ἐγόοιον πα- 
φακεπλήκαυδυ. Τελιαχὸς Καλλιξεινῃ. 

7} ὄνος σδέκαμον αὔρα σείκνυσι μόνος. ως που-- 
χέφηνν, ἡ " ἢ ἂν. 

οαὶ ζς ἐμει τοφῦϑεν ἐγνωμδρ.ἐγὼ ὃ φαΐζωυ, ὅτι 
κα) δ δὐσεξῃ νυ δ φιλόϑεον. ἰλλ᾿ ἐμϑοτυρηϑη Φησὶ γὴ 
ἡ πηγελόπη φίλανρος «εὗτοι μδλ τῷ φιΛῴνοδρε τὸ φι- 
λόϑεον τίς ὧν γαωαεκὶ “δεύτερον τίϑησι, ». " φανεῖ") 

πολίω) πάνυ δ μιανδραχόραν αὐ ὧκ πεπώκως. εἰ 
οὶ (οι κογοςιξ τις εἰ νεῖ λφθοι, κοὺὴ δὶ πηνελόπίω 
ἐπαμνευδρίω δγ εὐδὸν ἰττὸ ττάγ τον Ἐλὶ τῇ φιλανόδίᾳ, 

κι γοϊυνουουΐσας δὲ τοὺς σὔσεβεϊς ὀλίγῳ πρότερον 
γυνώμιως, δ) προϑδϑήγρη δὲ Τὶ κακῶν τι κἡ δεπδι - 
σιὸς ὃ χρόνος,αὖ ἔςι σοι Τὶ πηνελόπην ἀξίως ὡδαᾳ- 
ξαλλοιν. ἀλλὰ μὴ μικροις ποιῷ τουὶ ἐπαίνους. αὐϑ᾽ 
ὧν ἐμείψονῖ) μδ σὲ πᾶνϑες οἱ τοί. ῷ τοὶ παρ᾽ ἼΗΙ 

«δγῖδοῃ σε τημμήσο μι τῇ ἱεροσυωύῃ τοϑθς ἢ φοϑτερον 
εἶγες ὃ αὐπιωτάτης ϑὲ8 δμυΐζος, (ἃ ἃ μεγίςφης μεη- 

τοὺς ϑεαξ τ φρυγίας ἐν τῇ ϑεοφιλέϊ πισινουῦτι ὃ 
ἱερφοσωυίω φχίβέπο μδβ σοι. 

Τευλιανγὸς Ἀεοντίῳ. 

Λόοος ποῖος ὃ θέρλος ὦτα εἶπεν αὐθοούποις 
ὅδ Ὁ λίρα είτόγο ὄχι σὰ ὡγαντίαν 

ἔχω γνώμην ἐγώ-πιςότερῳ γείρ ὅδ: μοι τοὶ ὦτα Ἱ ὁ-- 
φθαλ δ αὶ γὺ εἴποτε εἶδον σε δεκάκις, ἕτως αὐ 51. 

ςτύσα τοῖς ὀφϑειλμοῖς, ὡς νῦν τῶς εὐἰκοαὶς σιςευω 

Ἴως ἐμαυτῇ, παρ᾿ αὐσρὸς ἐδαμῶς οἵωτε ψούσεϑαι" 
“δεδιδαυδῥος, ὅτι πάντα «ϑὴρ ὡν,αὐτὸς ἑαυΐ κρεί 7. 
τῶν εἶ αὶ τὸ ῥέξαι, φησιν ὅμηφος, χερσί το κἡ ποσίν, 
δχιρέψαντες ουμῦ σοι ἘὙ ὅπλων χεῖσιν, ἀπεςσείλα.- 

Κδ τε πανοπλίαν, ἡ τέως τοῖς πεζοῖς αῤμότίοι. χε. 

φοτέρα δὲ ὅν αὐὍι ἃ ἡ ἱππέων. ἐϊατελέξα μδυ 

«δὰ σε τῷ “ἶμ οἰκείων σωυταϊκατι.γίνον") ἡ δτὸ δ 
ὐτοφλωρη σάντων ὅτοι «αὶ ςρατοαυσαμδρων. 

παυϊάοπη πρατο [Ίοτηθαάςρς αα τὸν ἀτροηζοα ΡτῸ 
ΔΓΕ 5 Γεροποθαϊ, 8 γα 415 αλαϊ τὸ ἔογος ντ 105 
τα ὃ αίξ45 ἰῃ πιούθιη ρ᾽ αἰ γγειίσοτε ἂς τ ρο  ογ 
ποι ἴδῃς. Ηἶαο τϑοιιηι τος δι» ΘΧ τ 15 {του 5 » Ὅζ- 
οαΐοης ΠΡοτὸ Ἰοαποηάϊ (υπρτα, Τὰ νετὸ ἢ ἀαγὸ 
Ρτα  απείογα ποθ ]5 πα γᾶὰ ν 5 μοϊτεθσο, ατἰττς, πτ6- 
τὰϑβ πεῆας το σοητίπόηζοσ 14 ἔδξοτο. Νδπι αρυά 
τὴς πο 115 (οὔ ρταπὶ ἃ το ὑγοδέξαπι ἀπά πη! ρει ἐχὶ- 
110}Π1»}}} πηαίοτς ργθοῖο εἰϊ ὃζ Βόποῖς, αὰπῃ ν] ]υ1ὶ 

᾿υδεύδα δπηρι αὺζ ὀχοοσίταξί ροίῆς. 

τς πδάμη Ἐμβοοβὶο. Κ, 
ἘΠοαο ςομἤιίταπι νἱάοτις ργορίμημοϑ δά ὁ- 

ΗΠ ςοπι ας νΟςΑΓΘ » γ᾽ ΠΟΠΊΓΩΒΗΙ ρδι- 
410 ροχξιπδηζισ, ααρηλατι ἀο]οτθπ οτίαπι ἀζηις 
ςαγᾶγ νὰ {π{οῖρίμητ, οὶ π., 4] Ἰαμα (τὸ ροττασθασ 
το τηρίά ες. ἔρο γοχὸ ἀπλιοος Ποὴ Ρτοριηημο5 νος: 
οφηςδοἡ οἷΐς ἐἶςο. [ἢ οαὐἴὰ ον, υοά οἴλτη ῥγορίῃ- 
40 Πιυλ]ταῖος. Ἰπτογοθάογο ρομητ, ἀπγοῖτια ΠΟἢ 
τ αρ δ. απ αἰδιιηι πίρτιιπὶ οἱς, ὃς ςΔ] Πάτιμ, Ετρὶ- 
ἀπ). Ομ οά διζοπὶ ποίδὶς πη ἰᾶπὶ [οἰ απ), νδσιπη- 
Θτίδην Οἱ ΠῚ ἀπϊοἴτια φοπηπηξξις ἔποσὶς; απ αν ῃ1-- 
416 ἐγθα Π05 Βεπευσί αι σεδτῖς, ἢ οτίαπν παΐ σι 
αἰϊ ὀχεάγοῖ ΔΘ Π) τα : Δ υδ τὸς ἴτὰ [νυ 
οτρα τὸ ἁΑβοζει!, (τὶς μαὶς τοὶ ἄυπηυπι ἐπ Ἰ ἰ μη] Ρια- 
θεῖ. Οὐ ἀπο γόμι νϑηϊαὶ ἰρίς δά ςοῃ[ιδτυηι (εἰς 
Ρ᾽ παι). Τλασος αὐζοιη ἔθ ρῸ ] εἰς οἰτι5» νοέξιμτι 
ΠΟ φατε δὲ δηαἰτάξα. Οὐὸἃ [1 ὁρταμάτη ἰἸηυ!4 
οἰϊ, Πλιαπαῖῖ τἰδὶ Ῥγορ τί αι 5» ὃς Μογου ΤῊ ΡΓδςᾶ- 
Ἡλι. : 

“εἰμμς αἰ χομ. 
Α τώ: [οἱυιὴ που πόγῃ Τα ἢ] ἀςοϊαγαι,ηυξ- 

δὐἀτηοάπηι.η γοῦθυ τι ΘΧΟΙΏΡΙ 5 ΠΟΥ] ΕΡΟ 
γοτὸ ἀϊσοσδ Δα 1}, ῬΙῈΠῚ Οζι π ὃζ απιαηξζό ἀδοῦ 1... 
564 ὃς Ῥοῃεῖορε νΊΓἹ ἀπηδης σομΊργοθαζα Γδρεττάς» 
εξ. Ηἰς απ δὰ αἰπούδηῖ νἱτὶ Ρἰοτάτοπι 1 ἄθο5 
αυϊρίαπη ετίαιτι (δοιη αι φαἀϊπησαῖ» ΠΕ αι νη46- 
Βίταν παι] τίλη ὁπιπίηο Μαμάτασοτα δΙΒΗδ. Ουδά 
{ι αν τεπηρόγα [δέιμη δηΐπιο ἀπός 7) ἃς Ρεπεῖο- 
ΡΘΝ Ργοροιηοάμπη αἷν οὐ 15 ὁ Ῥίοτατει ἴῃ γὶ- 
τάχη ἰαπἀαϊατη, απ δτιαπι ἔσο πὰς Ρἰ 5, τα ραπ!ὸ 
αιγτὲ 1π ρεχιουζησι ἤμπς λἀἀυδα, ὃς δος ΠΠΟμδτλ 
δου » αυοά ἀπρ ]σατατη ταΠΊρις εἰς, Ροτοίξ- πὸ 
τοζξὰ ΕἸδῚ Ῥοποίορθη σοΙράγαζο. νει ΠΟῚ δχί- 
σας ἰαι465 ππρος τῇ ΡύῸ 48 ἸδῚ 41} οπγηθ5 ἀϊ- 
ϑπατη τηη115 τρεηάδητ, ὃς συδά δά πος αἰεί ποιράι- 
Ρίαπι Βοποτεπὶ τἰδὶ ἀθξδιθπιμβ. Αἀ (Δοθγάοει πη] δ- 
ηἰπὶ ΠΠπ4 Παοά δητεα τοηοραβ: ἄθα σπου Ππγς 
(ὐργοῦις; ὃζ πγαχί μη» πηγαῖς ἀθα ΡΠγγρία ἴῃ ρεῇ!- 
παηῖο [ἀοογάοτιιμῃι εἰ] οφομοθ ἸΠγ115.ὄ 

Γμἰρατησ Γερο. 
Ἀσπογδίθπι ααοάάδην τατηυτατίτπι απτθς ἢ υ 

Ῥριλιρίμιο Πισοττίογρε οἢς σι] ς δίϊουις. Ἐρο 
υοά λάτε Ρεγτιποτορί διὸ ἤπῃι 1 σοπεγαγία (δ ηζοη.- 
τα φιοηΐδιη σοστίογος ΟσὉ} 15 πὶ [ἀπ διζος. ΝΟΣ 
Θηΐτὴ {1 τα ἀδοῖος ν᾽ δ ηχ:τλυταπι ἤθη οου]ς «ἀ- 
ΙΒ ἤδη, ἀπιαηταπι πη δασίθιις πιθὶς οἴράο, ἐο- 
ἔξας αὖ Ποιηὶ ΠΘ, 11} ΠΟΙ ΡοτΕΙξ πιθητί τὶ» αυδά οὐτα 
ἴπι ομλπῖθα5 τορας τα γίγαπι ργα δας τε] ΘΟρί απ ἴῃ 
Ῥεγροῖγαηά!ς ξογτίδις ἔοι πογίδιις οὐπηὶ τοιηροῖ 
(ἀροτο5, γε ἰπαῖς Ηοσπειτι5, πιδηΐθις ροάιδά ηαε, 
Δ ΠΛΟΡΊοτα νἤππι εἰδὶ ἀγηηούατη ἀληηις ὃζ Ἀγ ΠηΔ.- 
ΓΕ ΓΑ]ῚῚ ΓΩ  Πππι15,6 116 ρΕάΠτ Ρ05 σοπρτιῆς, ἃς Εαχαςῆτσι 
ἰδαϊοῦ οί. Τεἰεσίπηις διιζεπι τὸ 11 ἔμ} ]τίιπι ςος 
ἤοιτος, 411 σοηΐζαπε εχ γεϊεγδηὶς ἃς ὃ. ]]Πςοῇς 
γἰΓὶδ. ᾿ 

ἐχεογημῶ 

ΤΙ “Ψ6ΔἊΜ κω, 



βουδιις, Πυδηγαάηγοάιηι {Π|6 [ἀ ἐά!ςἰό τοηοϊαξ: κὸ Τεὺς ἀν ἀν νῶν, 
ἩΞοδὶυ γογὸ [γίρζοσγὶ μὴ ϊουταγιμη» Ν ἀειποη- { Φλιρθοις ΡΤ ἈΘΗΡΗ. ΡῈ οἷς οὗτε συχοί 
{πλη δὴν νόγαην (ΟἸ τἀ ἑποτι ὃς να{ξίζαζοιηι (τὶς ὅσιν, οὔτε αἴλο αν γείδον ου οἱ .}. ὠς πέρ οὔτε ἄλλου 
ξαϊς ἀϊςογὸ : Αρυά ιος ποαας ἤσας Ππηϊ Π645 Ζιὶς- Ὥῦος ον καρποῖς ἀγαθθ » ὥϑϑοτερα 7. σύκων ὄντοζ. νὰ αἰϊπα Βοηὶ : πὰ ῇ πδαμο ἤε πη ἐταζειδιις αἱαὰ οὔτε ἔῃ πάντως ἀγαϑ οἱ οντος, ὅτρ᾿ οἷς ὡὖ τὸ οῦ- 

ΓΥΒΕΕ σοπιοίῖας. Οὐοά [ἀπὸ πτᾶσὶϑ Θτίαμη παταζά- 

Φἢ ΠῚ ἢ 14 πιυτάτοτα, απο οὐ δοοτθαμη π! Π ρτοσ- ἜΤ ΘΡΥΝ ἌΚΤΟ ὐνεὺς ἔρθα ᾿ 
ως αὐ ἰηἰτίο νὰ δία ποα! το πα! ἤδε,ὰ 414 δά δἰ Ἰάτη ἜΣ 4 ἄῤχης ἀρ υνωδὲ διτν ᾿ ΘΟΡΨΩ ᾿ Μ δ. - Ὗ ,9 4 ἃ, ᾿ ᾿- τροΙάογῖτ, ΕἸςα8 οοπτέὰ ποη (ΟΠ πὶ σιἠξαζι ΠΙΔι15» πηπίξισυκον ἢ Μ᾽ ἀμαϑησά μονον ποὺ, ἀλλα Ὁ ὰ 
νεγαπιδείαιη ἀἰσοίδα πιο] οτ εἴς. [τὰ νοτὸ σοτημησάα οἷο σά κρε;όν ὄξην. ἅτω σέ ὅξιν ἀνάλθφοποις ὠφέλι: 

. .Ν «ἡ. ᾽ ον ͵ ᾽ " : ὃ . : - ΤΟ] ἴδιῖς ἜΧΉ Εις ὃς νὉ}}1ς., ντ ρ ἈΠ δτιατη ΑἸἰεχι- μεογγῶς τε τῦὸ ἀλεξιφαῤῥζακον αὐτὸ παντὸς ὀλεθρίῳ 
Ρἢδτηχασιπη, πος οἱξ Θμη 5 ΠΟὨΑΘΊΟΠΙ 5 ῬΒαγπησοῦ » 
Ατϊοτοῖες εἴ (οτῖραῖ., ἃς οὐ πα] δι αἰϊᾶπὰ αυὰπι ἡ 9 Τὸ Σὰ νγ " , ΡΝ : , ἐν νος ἢ τϑτϑ γα θα Ἴ ἤδης σαυλπν ροίὲ᾽ σας ἀρροπίτραταιο ἰῃ ΒΟ Πατὶῖς δ ἢ ΡΑΝΝ Ἢ τ νήα ἔνηνν» στάϑαι τε , ὅηι- 
ΠΕΣΉΘΥΩΓΙ: νῖ σαί (λοτα αυσδῃι πηθα 0118. Ρυτ- ῥαγηκατίζε δ» ἐὸν αὐτ' ὄλλης τινὸς ἄλεξή- 
ζππαῖς εἰἸοἰοπά τε οἰδογαμι ἱπσομηιποά 5 0 ῃϊ- σεως ἱερᾶς Ταὶς Τ᾿ ξρωλιάίτων ἀσικίαις αἰδαπηυοσό- 

ΕΡΙΒ5ΤΟΊΙ, ἦς 
᾿ ἩΕΥΙΟσΡΉΣ ργαἰεϊο ἘΦ ΡΗ, Ἐρ Μοοῆύει ὑπὰρ ζῳ ἐἐγύσγου, Αγ] Πἶν γὲ (δοιιηάτπὶ Ῥοδτας ἴοαυατ, [6 (Ἀ1α- ἌΝ Οἱ μοὶ κα τοὺς μιελικταὶς εἰπεῖν. ἃ παρ ἐλ: [6 ΠῚ ΡΥΔ ΟΥ ἤροια ται δ] ζαη1: ὁ νοσοιῃ 11- ὑϑᾷ ΜΥ οὐσο ἢ τατον ον ἷ Ἰρογαΐαιη. ΟἿ οά διιζθπι ἔασι» [4 νεξὸ ἤθη ἀςοία!ξ ΠΡ ΥΨΌΒΟΩΣ ὠρκςς -- ΩΝ ἐληπσας .: 

ΡΓοΟρτθυ πα τἰοἱριεόμπι Ηγ ἀτατη ἔγαιεθπι πυθαπη τς ΕΟΥΦΑΥΤΝ σ᾽ τ ξ  νέλ χων, οἷα τί πολυκέ. (Ἰαυείιιι , [δὰ Ρτορτογ δο]]Π145 ἀυα οἰγοιηι ἰρίίηι φάλον ὕφρων τὸν εἶδλφον μου κων ςείντιον. κέδρος: γαδαπτατ ἃς (Ἔῦραπτ ομληϊδιις ἰηξο τας, αια ἔοοοτᾶς μιν ὡῷ οἷος ων. ὠγλὰ τοὶ οἷδι αὐτὸν ϑηδία,, πᾶσιν ἱρί ὉΠῚ δε ΙΔ ΠῚ [ΠΟΤ ΠΟΓΟΙῚ . δ 1.6, ΦΙΙΔΠΓΙΙΠῚ Ροιΐδι, δ ποφϑὰ λμι ὥντα, νον νὸν ὑποβὼ χαδυ κάνω Ἄ ΟΠ ἰἰδι15 ΠῚ Ἰτϑτη ὃ ἔΔο θη (εἴ ἱπηρεγεῖγοῖ, 411411- οὐδὲ χὸ χὰ ϑὲ ὑμύχον δννὰ ΟΣ ἥδον Σὐδϑδεῤρ ϑ “0181 τγγ|τ|5 τ4}15 6Π6 νἱἀεθδτιγ, 111] φοττὸ ΡοΙοὰ δι ἌΧ ΩΣ ϑηρὴν ἤγυς ὀὐϑνάηναν 4υλιη ὃ ν]τὰ ςοἴπετ, ἰδυιῖς οἰ τοῦτα, τη] δηλ οτγάζίο. ἘῚ "Ν ̓ ΜῈ ΤτοΙδ τ ἐκείνῳ μὸν δὲ ἐστ δ᾽ " μω- Ο5 γογὸ ἤθη ν ] ΠῚ ΡΟΥ ᾿Ἰ αγΊατ νοχϑυ ΠΟΥΙς Ι6ρ- θέξετης ελϑετο κέφη 7} χα ϑοπέρ ῥους, τώτοις 3 Ρίτετ, (ιλ αιιζοιτὶ πλαϊεἰ {{π|, 41 ογΙπλ1η4 ὃς ἀσςι- δἰ οι ποτ τί ΘΝ απ αὖ ἐθέλοιμι. ἴξω ζοίς. ἐστ οι δὴ [λτίοπθηι οἰς ἑητοπάαης »'πἀ!οιαι Ἔσχεύςοῖο, Νία- ᾿ διυτοὶς ἐπανγίςαν) “ολλοὶ Κατ) δφιφείνγο ςἤ δ έοΥ 50} Θη]η Πγ6 τα] νἹἀοηάὶ ἀο Πάογίαπι παροθαῖ, ἐπείχθητι, ϑειίσα ἅγαι γεΐρ σε ἠυχόμέω νὴ τοι ϑεώς: Ἰτὰ τὴ ἀϊὶ } θεῆς απιθηςιᾶζ πος [ΕἸ ΡΟΥΘ ρου τ; ,.. “5 ἢ, “ , Ὧν αὐ βρῳ" ' ν ὭΣ ΠΟΙ “μὰ . ΚΑῚ νι οὔ νδοέςωτα ὅτι σιεσώϑης ἀκηκοὺὼ χει ΘΠ το [Δ] ας πο τη δια δια 78 αὐιάἸαιγ:.11}- ἘΡΡῃ ΄ προς 
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ἴ οὐπὶ δόμοιο οπεία νὲ γεηϊας ποιΐου. φδακελοῦ: μὴ. : ι ΄ 
[Θλιανος σθάππωνι τω λαμ οροτοι ζύ: 

Γι  ληλ ϑαγαρίομ [»]οηεἰβαἰ (βνιῦ, λλοι μϑβ ἄλλοις τὰς παν γύρεις νομί ζησιν. 
3. ὴ νυ σι δλὲς ͵ [ ΄ν Ἷ ΡΝ ἐγὼ οἱὲ ηουδοι γλυκείας ἐορ":, ε9.}} 

γιλωρίων Ἰχάνῳν τον ιμκρυκίνει, ἐκερὸν ἀμ, χῦ “ἢ. ὅν, ψ- » 7 φἈΚΘοκεν τοῖο ὁ τὸν ὃ3- ὩρῸ νοἵὸ {πᾶπό ΕἸΡὶ ᾿ποπ ἐο πἸαίτατια Πρ δωω, τ δὲ τ ϑωρω μ- ἧς ' νὦ τοῦ Ἁ σρηζιηγ βσις τπηαιογίριι5 {εἰ πλΕ] 15 ἀοιηο πςάί ως μ με ρνδν {᾽ ἰπων “ἐκ ρν. γέ τ ρίαν, 
ΠλΙζτΟ, ΠλιΠ)οΓἷ5 “ι  ἀθιη τπασ τι] 6 ΘΧΊΘ ΔΙ. ἂΣ ἐα τὸς κα ὡς Ἂ κι, φὴς δίων. αριξοφαύεοι 
ἔββοϊ Ἂς ΡΟ εϊτυ τη (ἀτ|58 [οττὸ πηασπδιὴ γοἱα- μδ οὐδ δοκεὶ ε4) πλίω Ἡέλιτος τ αλλωὼν γλυχύς , . δ 

ἣν Ἢ , 3 ᾿ Δὰν 3 ΕΠ] ἸῸΝ ͵ Ρταΐοπι ργαἔαης, ΑὐΠορμληὶ (Διὸ νά οτιι ἐχοορῖο τεθοὺ τὰς ἰρχασὶὰας.κ) ἐσὲ τὸ τ᾿ αὐὶς “εὐ τὰ ἰϑνάσων 6116 γϑ τ] αἷς οὐ δι5 ἀυ]οίοτο ἤρσιις δητοῖγο, ϑοά εἶναι γλυχύτερον, ὡς αὐτὸς δ: κρένως λέγ4. ἡρς: τα ὠλὰ τρ ΡΨΙΚΘΘΌΒΡΙ Ἐς ος Ζυ!άθην οδτίποτο πη ροτοῖξ, νὰ ἀἰ]οίι5 οχί τας δότῳ δὲ ἀρὰ τῷ συγγραφέι, ρος ἔχισιεξιν ἐμὲ 

11} φαϊάδιη. {158 τρις παηάϊηδὶ τπθεμιηζαγ. 

Ρθοῖο5. δούδυς ργαϊαπιιοι, παι Βομιπὶ ν] τ κονιδιμηρεξ σὲ ὃ σοφὸς, τοὶ μδυ ἀλλὰ τῶ χαρττῶν εἰς ἄἀςῇς Π|5,αριια ἡ 059 ἤξιις παίσηπτιτ. Ηοιηθτις αἰ]- , ἀκρν τσ ἐσ, ἈΉΡ ΟΝ, ) τό πηασηᾶ ἘἈΡΕΝ νάϊος, 1Π 4}105 ἔγαόζι9 αὐ ἃ Πγ1-- ῥβγεϑος Ἢ ξόων ἡ χαΐνδος ὙΒΡΑΉΘΥΝΟ τω συ- ϑη! 16 αἰ ὰ σοοῖδ, απτὰ ΡΟ ετααη6. ἰαπάος Ἴ ΨῚ - . ψ Ὁ ι γχπταλίιγ, 5011 νδγὸ οι ἀαἰςοάηὶς σΟΘΠΟΠΊΘῺ {{1- ἐὸμ μμελι χλῶρον χαλεὶ, οἴγοδγως. διὴ λα γλυκυ Βαϊε:ὃς πο] ρα] 4 Δρρε]ϊατ,ης ἔοττὸ [διρϑᾶ ἔ]Π]ατοι, φοροσείπαν, ὃ Καὶ γαχρίν ἐ) πιλα χοῦ συμιβαΐνει; ἢ ἀυϊςο ἀϊχηΐοι, αοᾷ {πρϑημππιοτὸ ἀςοιθῇ οἵδ οῦ- χω σύκῳ δὲ αῥὰ μόνῳ στο οδγδευσι τζω οὐπιείαν αἴ: ΕΠ ρΊτ, Εἰσα! φατέ νηΐ αυαΠ [παι ργορτίάπιηας ἰαι- 
ἄδγῃ ἀἤησηατ, δ αἰ τοῦ Ζαλην πούξαυ πο! ταχὴν 
ΘὐἸᾶ τη ἐχ 4115 ἀπ} δ οἴς. Με] δείλην ΗΙρροοςγάτες 4ἀ:- “" τῷ ἥ πᾳ : δι τΡ ᾿ ΟΕ ἀμ]ςο ιιάοιν οἵδε (ει: ἀἸσοίδι - αζει 1Π1: Ἀ5Ὶ αὐάϑδησιν, τ γχῆς ἐή δ ΠΗ ΝΗ σσιν. χρὴ 
πη). ΝΝοαιο δσὸ παῖς (Θητθητία: τορίσπο. ΜῸ ὅκ ἀπίςῳ τ λόγω. ζρλὴς 2 αὐτὸ ΖΟΙΜΤΙΜΟΥ εἰναὶ ΘΠ πὰ οἰ α Πα! ἡαταγαίη μαδογο: ντ δΠοηη εἢοίαι, σύμπαντες ὁμολογϑσι. Χο τρέπειν τουὶ γυμεὶς εἰὰ ΘΙ Π 659 γπῸ οἵὸ [ατότυ, δέ ντ ἰὩροτθ8 ἰὴ σΟπεγαγ τ γωγαντίον αἱ γοαίσεως ὃ δὺ Κἡ κιῶδϑλον ηἡ ὧκ α ὕσεως 

κῳ τίω) ὁ γλυκύτητος ἐπωνυμίαν ϑυγχώρξ!. 10 πὸ 

φημμίαν, ὥςπερ τρί γέκπτα θα. οδγότι κυ μόνον [λυκὺ 
ἀδλωὼν ὅς! καὶ μέλι ἐδ Γπποχράτης Φησὶ χὶ γλυ. 

αὐν' πικρότητος χα Ῥηλορδὶ δ γῆσεσιν. εἰ γὺ αὐ εἰς πῷὰ ὅῃγ δἰπ5 Δοοτδὶς ζ ἸὩσοη ταπὴ σοαίσυϊτ, ΟΠ. ; ε Ἄν τῶν σὰ 
ΠῚ 6115 αοοτΐ γταϊρίη ὅζ ] - ι" 5 τὸ μετέβαλλον ὃ ππκρον ὅφ)ν, εἰ μυὴ τὸ ποίνγπους αὐτο 

᾿φαῤμακόν φησιν εἰξιξοτέλης εἴγαι, χ) τοῖς δἰείσεγοις 

: ὃ Ἅ δ Σ ὧν ἠ θάζην, Ατααὶ χιοα ἀ"ἰς ςοπίδονατα βοὺς Πτ, ὃζ ἰπ ρόωον. χρὴ μιζωὺ ὅτι ϑέοῖς τό σῦκον αὐώκοιται, κὶ ϑυ- ν - Ν ) 4 : ; ν εἰ βενς ὍΝ 
Θγηηδας (οΥ Ης 5 νἤτατα » ααοάσις οὐπὶ Ἔ Πυγο σίας δὴν ἑπέσης ἐμβ ἥμων, χῶ διδον, ν, ἰδ; 
4 Ππηῆταπι ἰβοιοπάνπη ργα δητιοῦ ἢξ.» ποπ ἐρὸ 
) ᾿ ᾿ ᾿ ονΝ Β 
Ἰά αυϊάειη ἀς πιοὰ {δητοηεὶα ἀϊσο , νϑγιὰπὶ 60] 
ζΟρηοα δἰ ν πη}; 15 πο. Ἰσηοζαῖ,» αὰπι [ἀρ] Θη.- ς νχβαας ψῶ καλλο, ΘΟ ἐξ 
Ὡς ὃς ἀεὶ ριοροππιοάίπν Ὑἱγὶ [Θητοητία ἢτ, θεν,θ δὲν ὡς αὐδρὸς σοφᾷ καὶ ἱεροφωῦτε λόγ Ὁ. 8; 

ΝἪ »" ᾽ “ 3 λ ᾿ γωτῷ κρέψήον ἐς ϑυμμώ ατος σμσθασίαν ὅν »οὐξ 
5 ΕῚ Ἂ : ΄ 3 ᾽ς “ ἃ 5» ᾿ ἐμὸς ἰσδὲ[ος ὄδετ ο λρίος. ἀλλ ὃς!ς Σ χρείαν αὐ ἐλία- 



Ῥ Γ᾿ ΙΥΕΚΘΟΚΥΜ. ΘΚΒΟΟΆΚΥ͂Μ 
Θεόφρᾳεος δεὸ κωλὸς ὧ γεωργίας φὐοσί; γέλαϊο-. 

τι τὸς ὙΜ] ἑτεροφύτων δὲν δρῶν ομυέσής ἐντιϑεὶς κκοὺ 

ὅσαι ἀνληλού χοις ἐγνεν᾽ρίσεσιν εἴκουσι, πατῶν οἷς 
-“ 

μαι τὴ φυῦῆθ μῶλον ἐπωηνεὶ τῆς συνῆς τὸ σδένοθρον 
Ἂς 

ἐς αἴνει ποικίλης χοὴ δήα φόρου “Ἀρέσεως «πεκτικόν. 

κοὴ μόνον Τὴ ἄρλνων δζκο λον σταντοίου γγίοις ἐνεγ.- 
δὰ 3 3 Υ Ἢ ' ] 5 Ἀ Ἢ 

κεῖν βλάςην᾽ εἴτις ὠυτὲ τὴν ὐλάσων ὠντεμὼν ἕκα- 

ζον', ἅτ φκρήξας ἀρλίω ἐς εἴλλον ἢ τρέμνῶν ἐμ- 

φυΐ ορνὴν ἐναρμόσφεν,ὡς ἀρκεῖν ἤδη πολλάκις ἀυ- 

18 κοὶ αὐθ᾿ ὁλφαλήρφυ γογήῆου ΓΥΡῪ 
ὄνιΨ, οἷον ἐν λᾷ- 

μεῖνε χαιθλεσοτ ποικίλην τινο 1.) πολυφδὴ Ἐ Χχαρ- 
“ ἣν 41. ΓΕΥ ἃ. δ. 3 7 Ν, 

σῶν αῷ ἑατε τίω ἀγλοίαν αντισεητομφότος. Κοὴ 
Ἁ ἣ “4 νὰ Ἷ ΕΣ ΕἾ 7 ΟῊ ν 

τῶ μδὺ ὡλλῶ χἦρ ἀκοφόρυων ἐςιν ολίηο ζονιω, γ.. Ὁ 
ἃς γύο "7, ͵ ί Αι 

μονζωυ οὐκ αὐέχονται. μόνῳ σὲ τοῦ σύκῳ αὶ ἐώρε-: 
φ γ} Ν᾿ 2 Ἡ δὰ ! » ͵ 

νιαυτίζειν ἔξες! χὰ τῇ τῷ μεΐλοντος χαβπου ἡρέσᾳ 
“ εἰ Ὁ Ὑ} 5 υ 

σωωενεχθζωαι. ὡς τε φησι 1. ομῆθος 
οΨ» λκχινθι 2. -- 

καρποὶ ἀλλήλοις ὅηωγιφάσκοιν. δὶ μὲ πώ, τοῖς καρποὺς ὠλλήλοις "γιξάσκεν. ᾿ 

οὐμἱῦ ν! ὠγλων Ἰσῶς αὐ μαῦϑος ποιήτικος 67) σδοξηε. 

᾿ μόνῳ δὲ τοῦ σύκῳ φοὸς τὸ τῆς ὠληϑείας ὀναργὲς 

αὐ σομιφοφοῖτο" σε τι «οὶ μόνον τὴν ἄλλων καρπῶν 

ει νομιμώτερον. τοιαυτίω σὲ ἔχον οἶμαι τὸ σύκον 

σίω φύσιν,πολλᾳὶ κρξῆον ὅξτστῶρ ἡμὰν τω οϑύε- 

σιγιὼς ἢ) 1 μὰρ λλων φυτῶν αὐτὸ τι μιωτερον)᾽ αὐ" 

τῷ σὲ τῷ σύκου τὸ πτὰρ ἡμν θαυμασιώτερον 
"Χὺ γ!- 

καὶ μὴ αὐτὸ Ὑ ἀἄγλων τω 
οδρέσιν'αὐϑις ᾿ υῶ πὰ 

τῷ τὸ παρ ἡμὶν ἡπ] όσα κθὴ τῇ «οθς ἐκώτερον ἐγ-. 
κρισφ.πώλιν σώζεῶς κρατοιῦ μὲν ὡς εἰκός οἷς σῖ

, 

σὐκρατεὶ ἄτη ορηοεῖ πτώλιν ἐς τὸ κοϑόλου γιψῶν. καὶ
 

τῶτο οὐκ ὠπεικόταρον το ἡμῖν μόνοις συμβαήνοι;Ε.- 

«ει γὸ οἴμόωι τίω δειὸς πόλιν ὠληϑῶς τὴ τὸν ὁ ἐώας 

ἑπάσης ὀφϑτιλμόν. τίν ἱεραὶν ΚΘῚ μιεγισην εἰγώμ{φ»- 

σηον λέγω; τοῖς Τὸ ἄγλοις σύμιστώσιν, δἐ ἱεροὸν Χφλ-- 

λϑι ἡ γεῶν μδγέϑει, οὶ ὡρῶν δὔκοιθια, καὶ πηγῶν 
9 Φ Ν Ζ ῳ ἢ ζ ᾽ Ι 'ν 

αἰγλο φυγζθη ποία μὴ πλήϑει () γὴς σὔφορίῳ ὙἘπῶ)» 

σῶν, μόνίωυ ρα νὴ τῷ τοιούτῳ φυτοῦ φοὸὺς τί τῷ 

φριύμῳτος ὑπϑροχὴν αῤκάσοι ἐοὲν οὐ αὐχεται ἃ 

μεταξολῆς τὸ οένοϊξον. οὐδὲ ὑφρθᾳνᾳ τοῖς ὄχιχο- 

ολοις ὅροις τῆς ἔλᾷάςης. αἰ λ᾿ ὥςπτέρ αὐτοχθ ονος φυ- 

τῷ νόμῳ «ἰυϊ δαοικίας ἡλύεσιν ἀβνξιται. Καὶ χξυσος 
μϑὼ, οἵμαι κὶ αβγυφος ὁ αὐτὸς πολλαχοῦ φύεται. 

μόνη ὃ ἡ παῤ ἡμῖν χόραχηάτει φυτὸν ἀλλαχϑ φὺ- 

να! ἡμὴ συν μδρον. ὡςπτὲρ τα οἷ ἰγσδῶν αγώγιμζφι. κο) 

οἱ Περσικοὶ Σῆρες. ἢ ὅστι ἐν τῇ αἰϑιόποωων γὴ τίκτε 

μδμκο! λέγεται, τᾷ οἱ τῆς ἔμιπο ολαςνόμῳ σεων(ᾳ- 

χοῦ δζαβαήνει. οὕτω δὴ καὶ τόσπαῤ ἡμῖν σύκον ἀλ- 

λάχου τῆς γῆς οὐ γινόμδιμον ων χοὺ παρ᾿ ἡμὴ 

ςέλλεται. χοὶ οὔτε πόλις, οὔτενησος ὄφιν, ἰεὺ οὐκ ἐ- 
͵ ΚΕ Χδι τὰρ᾿ “" ͵ » ἫΣ ἀλέα, 

πέρχοται τ τῆς ἡοίδνης Θιυκατ λα καὶ ρώπε- 

ζαν βασιλικήν κοσμεῖ. χα παντὸς σι πνε σεμνόν 

ὅοιν ἐγκαλλωπισ μα. χο) οὔτε ἐνθρυπηον,οὔτε ςρε- 

“ον, οὔτε νεήλώτον ; οὖτε ἄλλο καρυκκείας οὐύος 

οὐδὲν» ξς-αι ἡουσικο Ἰσον,ἢ ὠφοίκοιτο. τοσοῦτον αὐ- 

"πῇ δἰ τε ἀγλὼν ἐδεσμάτων παὶ δὰ καὶ ἶ᾽ ἑκα- 
ὦν ΡῈ ’ ) οο 

φαγοῦ φΘίεςι τῷ ϑειύμοτος. καὶ τῶ μδρὺ ἀλλα 4): 
͵ τῷ “1 λλ “ὦ Ε Γκ 5 

συκῶν ἢ ὁπωρλνζωυ εχ ῥρῶσιν" ἡ τορστηνόμδμα ες 
Ψ εἰ ᾽ ν θ᾿ ἂν 5 

τὸ ὁμριὸν ἔρχεται. τὸ δὲ παῤ ἡμῶν μόνον ὠμφοτερίζῳ 

ὙΠοορταίξα8 Θειδηι (ῥεΐζατις νἱς ἰη.1 στ]οαϊτυγα 

ΡΙδοορει . ΥοΟΥ ΠῚ φτιδ) ἀϊποιίῳ παταῖα οἵὐταϑ ὃς 

Οὔ ΟΊ 6 ΠΣ σοΠΡίθχιϑ » αποῖαπος ἱῃιρὶ ἰζαᾷῖὶς ἃζ τι1- 

τὰ 5 ἰαδειοπ δ5. Ομ γοης ρυα Ρ᾽ατι8 ογαηῖθυ5. ἢ- 

οαϊποαπχαερογειι διά εις ν εις, τάσιιδιτι νασῖο α!- 

υοεΐσαιςο σεμίτυται ςαραςφηλονῦ πα (ρα οχ τ! 15 

ΟΠ} 5 σΘ ΘΓ ἔφεῖυιο ἐρο  ὸ ρεοβέγαυ: ἢ αιυις ἀπρυ 5 

διλ5 τατἰδοχϑῥε δ» ρος Αἰϊαμ ἀοἐταξξαῃι 9.11 αἰ 

{εἰριοφι βαυτυταμι ἐπ παίμπι Πιδίυηρας. ᾿ταπὰς [ωρὲ 

Ἰᾶτη οὐπς αἰροίξυς ρΙῸ ἕοῖο Ρουξοίξόῳ» Ποτῖο ον αὶ 

0 ἃλιτεῦ μὰ. ΡΓΑτΙΜΉ.. Αἰἰῃος ΠμςιΠΠη γι» 

νθογειι ας ἀϊαοτίαμι ἔγαζεασμν νοἰαρταῖς σας, Α τας 

οἄτοτα αι άφμ δουοάτγα {πε χαοιο τα ηθο, ΠΟ η16 

(εἰ ποης ἀιαεαζηϊταῦον, ΕἸς5 απῖοηχ (οἷα νἱτγα ἀπ - 
πὰ ἀπγαγοροτεῖν, ὃς ἔατασς ἐτυέταῦ, οηλταςς ςοῦν 
βουτς. [ταημὸ ἀἰοὶς Ε]ομηςγαθ.}1} Αἰεῖδοὶ ποιοῖς 

ἄτις οτάϊης οολίεηρίζοτο, 1η Αἰ 5 1σίτας πος ξοιτὰ 
Ροδεϊουμπὶ σρυλμ ΘΏΣΙΙΠΣ πυῇουμι ςευτὸ δά νουταῦια 
οὔ βεπιατίοηξ ἰππογις, Ἐδῃι οὗ σαιίοα οὐ] πηασ151Π 
νία ας σοπί ποτά μὰς νοτίᾳτυ πᾶν το 161} ἐτπέξαδ. 

Οὐὐτα Ἰρίτων ταὴ! πατατα ἢτ ἢςιι5» πναϊτὸ ἢ} 9] τοῦ ἀρυά 
05 6[Ἐ ξοταγαννε [185 ρἰ ὅταβ ἀ  σηϊταῖο ΘΧΟ ΘΙ ]ατ,ιρίο 

γοιὸ βου» ἀρὰ πο5 ριοδητιου Που5.{τς αἰ οσ Τὰ - 
ταγα ἰΙοηρκ [προτγαϊ, ὃς τυτίαμα ἃ Ποτο Πιρογάζατ, ἃς 
νιτᾺοσῶς σοεταμαΐηθ Γυγίας ἄρ {πφοιπλθ1ῖ ΟΠ 10. 
Νδιὰ οὖ αἰτεγαραγιο νἱξζοσιά οθτιηοταῦ αἰτογα αυήτ 
Ὀὰ5 τευ ἀρεταί! νἹάθταν ἢ Ἰτογῖ σοπργαῖηγ νη 
οἰτἶνοο νοτὸ οἐξ ἰπάϊρησι μος ἀρὰ μο5 ρου ΠΙηγί 
σοηοησοιθ. (ὐροτζοραῖ Ομ ἶπι. Πλθα αι! ἄοτη [οητξτα 
Ἰοιὶς νεῦοτα γρθγανὃς τοῖίδ ΟΥ̓ Σ15 υμυση(ἀρΓος: 

(χυέζαμι ἃς πναχί μα απγαίο Ππομλ] 05) ΟἸ! πὴ ορς 
τοτὶς τους οὐπμίιι5 το πηρίονιτ ρα σηβοζια, γα 
σῃϊταάιις παι ίατην, ἐθμρογυτῃ ορροτϊτυηίταϊο, [ρα 
τὰγίσίης βομενθβιαϊοι ὕ οορίς, ὃς νἰοτταϊο τοῦτς Οχσ 
ςοἸ του οἐοἱά μος εὐἰᾶ ἔτυξτυδσφηοτο, δα Πιηνηγῶ ὃς 
οχιγοηχῇ πρέγαςα!  ρτααἸτᾷ ς{16. ΝΗ] ]ἀπι Ἰσίτον τᾶς: 
(ρ᾽φητατιοπξ αὐροῦ ας σαριτδις δά μετ, Π6 6; 40- 
τ 6 πιοο5 τθέμ} 108 ἀζητι6 Π1165 σογαλί μα μ40 {τη (τ: 
[οἀαιαί οοτῖα συφάᾶ ἶσος ρίαθτα παζυγα ἃς θοημ1- 

προ οι τθεα; ροταγαῦ.ἰη αἰιφηα τουτὰ τοίριμι ὅζ τος 
σαίας. Δασύτι νο οχξιπο ἃς ατοφητῇ οἰυ [ἀξ ΘΟ ΠΘΓΙΒ 
ἴᾳ Ἰἰος!5 οτηπίθυς παίςίτον, δ9.4 γεγὸ ποΐϊγα τς ]]15» 
Ργοάαποϊς αὐρροσεη), αια: αἰ ἰδ] παίοὶ μα ]ο πποάο Ρρο- 
το: ποτηλέιησάῇ, ας αὐ ποπῦταν οχ [4]: ὃς Ῥογ- 
{τοι δεύδο τὰς σα ἴῃ Ζιβορυῶι ΓΟΡΊΟΙΘ σιρσηῦτζας 

ἃς ἀϊσπητα.» πΠηούσδη 1] γιὸ ΓαῖῦΟη6 1. ΟΙΏΠΙ4 ἰοοῷ 
Ρογαθηΐαης, 810 ετίδπη οί! ῃς!»οιλπα Π 10] τοῦγα- 
Γαπη Πα ΙΟΔ ΠΕΣ » ᾿Π ΟΠῚΠ65 ΤΕΥΤα Ρατζο5 ἃ ΠΟὈ]5 Πγ10- 
ταηταγ, ΝΘ ες ὁ ἐπὶ οἰυίτας οὐδ δὺς ηΠἰλγήπαῃ πη 
ἀι!οξἀλη15 δοβαιδιίζας 5 πἰγασαὶο σοῃτησαητ δα δὃΖ 
χα τοσίαηι πηθηΐϑι ὈΓΠΘ ΘΠ εἰ φαιμὰ Δἀ ΠΙθετισ,οσ 

μλΠ 1] 16. σοηαί εἶ. ἀθοιια ρυϊς πουγίσλιη δάξογυηζ. 
Νέας ρἰασφηζα 9 ΝΕ} {προ ΠΟ Ι ΘῚ ρδη15» ν 6] τ. 6 1115 
[ασῖηα (ρέει 9. γεὶ οοπάϊπηιοηςι σοπι ν] απ οἰ 
4ιοΐ Πιαυίταῖς ρος αἱ ι5 ἀπϊος ἀϊποπι φαμαγς 
δυῖ αἰδανι, πραις ΠηρῚ δὐζ Οχοορίτατὶ ταὶς αιμά 
Ροζοτῖι. Τἀητὶμν το πα ἔθεουϊα σοπαϊπιεητάσαξ 
ταῖτοπο {υρογας. Εττο 48] Ποῖ αὐ νογηαπη σομηδ τ 
Πηρα]4 9 (ἀ] φάτ ξίοποπι ἀθ άδγαηῖ. φὰς σὲ Ππγΐ- 
ἰθμὰ τοπαϊτιοπεπη ἀρ ΓδητιΓ» οχσσατοηθπι ΓΘ- 
Δυίταπε, ἸΝοίζγατος γεγὸ (01 1η. ντγαπησας᾿ νίαπι 
ἔχης ἰΔοπεὶ.» ὃς εἰεσαητοβ 80 ῬοηΙ συ! άοη) αἰπὶ 
ΠΑ ΙΔΠ ἔοσγηδμα οοηῃίργιδηῦ,» ἡλϊτὸ νοσὸ πι6- 

τῇ χρείᾳ. ἡ καλὸν μδμ ὅδιν ὅχισεγόδοιον. πολλαᾳ δὲ 
Ποτο8 



Ἰΐογος ὃς εἰεσαπτίογος : ἢ ργεπιαηταγ. Οπδά ἢ ρα - 
οἰτιτιιάϊ μοι οογαπα ἰη αὐ θοσθροςυ 5 αἰριςογο8: πο - 
ΤαΔαμηΟακΠ1 ἃ {Πρ} }5 ΓΑ Πγ1 5911} ΟΑ 1015 ΠΟΥ 6 ΠῚ ἰοῃ- 
δὶς {Ἐτλο  ς ἀερεπάρητς, ὃς φιεπιααμηοάιιπηι ΟἰζΟλΠῚ 
Οἰγοὰ ψιλῇ οἰτοαῖτα αιοάαμη απιρὶθῃ5 ἔγιιόσιιμη ἂσ- 
ὕοι πα  ἰρ! σοι ογάϊπο γεηυξατξ ἱποιμηἀἸτατέμη 
Εἰποὶ ἀΐοοτο5, ἰάομα πο ἴῃ Ρόγτα ροῖ]ο5 ἐχραηία, 
᾿ς αυδόγιμι οοτηρίοχιμη ργαξατα. Ασαια ἱπιιθηξιο 
ἃ χὰ ροιτίποῖ δά ἀπγατοιεηι δουιπὰ ἀπ Π τ - 
Πδη,οδάθπι 0) Πα Πιὰ5 Δα γοϊρτατὶ 5 ν πὶ ροπαο- 
τὶς ἤαθου ΝΟΩ φημι Παομηδάπηοάππι το παι οὶ {- 
ΤῊ] ὃζ νὰ ἀφ ἰ ἰσμμπτατοπ 115 σαπηα!τίπι ὃς τοπιο- 
τὸ ο]6 ὀχασαπειγιίςά Ῥγϊπλὸ τηδηιριις (ςπἤΠπ δο5 αἰ 
Διθοτίθιις ἀοπηπσιης : ἀθῖη γαι}8 δὰ νΊΓΡῚ] 5 οἴ Δ ΠῚ 
ἔρίποίῖς οχ ραγίοςιθιις Παροπάμης 5 ντ αἰεαξεα ρι- 
ΤΙ [0115 αἰ δοίοαητ, ὃς αν δι ππα  ιις:ὃζ αὐ ρυ5»{πἰπγ-- 
ἰογιι (ρἱμαγύπλαιθ ααχ ο ἀοίολῃ Π]|αῇ ὃζ ἱπαῖο - 
ἰδεὶ ρεστππαποαις Αταὰς ἀς ἔαταγα {ΠἸούιμπαν, ἀπ] ςφα!- 
Διης, νοι τατο,οοπέθδειοης ἀτημπο νέα » ἤρου τὸ- 
τας ἴοοιηι ἰοςαῦὶ θαϊς. (ὐδητοπαῦιιπ) νϑγὸ ΠῈΠ16-- 
Τα, Γς Πα 15 ργα πὰ] οτο μι εἴς, δίψις ρογίβέειο- 
ἢΘΠ. “υα μαι μι (ς πυιπούογιπι οἰτουμίοειθογς, 

οι ὸ τπτο Προ ἴς δηίπιο νογίαις. ΝΘ πο 
ξαρ!τραπτίαμος ὃς (ἀριθητο8 ᾿πηράγθιν ΠΕΠΛΘΓΙΙΠῚ Ῥά- 
τὶ ργωροηθιο (οἰ τος οἵϊο : ἀτάια ρει πορίσαι ἱποιδ- 
Πχρηϊ άισοίο τὸ μοὶ συγδυάζον ἐμά: ὕοῃ σοπα! ἀξ. 
Ουὸα φηϊαι αἰτοῦὶ Πηλὶὶς ἔτ, 4 ππρηθτα οἰ πιο 6!» 
4ιιαὶο ἢτ αἰτογιμν. Τατοῦ ἄπο νεγὸ 5, τογτίαιηχ ᾿πηραῦ 
εχ το, Ἐρο νοτὸ » συαπαυδην αάδοϊὰ8 ἀἰξεαπη. 
νἱάοτὶ ροτοίϊ, ἀϊσοτοιι ταπλθη ρυϊ ΠΟΙ 1) παπηθ ΓΟ 5 εἴ. 
{ς ςτοηπιπέζος οηχηΐπο ὃς ποθι τι ΟΟΠΕΙ ΠΘΏΣΓΙΔ ΠῚ 

ΟΠλἰηΟ (Θιροῦ ἀπηρογίαγο Οὐᾶγο πλα]υὸ ἐυΜ{Ἐ]}15 
Ῥαγὶ “ιιὰπι ἱπηραγὶ ππιπιοτο σδυίδιυι ᾿πογοιηθητὶ αἵ. 
ἤσπατι.. Ν αἰτατῖς φαΐαχ ππππθτιβ ποη οἱἐ φερετὸε: 
᾿πηρατ» ὀχοράςηβ» οὐπη μοῦ μαβϑαῖ χιθπὶ δχοθᾶαῦ. 
Βιμαν) νογὸ οομἰτμηέξο» ἀαρίαιη ἱπιραγίταζοιηι ΡαΓις 
δ οχ ἀποῦιι5 ΠυμγοΥ 89" στα γοδξὸ Δα ΠΠΟΓΟΠΊΘΉΓΙΠῚ 
Ρτοσράϊε. Ἀαν 5. ἰπ αἰτοῦ ἀπια ταὶ Ὠνἰχτθης, 
ααλεογηαγ} παμηοτὶ αἰ αηγἱς Ἔχοοα πη. Ἐπ οπλη]η0 
Ὠγδτια σΟΠ 111] σας], ]ιια; γιγιιο ἹΠΠΡΑΓΙ τα ΠῚ 

ἀφοίϊαγας , ᾿α ἀπια! τατὶς πασθγαχα σοπεϊ πιά τας, Ηἶος 
ἢ ἀδτιπι ἤτ. ἀἸσογει οὰπι Ρεϊπλας ἄς παγὰ5 1 {πὶ 
Ἰρίμις οἰγοι ἔς τε εὶ Δ}. νὺξ γροιωντεστα: (πλγα 
ἀ σρητοηαγί μι αὐ πγθύατη ΡΟΥΘ ηΓαΓΔΠ.. σ᾽ ΟΥ ν ΠΟ 
ἔαχρας ἱποτοπιθηζαμι ἰῃ ἀθοριη. αγίας. οὐπη ἀδπα- 
τἶτι5 ἴῃ [8 τά ποίταν; ἴῃ σεπτομαυῖο Ππθτο ρου βοία: 
ἴαγ, Ατααο ᾿ἀ6 ᾿τοτα πὶ ΟΧ Ἡδοατοπτιαάιθιι5. νπο ΓΞ: 
ίλῃγ αἰπθγογιμχι νἐ πὶ ἂς Ροτείζατοπι ἀοροηάοῖε δὸ 
ἄἀςβιιοῖο » οὐπληθαας ἡ: εἴας νπῖταϑ» πἰῇ ἀπά! τὰ5 
1ῃ πλἰχείοῦε (δτηροῦ αἰ υ]α ἱπηραῦ σίρηαζ, δέ ΓΟΣΙ 8 
ἴῃ (δἰρίδηι γοποοθτα, ἀοπθοα]1α Ηδοδτοπίδάς πι- 
ποτογαπι οοἰςξιοηθαιν ἰποῖμάας ὃς οἰσουανοειραῖ, 
δ οὐ πριν ὉΠ} ρετδεοπέιπημῃς ἀεξάετιϊτταγ πῃ 
Οχ 14 (δγρεῖ ἢ δ] δηλ. Ηδοατοηζαάϊην ἀρραϊἰατῖο- 
Πἰδυις., τοῖαηι (τηρεῖ νέας ἴα ἰηβηϊτῦ τοίου. 
Μιβίφψας νἰἀοτα πο τοπιογὸ πράσο ἤπο σα [ο- 
αἱ Ἐρτ δὰ ἑκαλόντα ϑύσαγον σς τᾶ ΕἸπΊΡτΙ5 οἸἰγοὔμπο [{1- 
ἴδῃ Πυθα γί ΡῈ Π16,{6 4 πποϊ τοῦτο αποάδηι ὃς αὉ- 

(ςὅ το χαρῇ (οττποηθτό αἀιϊπνθταϊ » οὐ τι 14 γοιόγα 

ἀϊολεῖς ρει Πῖμηο ΡουθητΠΠπό 6» Π)εο: αδίοἰι- 

ἘΠ ΠΡ οείαππι ααμαότογιμη αἰ δογεριοαας (οἷο 

δὶ τὸ ὅλον εἰς τὸ τὴς χαζαλήψεως ἀσπτοιοοὺ αὐαῷ 

ΕΡΙΞ5ΤΟΙ Α. τὰς 
καλλιοῦ, οἱ ἐς τερσιαν ἔλϑοι. εἰ δὲ ἡ) τω ὥραν αὐτῷ 

τἕω ὧν τοῖς σδὲν οδοὶς ὀφϑειλριῳὶ λάβοις, κοὴ ὅπως 

ἐκάςου 2] ωρέμνων ὅπιμήκεσὶ τοῖς κέντονις οἷο- 
γεὶ καλύκων δέκίω απήρτίωται» ἡ ὅπως ἐν κύκλῳ 
αὐ δεῖ τοῦ χαρσῳ τὸν ον οῖρον αλᾶς μετ᾽ ἀξλαξ 

ὧν Ὁΐχῳ φὐδαφερεϊ πολυειο εὶς γλοΐας μηχοαινώ-. 

ῥδρον,φαίης οὐ αὐτο χα ϑεπερ ὧν δρμῷ σίῤῥης ταὶ 

Τὴ. δψρων ὁ χερέσης αὐτῷ ἘΣ ἡ ἄρρορῦς λρονίαν μό- 

γον ὅχιτέχνησις, ἐχ ἐλαἤονα ἃ ἐς τἰοὺ χρείαν ἡσο- 
γῆς ἔγει φιλοτιμίαν. οὐ γαρ ὥσπερ τοὶ ἄλλα γὙ σύ: 
κῶν ὁμοῦ κοὶ χατοὶ ταῦ τὸν ἐῤῥισῆαι. οὐδὲ χα ϑυίπερ 
στωρησδὸν. ἢ γύδ᾽ω ἡλίῳ τερσοίνεται!. αἰλ)ιαὰ φῶτον 

"ἠρέμα ἦν σέγδρων αὐτὸ Ἰαὶς χερσὶν ϑστοερεπἕ- 

σιν ἔστείᾳ ὀρπηξιν, ἢ ῥάβδοις ἀκα νϑώσεσι ΤΝ] τοί-. 
χῶν ἰπταρτῶσιν ἵνα λόύκαμηται υδὺ ἡλίῳ κα ϑαρῳ 
οδϑσομιλοιῦτα. ῥδύῃ δὲ αὐεπιβούυλσίζᾳ, Ὁ ζώων 
πὸ χἡ ὀρνιϑίαν οἱονεὶ τῆ! πόντον τῇ ἐλεξήση δορυ- 
φορούμϑμα. καὶ ἐδ υδρ ϑρέσεως αὐ] γὴ γλυ- 
᾿κύτητος χαὶ ὥρας χα] ποιήσεως ἢ χρείας; αὐτῶ σαὶ 

παρ ἡμὴ ἡ δξιξολὴ τοοσπωζει. ὅγε μι αὶ ἑκα δ 
ἀριθμὸς, ὡς ἐς: 5). ἄλλων τιμμιώτερος, "ἡ τὸ τελεοὺ 

ὧν αὐτοῦ Ὁ ἀριθ δ αἰδαγοάζξων, κα ὅθι αὖ τις ϑεω- 
ὁφν τῇ ον ο] οὐκ ἀγνοῶ μϑιὺ, ὡς παλιν κὶ σοφεΐν 
ων ρῶν ὃ λόηος » 15 αῤτίε τὸν ἰδ ον φοϑριεῖ ἄντε. 

οὐδὲ ὡς αῤ Ὴν φασὶν αὐξήσεως ἐἢ τὸ μὴ σιωυνοἴνα3 

ζον.τὸ γεὲρ ὅμοιον θατέρῳ μδύειν ὃ ποῖον χὴ τὸ ἔτε- 
Ὅόν. ἐὺ ἕν δὲ οδυο δόοι, τὸν Τίτον ναι Ὑ αὐ. ΠἼστη3 

(ᾳ. ἐγὼ δὲ, εἰ Καὶ τολμηρότερος ὃ λό Θ» ὅς φαϊίω 

ὅμως, ἀῤγῆς ὑδὺ εἰσιν οἱ αρι9᾽ μοὶ πόντως φΕηρτη- 
αϑύοι. καὶ τὸ τροσεχὲς ᾧ αὐξήσεως δζκ παντὸς κο- 

μίζοιντο, πολλὰ αἵ γε μζωὺ εἶναι δικαιότερον τω αρ- 
ἥῳ μάλλον ἢ τῷ αἰδιτᾳ τἰεὺ ἃ αὐξήσεως ω τίν 
“οροσπέιϑϑαι.ὃ μδὲὸ γὸ εἰς αὐ!β μὸς,οὐὰ αἱ ἐν αἷδ.τ- 
τὸς ἐχ ἔχων ὅτι φἰΘαΤΊῸς οδύοιτο. ἡ ὁὲ κ᾽ δυαεος σῳ- 

ἕυγα, τίκτει “διήλίο τἰοὺ αἰ δτητα: χα κτλ δυοῖν 

αφιθωδ δ, ὁ Ῥίτος εἰκότως εἰς αὐξησιν ἔρχχε ). πτώλιν 

τῇ ἐν τῇ « ἑτέρας οἱνάεϊος μίξει, τέρασος ὃ ἰεἰρϑ- 

χω λαυβαύᾳ καὶ ὅλως ἡ τοὸς ἄλλυλαᾳ κοινωνία; 

ἀἰω ΦἸ ἐκατέδου αἰδι ἤστητα φωώνουσω,. εἰς τὸν ς 

ϑυώδΘ’ ἀρλϑ μὸν αἰδιλ εἰεται. δεσδορδρε δὴ τά- 

ὥυ,, φαΐδωυ αὖ οἶμαι τῆς πσεφτης δεχαδιθ΄ τίω εἰς 
αὐτὸ πἰδιφέρειαν αὐακυδμλούσης,, εἰς τὸν “ἧς ἐκα-- 

τοὐτάδος ἐδαθ μὸν τὸ ὅλον δζν ξα]νειν. ὡς γί μδὺ ἑνὶ 

ἧδοὺ αὐξησιν εἰς δέχᾳ συν εἰνεινιπάλιν ὃ αὖ τὴν σε- 

χάσα «δ αὐτῆς αὐιοῦσειν εἰς τὸν ἔκατον ἀρ.ϑ μὲΥ 

σιμυτελειᾶναι- καἠτεῦϑεν αὖ πάλιν ὡξ ὅκα τον τοῖσιν 

ον ὅλον τα, αῤιθιδ τίω) διυύαμιν καρπου δ) μμή- 

ἴα τῷ ἑνὸς "ρεμθαῦτθ' οἱ κὐ πι Ὡς σαί δὸς ἐν τὴ 

μίξῳᾳ τὸ ἰδῆ ἀεὶ τικτεσης τὸ χα) εἰς ἑαυτλοὺ αὖὸ 

ϑ8ις ααχᾳλεμᾶῥης » ἀλρὶς ) ἑτέρᾳ πολιν ἐκατογ-: 

τόλονν Νὴ ἐο ϑ δ τὸ συμ όυδρον καϊα κλείσῃ. κὴ 

τὸ τέλεον αὐτῷ ἐοοοσείήγοσω πολιν ἐΐξ αὐτῷ εἰς το 
ἕτερον ἑρπύσῃ. ταῖς Τὴν ἑχατοντοίσων ἐπ ροίαις 
ἔρφυσει. «δογοεῖ οἷ μο! ποδὶ διμνρΘ’ οὐχ απλὼς οὐ- 

Ι 

δὲ αῤγῶς ὡν τοῖς ἔποσι τίωῦ ἐκα τόντα ϑύσεινον αἰγίδα τῶ δὴ αὐδιϑεῖναι. αλλά τιν! κρεί ον! κοὴ δποῤῥη- 

Ν 
τῷ λόγῳ τῶτο αἰγί ζεται λέγων, ὡς αὰ τῷ τελεωτόώτῳ ϑεῴ, τὸ τέλεον ΜῊ! αῤιθωδ αἰδιώψάέ. κοὶ ᾧ μόνῳ 
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146 ΒΙΝΕΚΘΟΚΥΜ ΘσΟΚΕΘΟΟΚΥΜ 
«ἰὸς τοῖς ἄλλοις αὐ σιχοότερον κοσμοῖτο, ἢ ὅτι τὸν 
ξύμπαντα κόσμον } ὃν εἰς αὐγίοος ΓΟ, τοῦ ἡ εἰκό- 
νος αἰδεφερέὶ ξυνείληφεν,ἐκ ἄλλος πῶς, ἢ δῷ ΤΣ 
αῤιθμὸς φὐδαγράφει τῇ κ᾽ κύκλον ἑχφτογτοί δε, τνν 
ὅς τὸ ὅλον τῷ νοητῷ κρ(ᾳνόησιν ἐφαρμόἤων.ὁ οἢ οὐ. 
τὸς λόγος ὁδιξ, καὶ τὸν ἐκᾳτοντα χείρα τὸν ὄρμαρεω 
χαϑίζει παρέοδρον τῶ σι, κοὴ φεὺς τίωτῷ πατρὸς 
εἰμι ἄγοι συϊχωρέϊ διώαμιν. οἷον ἐν τ τῷ αρι- 
θμᾷ τελέῳ τὸ τέλεον αὐτοῦ ἃ ἰ 4 Θ΄ ϑ)ποοδ)οδοιξ, χρὴ 
μεΐω) καὶ πίνδα ρος ὃ ϑηξαιθ΄, τω ἀναίρεσιν τῷ τυ- 
φωνέε ἐν δ χινικίοις κηρύφ]ων,κἡ τῷ μιεγίς:εα Τούτου 
γάγαντος κράτος τῷ μεγίςῳ βασιλεὶ 2). ϑεαῖν «ἷξε. 
τϑεὶς, ἐχ ἕτέρφοϑεν αὐτο ἃ σφημίας κρῳτιωύει δ 
ὡρβολίω, ἡ ὅτι τὸν γίγαντα τὸν ἑκατονζᾳκέφαλον 
ἐνὶ βλήκατι χᾳϑελένν ἥρπεσεν. ὡς οὔτέ τινος ἄλλε 
εἰς χέϊρα τῷ σὸς ἐλϑεῖν αὐτικ(αίχου γίγαντος νομμι- 
ὅϑέντος, ἢ ὃν ἡ μήτηρ μόνον ΔΜ ἄλλων ἑκατὸν κεφα- 
λεᾶς ὡπλισεν, ὕτα ἑτέρα τινὸς ϑεῶν, ἢ μόνε σὸς ἐξιο-. 
νικοτέρε χορὸς ἵαυτην τοσότε γίγαντος ζαϑαίρεσιν 
Ογγος. σιμωνίδῃ ὃ αξία τῷ μελικᾳῖ πρὸς δ᾽ ξπόλλω. 
νος ὀὔφημίαν ἀρ"κεὶ τὸν ϑεὸν ἔχατον ποοϑσ εἰστόν πο 
χαϑτίπερ αὐτ᾽ ἀλλα Ὥνος ἱερῷ γνωρίσ ματος αὐτῷ 
ἐπωνυμίας κοσιμῆσει.οἱότι δ' πύϑωνα αὶ δρακον- 

Ὁ ξέλεσιν ἑχατον,ὡς φησιν,ἐχφρφόσατο. τὴ μφλον 
αὐτὸν ἐζατον ἢ πύϑιον χαϊρήν «ρφσοιγοροίόμμον, 
οἷον κλήρῳ τινὸς ἐπωνυμίας συμξύλῳ φεοσφωνέ- 
αδρον.ἣ γε μὴν δ σία θρεψαι μη νῇσος ἡ κρντηρκῶ- 
ϑείπερ Ῥοφέϊα ἃ σιὸς αἰσοδδογης αν τιλαιθούσοι, τ 
ἐχκαὶ πόλεων ἀρυϑμᾳὶ τε μμητώ, ἡ ϑήξας δ ἀξᾳ 
ταῖς ἑκατονταπύλοις ἐκ ἀξλλε τινὸς ἢ τότα χάρου ἐ- 
πα νεϊ ὅμιηρός, ο)ότι ταὺς πύλαις ταῖς ἔκᾳτον »καλ- 
λος ἦν θαυμα ςόν.κὺ σιωπῶ θεῶν ἑκατόμξας τὸ ναἕς 
ἑκατονταπέσοις, Ὁ ἐωμεὲς ἑ κατοντοκρήχηδας (ες 
ἑκατονταοδόχοις αὐ δρανας. κ) ας αῤέρας ὃ Ταὶ ἑκα. 
τονταπλέθροις. χἡ ὅσω ἀλλα θεἰά το κὺ αϑϑιρφόσανα 
Ἢ αριβμὃ τῆσδε προσηγορίᾳ σωνείληηηαι. ὅγε μὴν 
αριβῃ μὸς ὁδὲϊ οἷδε τὸ ςρωπιωτικὴν ὁμιῷ κὶ εἰρηνικίω 
τάξιν κοσ μῆσωι. χαὶ φαι δου, τίω ἐχῳ τον ανοῖδον 
λοχαγίαν. Ἡμιᾷ διὲ ἡ σὲ οὐ χα ςῶν ἐς τὰ ἴσον ἥκουσει; 
ἐπωνυμίαν. καὶ μυε κα) πλείω τούτων ἔχοντα λέγῳν, 
ὃ τῆς δ χιςολὴς ὄχιςρέφει νόμΘ΄.σὺ δὲ ἀγλὰ συγ-- 
“νωμΐου ἔχειν τοῦ λόγῳ » διότι οὶ ταῦτα πλείω Ὅη] 
ἱκανῶν εἴρηται. "ἢ εἰ μδρἐχᾳ μέτριον πὸ σοὶ κο.- 
τήν χᾳ λὸν ἐγχείρηκανπώντως "ὦ φϑὸς τοιὶ ἄλλοις 
ἔχφορον ἔς αι (ἡ ὡρῴσθψήφε αὶ μϑοτυοίαν δεξά. 
μᾷϑρον. εἰ δὲ χοιοὺς ἑτέρας τοροσσεῖται τρὸς τὸ τῷ 
σκοττξ συμιπλήρφο μ(ρ’, τίς αἢ σξῶ χαλλίων εἰη ὃ “ρᾶ 
φίω εἰς κάλλΘ’ ὠκραβωώσαντος χορὸς τὴν α' ϑέας 

Τηλιαγὸς ἰοδ' αέων τῳ κοιναἱ εἰγνήσιος. 
Ανυ ὑμῶν φορτικώτερον γεγένηται ἔχ᾽ πα. 

1 ρονύων τ ΕΡ ΕΝ, ζυυδα τῆς ἡυλῆνς, τὸ ὀχαγρώφαις απκηρυχτοις υὐπτοτούτ]εάνοι ὑμας. κα 
δλδυσίηυ πλη Θ᾽ ἄφατον εἰσκομίξεν τοῖς τῇ α- 
μείε λόγοις. ὧν πολλὰ μὰν αὐ Ν εὶ ἐθεώρεν. πλείο-. 
νῷ δὲ τούτων ἔκζᾳϑον σἰ ρὸν τὰ βββια καϑ' ὑμὰδ 

Ρια οατοσὶς ΟΓΠΑΓῚ ἄϊρῃ ι1.5 ἔτ: αὐ αιδά τοῖ!! ἢ} ΤΠ}}}5 Ὁ 
ἄτι}, Ζ.16 ΠῚ ἢ “Ερ!αἱς ΠῤαγαπῚ »Ριορῖογ Οτουηξό- 
τοητςία ΙΠΛΔΘῚ ΠΕ ΠΟΙ: ΘΟ; 7 Π01) Δἰ]ὰς αὰι.) σρηζες 
ΠΆΓΊῚ5 ΠΕΠ ΠΟΙ.» ΟΓΟΙΪαγ) πδοαϊοηζαῖο Ομ ρΙςδ!- 
ἴα 5. ᾿πτο οὐδ σου ἰῃτς}} οἰ απι (οἰτάμάι 
ἃς Δοίο] ατιιηι 1016 ]ΠΠΙρθηβ, ΙΔ θη 2 {π]ς ςαγπιὶ- 
εαἰδιις σοπταΠῸ Βιίατθο Ρίορε Ιοιδηλ., {ξεηὶ 
ζΟἸ]οσατ, ὃς ροϊθητιας ΡάτοητΙ5 ΘΟ] ζξαγὶ ἀζαιιο τορὰ- 
ὅπᾶΓῈ ρου πλτε, οξοηάοης [δ Ὠυτηογὶ Ρετίεομδν 
νΊσιη. Πποαλιο ἃς γοδοσὶϑ ἰῃ δα ο] εἰ Ἰταϊθιη Ροπείθ 
Οὗ οσαίος νο] 8. Ν' ογὴ λ δὲ Ριηάαγας ΤΠεοδαπὰς 
ἴῃ Ἐριηϊοὶ!ς νι ΓΊΡΗοοπεὶς οράθη Ργαύϊοδῖ, πηαχὶ- 
ἴψις ΟἹραητὶς Βμιις γίγας Ροϊςης ἴμηο ἀδοσιμῃ 

ΓΟΡῚ τι διμτ, ποθὴ αἰΐαια οὔ σφ. τοῦ τἀ 106 
Ἰαιιά:διι5 ἐατι γΘ τ, Ζιιὰμη φιδά γηὸ ἰῶτα Οἱρᾶη- 
ἴοι Ποηζι σὰρ τ θιις ΡυααἸτιγ) πθοὶ ἄαγο τα 
4ιια{1 πο οὐρά δ]ς ἤξ, αἰϊαμτη Οὐρδηζομι τα ην}5 
σι Ιου6 σοπίδγτασαη απὸ » Ζυὰπ) [00 εὐ 7.9 1 1}}}. 
ΠΑΡ τις πηγαῖον δυιηασίς., Ποηι6 αι ίυδῃ ἐςφοτ 
αἱ τ15 ργατοῦ [Ὁ] ατ Ιουιθην ἀϊσηιι ἢξ, 4υ νοι απ 
ὃς Ἰλιάδι εχ ἢδς ταπτὶ ΟἹ Θδη5 σᾶς Γοροιζαγιῖ 515 
ΓΠΟΏ]ΑΙ ν ογὸ Ροδτα, κα ργασοπίιπι Ἀρο] της πιῆϊ- 
ΟἹζ οὐπ ΗΘ οδεὶ) ΟΡ ΠΟΙΏΣη6 ἀρρο]]αγο, ἃς συδῇ αἰΐὰ 
Ζιλάδη εἰς. ποῖα ΟΟΡΠΟΙΠΊΘΠξ) 6.115 ΟΥ̓ΠΩΓΘΣ 
Ρτορτεγθα» φιδα Ργιμοηςξ (διρϑηζθιη σΘηζι ζ6}15» νΕΊΠΖυτ5 οοπῆχιμηι οσοϊάοτγιξ, οὔμηαας πγαϊοσοτι 
νΟΪπρτατοιη οχ Ἡ θοαὶ, αυλμι οχ Ῥγιἢ!) ἀρρε!!αεὶσ- ὯΦ ζάροτθ » θόηιιθ. χιαῇ Πατράϊζξαγιο (Ορποῃ,ῖ- 
ὩΦ ΠαΠΟΙραΓΙ γοΐϊε, Οἰρία γοιὸ Ζια Ιου οάτ- ΟΔαΙ τ» 041) αἰτγὶχ Ροτοσορ5 ἰδυιάππ οἱ ς ΟΡ. πηᾶ- 
ΧΙΙῊ]» σσηδη ΓΟ νει ΠΙΏΘΓΟ ἀδοογαῖα οἷς, ΤῊΘ 
δά(ηις ΟΟΠΕΙΡοΙτᾶς ΠῸ1 ΑἸΐα ἐς σαι, δυάδες Ηο- ΤΏςΓας αβοςίτ» αιιὰπι 4ιὸ 4 σοπτιιπὶ ροιτὶς δέοι ίρε- 
ἐγλ}}}}ς ὃς αὐἀταϊταπάδ. πἰ Θηξίο ὨΠΠΟΡταζογθο ἐἰφο- ΤΠ Ε]Θοατομλθας ὃς ἔληα σθηξὶ Ρεάδ., αγά(χιο ςεπτὶ στεριἀλ5,8ς Απάτοπας Ηδοατόηάοςβος, τογγάίᾳιδ 
σΘηζιρίετῆγας, Θυδοιη 46 ἀξηϊπας νε] ἀϊαϊηα νοὶ Βυχηδηα (δ ἀρρε] ατίοιιθιηι Πυιβ παηγοσὶ οαάμηξ. Ηἰς φιΐάδμη πιμηθιιις, Β61}) ρας ογάϊπομη δο 
{ἔλζαηχ ογπας, ἀἴαιιε ΠΟ Πποσζδ σΘηζΙΠ. αἰ ΓΑ, ἀδ - ΟΟΥ4η} ὃζ ΔΒ Ο] ζᾶτα οοιτιταπι ΘΟ. ΔΠ}. ΠΙΠΠ σα 419 ᾿μἀ!οι δι, αὶ μας ξογὸ ΟἸΓοατ ΓΟ ρτίοηο σοητίπθη- 
τ» ἄθοιις ὃζ ΟΥΠΑΠΊΘΗΣΙΙΠΠ ἱτηροσίας. Μὸ νογὸ, οὰπ 1ὴ ἤδης [φηϊοητίδῃν ἀϊςοῖο ζοιρ τα ΡΟΠΙ»ργο ἢ -- θοι Ἑρημξοϊα τηοάιϊις, Τὰ νότὸ σοῃορδέας ἢϊ!ς ογὰ- [ΙΟΠἹ πηδᾷ νη, “ιοηίαπη ἤδς ετίδηυ ἰαφεὶιὶς 4υὰπι το ΡΟ ξυ]αθαῖ ἀἰρατατα ἤιης. Ομδά ἢ ἤχπς τηφάϊο- ἀϊοσείά, το ἐπάϊο]ο,ρτοσίως δτίαπι ταἰἸυῖς ρι!ςῃον- ὕάρηα ορτἰτηάσιο ἘΡΜΟΥΣ [οἷο οἶπη ταὶ (ιβταρῆ οαἱ οἰ ο το πο ΠῚ ἀἴχις Πάδθῃη φοσοροσίης διη αἱ- ἴθτᾷ πάη ἀε Πἀογαιγ,ὰ αἰϊδουτίοποιη (ΟΡὶ : 4ιιδ ἴα πο] ὶς δε τεξεὰ5.ἢ ἰζγιρτα δά νεηιμξαϊθηι ὃς εἶὋ- δΑπτίδπι γεποσες, γ᾿ ψπαῇ ἐροξξασυϊαμ) νοΪυρταῖεπι αβεταης ΕΧρΡΟΪδτ, ὅζ οἰ τη αθίτ. 

ΟῚ 
Ἀείρηῥίϊωα. 

᾿ ΟἰΠ ἢ 1 [δγαϊτατὶς ν᾿ που ΐῖς το Π για ηὶ »αυϊδιΐ- 
1Π5 τοχοσὸ (οεἸρείορπθας σοπῆγηηδζὶς ρυδ ὰ ΠηΔης 
ἀλτὶς οὐδε θητίαπὶ Ριαίϊζατε ὃς. δυγὶ γίτη [Δ [ΔΠ1ν 
πδητα νειθὶς Ἔχργιπιὶ νὶχ ροτείξ, ἰη αταγῇ γατίοσ Πὲς ἸΠβεγγο: ΠΟ τη Ρεγπαιτα ἐρόπηει ἰρίς ν! 1: ΡῈ 
τάᾳ; Ηϊς ορποιὶ (ςῃφας ἱπαςη ἤδιη,ια οὔττα νος 

(ἐτυαδαῃ- 
Ἐ Ξ 

ΕΙ νοδἱβοπετοῇις ξαϊτ, ρτατοτϊεὶς το ΡΟσΙθιις, 

ἦ 



(ξευαδαηεις, Ῥγαζοσθα ἔμζιγαπι ἰγθγαπι οχαδεοης 
γοθις ἀοηπηςίατὶ ργο αἰ αὶ,ταπεύπηηις οοητιπιο ἰδ 
ἰδοαίατα νὰ ῃὶς πελὰ ροϊρογεῖ, δον» αἴας ΙΡῊ] 
1τετας ΘΙΠ6 5 0185 ΟΠ ΓΑ γῸ5 [ἢ {ὉΓ]Π115 Π1618 ΕἸ ἢΐ 
ΜΝ τγϑά 141.η6 4α]5 ρος ἀταρ! ὶς ροίϊες » 6ὁ- 
ΤΠ 10 αἱ ̓πηρίδζαζις ἔα Πγ4 ΠῚ ἰ γος 6] σι] γ1]. ἘΟΤΊΙ)} 
ΘΠ. 1} ΠΟ. 4 γοδ 5 θχείτίς σαιμῖα (οηἤδητιας 
τατου τπθ 40 }15,4 πὰπὶ αὶ δά πλοπίαπ Παΐι5 4ς- 

σαδιιονιμῖς , (δ ητοησί ἰ5 τοῦ παῖς » Δ] πιο (το οὶ ἂς 
πραγ) αι 5 Ἔσο πιεῖς πηφη 115 ἀττθρῖοβ, ἀεἰθξεόί- 
48ς 1 ριζειπῃ πιοτῖς θεοὶ »ης ἰπ ροέξοσιμη 4141 
ΠΟΙ ΟΥ̓Δ. ἐς ἰρίοταπη ἱπτογίτα οἰγουσηξοεγοταν δαΐ 

ὀχζαγοζινογὰπι νὰ ν θοῦ 5. ἀταιια ρθη 5 σαι 11} 
γοδὶς ἱπηρεγοτοπι » Ἐγαΐγοηι Πϊπππν να πΈγΆ }] 6 πὶ 
Ραϊεϊαυςῆδι ποτίδζιιβ [ατη»ντ ουπη αιιθ ἀἸσιμς ἃ- 
Ῥο το  τιι τη ἀριά γο58 ἀτοργεῖ δζ σοιηρε πηογθε.» οἱι- 
τάτησας ἀπ δοτεῖ πα {αῖς ρορυίιι νεἴξγαι τα ητὶς 
οχαξείοη δια τοι Θ ΓΘ ΡΘΥ ᾿Π ΓΙ. ΠῚ ἀγα Πὰς ροῆξε, 
γῇ ἴῃ ποθ γοσπο ργουῇις Πεἰ8 ἐἸρογὶ (ΟἹ τί π16 συγ], 
πόσας οςορῖο ἐνεμβ είν τγαίογθ5 {πρρ] σατο ο 5 
ἀφοογηατίς οὐμέ πηι ροτο πε Πτηο, ὃς οδάϊτοτὶ Τ)6ο, 
αὶ (χηέ {ΠΠλπχὰ τὰ ἀοχεγα σογο πη μ 1] τταάθύο 
αἰρινατας εἰς. Ρ] γαπλαας εηΐην ογ (οἱ δ, νῖ 4] οιι- 
τ ὃς ΔηχΊὶοταυ δι15 του] πτατν αἰ πιο ἤπὸ οδἠϊτέξο 
νἸηέξόσας ἡφῆϊς ταπτὰπι φιάθαπς δά ργθοδι! οθ τι 
ξλοϊοιμάαμν ραϊπτας τοί ]ογα. οομτγὰ 4α} {ἀπὸ ργογῇις 
νάσὰ! σαὶς ὃς οὐ [{Π15 σατο», τοῖα ΠΊΘΠϊΕ 10 θαι- 

ἀπ δἷατὶ οαΐτα {πρρ οι Ὅδειμι νοπούθηζα δἵ- 
4116 ᾿ποσθι , ἴῃ σαλ5 πάη ΟἘ τοσηθμη ορτιπιὸ 
Ιοάογατὶ » ὃς δά ορτίπηα συ ις ργουθῆθγε : 486 - 
τηϑ ἀπο άπ ορίμηι5. [ἃ νοϑ ἔδσθις δα απ οἱξ νι 
οὗ Ἔρὸ Ρεγήςοίιι ΒΟ! υπὶ ἐχ δαϊπιὶ {δ πιθητία σοη- 
ἔσσετο οἰαἰζαξοι νεγαπι ϑαπέζατη Η]Ιεγα θη, 
ιὰπη πτυΐτος αΡ ϊης ἀππο5 νίάογο σΠΡ]}» πιο]ς 1ὰ- 
δοτῖδιι ᾿π ξδυτάζάτη σα! σειν , ἰπαας ἰρία νπὰ νο- 
Ὀ ΐδυμη σ᾽] ουίανη Γ)6ὸ εἰ δυλιη. 

[αἰ ηὶ ἐρογοίμρ εἷδ ταράϊεῖς, 

ἘΔ τα τοὶ (οἰςπτίατη ) που ἶδις εχ ἴοτο {8- 
᾿ατατοπη»τείτατιγν ις ρετίρίσαι5 ας χπδη ο- 

(ξι5. Οὐαπιοδτοι Ὡ0 ἢ ἱπι τα ἔλέξιι οἴδοντ οάτα 
ῬΗΙΠοίορουιμη ρου οαἰ τὰβ νεηη8 ρα Ἰςάγιης. 
[πη ο ΠἘ} ἴτας εαΐαι παταγα ποτα, ἐπα ὕθμ: ααυοτὶ- 
ἀἰδηἱ ἂς [ἰδ τὶ » πΐτις ορε σογγσαπζαγ ἃς [εὐἀλητατγ. 
Ῥγοϊηάο αν! ὃς αἰ αἰτατ! 5 Βαῦιτα ταῖίοῃθυ» ςοηπο- 
πίρφῃϊοηι Προ Γὶ5 γορὶθυ5] ρθη. ΡΟΠ Πλ155.80 ΡΓῸ ΠῸ 
{γα δοηϊσηίτατο ἰαδίηιι5.» ντ 'π ροϊξοεγαμη (δοιγαμηι 
ἃ ρυ δ᾽ ςῖς απαπογρθας οὔεαηά 18 ἂς νἀουδΠὶ ΥἹτα ΠῚ 
ἄερατιδ, , 

Αἱοχαπάγίμς ΠΑ «μή αίηη). 

ϑογτοῦας ἐἡ] ἀοπη διμη» ἥπ] Πλ}}τ|5 τ6 115 αταῦ 
ΤΗΝ οὔρ[ υὐἹἅ ᾿ς, ρα Πις5 οἴει ξιρα- 
τύ.» νη (Ἀἴτοια τορι ἀφογθτιη) δοςς ρει, οοηΐς 
Ἔτη 1ῃ [χϑπι τευ πη» τ πο ττ]ρΏΘ (ας ἔγοταπι αἀ οἰ» 

ἃς ἀο(ροτατίοης; παῇ παϊὶᾳ οἤφης, τα Ἰεσιθ5 1π|ὰ- 
ΤΊ ἃς λαμ ο δι Ἀλ ἰηξοττις, Αἴπὰ6 ἴδτ πο5, 4- 
Πα 5, οὶ ἔαης ἃ Ῥοάτο Οδίϊαηξιο ἴῃ ΦΧ πὶ εἰοξε», 
Ὡρη γράϊταμν δά σοποίοη ἐδ: [64 1η ΡατχΊαΠη ςοηςοῖς 

ἤιηπς. Ας Ατβαμπαίμππιν δὐάῖο (οἱϊτᾳ ςοηβάφῃτία 6- 

ἰδζαμι , (δ ἀθη ὀτίαιτι θρισορατιι5. ντ νοςαης ΠΟ 
ν]ηάίςατο ςορίς. 14 νετὸ Ρἱοπει πιο Αἰεχαη- 
ἐτούτη ρορυΐο (τὶς πιο] εἰξυι δὸ σίδυς; νἹ- 

ἀρτὶ; Οὐαεὲς ρεκαϊοίπν9 ἃς φάϊοιπιαθ. νὲ 80 

ἘΦΙΦΤΟΙΥ ὧν. ᾿ 147 
φυλαόρδρα. ἔτι ὃ χοὶ μιέλλεσον πείλιν εἰσζβορον 
καθ᾿ ὑμδλ! ροτάτ]εϑτω εἶρξα. χρὴ τὸ οιαύτης συ... 
σφημίας ἀσέβη κοι, ἐνζεῦϑει ἐξ, ασείμου φστω κοὴὶ 
“πυρὰ πορεδωχᾳ σοὶ βρέβια τοὶ «ᾳ θ᾽ υὑμδὴυ ἐν τοῖς ἐ- 
μοὶς σκρηνίοις ὁπορείμδμο ὡς μηκέτι ούναοδ «θ᾽. 
υὑμδίι τινα τοιαύτίωυ ἀκοντίζειν ἀσεβείας φήμζω, Τὼ 
τετων μδὺ ὑμῖν εἰ τοσ ὅτον αἴτιος κα τές ὃ αἱ μνή-- 
μῆς ἄξιος κωνςντιος ὁ ἀδιλφός,ὅσιν οἱ ὃ “γνώμην 
ξαῤξαροι καὶ δ ψυχίω ἄϑεοι οἱ ὃ τέτο τράπεζαν 
ἐσιώρμδροι. ὃς μδὺ ἐγὼ ἐν χερσὶν ἐμεῖς λα όμϑμΘ’ 
εἰς ξέθριν ὦσοις ὠλεσει, αἷς μῖτε μνη μέ ἔτι φέρε- 

ὅλοι οἢ Εἴ) παρ ἡμῶν αὶ αἰ ἀπωλείας. Κλιὶ πδιέον δὲ 
ὑμαξ σωλ εἰάγαι βολόμδρος δαὶ αἰσδελφὸν ἴελον τὸν 
αἰσϊεσιμώτατον πατρ,αρ Χ9ν παρήνεσει, κὶ ὃ λεηο- 
μδρην εἰ) πῶρ᾿ ὑμῖν δποςολὴν κωλυϑήναμκὶ μηκέτι 
εἰύνω ἀγα! τοὶ πλήθη ομδδ,, τινα εἰσδενοεῖν τοιωυταις 

φόρων εἰς «σρώξεσιν. ὡς πεινίζχοϑεν ὑμὴν αἀμέριμνον 
ὑπαρζχειν ἃ ἐμῆς βασιλείας. ἵνα ἐπολαύοντες, ἔτι 
μείζονας οὔ χοὶς ποίητε ἃ“ ἐμῆς βασιλείας το πτν-. 
τῶν κρείτἼονι τὸ δημίερν φ' ϑεφί τοῦ καταξιωσεωτι 
ςύψαι μυεἼῃ αἰχφαύϊῳ ἀυτε δεξιῷ. πέφυκε γ τοις ἔν 
Ἴνι μερήμνῃ ςἴξετο ζορῥες αἷδισεῖδναι ὃ δζάνοιαν 
(ἐ μηῆοσ τον εἰς ὃ φοροσευχὴν τοὺς χεῖρας αὐ ατείνάν 
τολμᾷνι]ες ἢ παιΐζχόθεν ἐχούζας τὸ αἱ μιέριμενον, ὅλο 
κλύρῳ ψυχῇ χαιρφνίᾷς ὑπὴρ Ὁ βασιλείε, γκετνθδίες 
λοῥείας ποιέει ῶς Τῳ μυρί ζονιο τοῦ δύνα μδδῳ κα πευθη- 

νας τὶ (ασιλείαν δ: τῶ κοί Ἄλιςστι, κα ϑεΐπερ φ 9α)" 
ρϑμμεϑει.ὅπερ ἡ ποιεὴν ὑμαξ. ἵνα καϊω ἘΣ: “πορσῶν 

πόλεμον ἐπα νεμρϑὶο ὧν πολλὰ αἷν ἐν! ὅχιθυ- 

μημᾶμην περ ὑμῖν ἰσεῖν οἰκο μδόζωω πόλιν ἀγίαν ς.. 
ρεσοιλίω ἐμοῖς χα (τοις ωὐοικοοϊομήσως οἰκΐσω;, 
κἡ ἐν αὐτῇ οόξαν σώστν μιεθ᾽ ὑμδμ τοῦ χρείονι. 

Ιϑλιανᾷ νόμος αἷδὲ τυ ἰατρῶν. 
ΓΈ ΤΗν ἰατξονην δ χιςήμίοωυ δτυτηολω δὴ (ἧς αὐ. 

βφῴποις τυ[γοαινᾷν,τὸ ἐναργὲς σ᾽ χρείας μὄοτυ- 
Ρξϊ. σδυὸ χἡ (αύτην Φ ἐρᾳνοῦ πεφοιτηκέναι εἰκαίως 
φελοσύφων πα) ἱὲς κηρύτίεσι, τὸ χἢ ἀδεὲς ἡ ἡμοε- 
τέρας φύσεως, τὸ γ ἔψισυμί αινόντων ἀῤῥωςη- 
μἰδίτων ἐπανορθ 7) δὶ ταύτης. κὶ γὸ ΚΤ δ' τῷ δυιχφήε 
λοχισ μθν» σωωῳεὰ τοῖς αὔἴωϑεν βασιλεῦσι ϑεαυί- 
ζοντες, ἡμετέρᾳ φιλανθρῳσήᾳ κελοϊ ομδρ 2 ξου- 
λαυτικῶν λειξεῤγήμζατων αϑεγογχλήτοις ὑμίαξ τοι 
λοιποιὶ χρόνοις δχώγῳψ. ο. Σ 

το τς Αλεξανοεῦσι δχκαίκα. 
ἘΣ" Σῴξελα δ δασιλικοὶς πε λλοῖς παγυ 

τὸ πολλῶν αὐτοκρατοραν ροςάγμίσιν, ἕν 
ὃν ὄγιαῆκα αὐδαιυεῖναι βασιλιπόν, εἰ,9᾽ ὅτως εἰς 

Τὶ ἑαυτῷ κατιέναμαλλὰ μὴ τολμῇ. ἐεὴ σὲ δατονοίᾳ 
χαυησείμϑυον, ὥςπερ οὐκ οὖσιν ἐγυβᾳἰζειν τοῖς νό- 
μοις. ἐποίτοι κὶ τὸ γὺν ὑφ᾽ ἡμδ! τοῖς γαλιλαίοις, Τοῖς 
φυγαδευϑεῖσιν εὐσὸ Ψ Αακαᾳράτε κωςαντίου,ε κί- 

ϑοοδὸν εἰς ταὶς ὀμμολησίας αὐτοῖς οὐδλὺ εἰς τὸς παί-. 
σας σωυεχωρήσοι μδν. Αϑωνάσιον ὁ πυνϑοίνομαι τὸν 

σολμηφότατον «ἶτσῦ τῷ συνήθες ἐπειρϑένίο θράσοις, 
αἰφιλαβέδαι τῷ λελομδῥε παρ᾽ αὐτϑῆς δχισκοπῆς 

δρόνευτῶτο δὲ εἶναι τὸ τοῦ ϑεοσε(εῖ ΤῊ ἀλεξαν ρέων δήμῳ μετρίως ἀηδές. ὅϑεν ἀυτοὺ τοοφαλοροῦομϑμ Ν ΤΊ 

᾿ 

-Ὸ--- 



ἰπια 66: 

Ἰόφ᾽]7)ῦ 

ΣΦΙ Τα 

γνεἰ!εοπια Τγυβὶ, ἰοπάοπ 

τὰ ᾿ ὈΙΝΕΒΒΟΑΝΜ σἈΞΖΟΟΒΚΥΜ 
επιέναι ἧ πόλεως ὡἷ ἧς ωὐ ἡ μυέρας τὸ ἡ ἡμετέρας 
ἡμερότητος γράμματα δεξη7) αἰ δολρίκία. μϑμον- 
τι 5 αὐτώ ἡ πόλεως εἴστο.. μείζοις πολὺ καὶ χαλε- 

“πωτέρας ποοφαγορόθορυδρ τιμεωθίας. 

[ϑλιανὸς Λιξ αγίῳ σΌΦι ΓΞ Ὺ γ) κϑιαΐςτοθα, 

Εγρι Ὁ λιτῶρβων ἦλϑον. ἔς! δὲ ἡ κώμη χαλ- 
Με. «Θὴ ἐνέτυχον ὁδὶ λεῤψωνα ἐχύσῃ 
χειβζοιεδίων αὐτιοχηκῶν , ζῶ σὲ αὐτῆς οἴκε,τὸ μὰ 

τέλμο;, τὸ δὲ ὄρι Θ΄. του χεῖα δὲ πᾶσα. κοὴ ἐγέ- 

χεντο ττῦ τέλματι λίϑοι ὥςπορ δ)ίτησὶς ἐῤῥιμ- 
μδύοις ἐοικότες ὑπ᾽ οὐδεμιᾷ τέχνῃ συγκείμδροι, 
ὃν τρῴπον εἰώθασιν ἐγαὶς γδκαις πόλεσι τὰς λεω-. 
φόροις οἷον φἰξομκούομδντες πονενν. αὐτὶ μδρ αὴ κο-- 
νίας πολιω δ χεν ἐποικοδομδντες. πυχνους ὃ ὥςπερ 
ὁν ζέχῳ τιϑέγτες τοῖς λίϑοις. ἐπεὶ σὲ ὀχχξας μϑλις 
ἦλϑον εἰς Ὁ πσρῷῶτον ςτϑ μὸν, ἐννέα που σχεδὸν ἥσειν 
ὧραι. καὶ ἐδεξαμίω εἴσω τῆς αὐλῆς τὸ πλεϊςεν τῆς 
παρ υμὴν βελης.ἃ δὲ οιελέχθημδμ τοϑς ἀλήλες. 
ἴσως ἐπύϑου κῴϑοις οἢ᾽ αὐ γὸ ἡνδιί ὠκέσεις,εἰ Θεοὶ 
ϑέλοιεν. Ἔσπο λιτώρβων εἰς «ἰω βεῤῥοια, ἐπό.- 

7 “ι΄ δ Ἁ ᾽} ΄ Ἄ- ἡ » ἕν 

ρουόμέω.. καὶ ὃ ζοῦς αἴσια πάνίᾳ ἐσήμηνεν. οὐ ἀργὴ 
“δείξας τίω σιοσημίαν. ὅτι μυείνας δὲ ἡμιέθαν ὠκέϊ, 
σἰω ἀκρόπολιν εἶσθον (ἢ ἔϑυσει τῷ σοὺ βασιλικῶς 

ταῦ οον Ἀόύκόν. σγελέχθίω δὲ ὀλίγα τὴ βολῇ δὴ 
ϑεοσεξείας. ἀγλαὰ Ὅις λόγοις ἐπήνοιω μὰρ ἅπαν- 
τες. ἐπείϑϑησων δὲ αὐτοῖς ὀλίηοι που. κ. οὗτοι οἣ κ) 
“Ὡὸϑ μ᾽ ἐμὴ λόγων ἐσδόχεν ἔχειν ὑγιῶς. ἐλάβοντο 
δὲ ὡσπὲρ παῤῥησίας ὁποτρίψαδναι τίω αἰδῶ κὴ 
Σποϑεῶζ. ἰδίόςι γὸ ὦ ϑεοὶ τοῖς αὐθροόποις 6] μυὲν 
τοῖς καλοῖς ἐρυϑμαν αὐ δρείῳ ψυνχὸς τὺ σὐσεξείᾳ. 
καλλωπίζεῶχω δὲ ὥςπερ τοῖς χειοίςοις ἱεροσυλίᾳ 
χἡ μαλακίᾳ γνώμης τὴ στόμφτος. ἔνϑιν ̓ ξυ σὲ γον-- 
ταὶ με βάτνει χωρίον οἷον εἰκ ἄσσον παρ᾽ ὑμὴν ἔξω 
ἡ δάφνης, ἡ νῦν ἐουκέγωις ξἄτγοις ὡς τώγε οὐ μι- 

“ ͵ »“" ἈΝ Ν ων ὦ ἤ Ε Ν 

κρφῦ σωζομδύα τῷ νεω καὶ τῷ ἀγώλειατος, ἤοσῃ τὸ 
“πιλίῳ καὶ τῶς ὁλύμπου κορυφαὺς τὴ τοῖς ϑεῆαλι- 
κοῖς τόμιπεσιν ἄγων ὄδχίσης, ἢ κὶ ἕοοφ τ δὴ ἀστάν- 

τῶν ὁμξ δ δώφνίω ἐκ αἰοφωωοίμίω. ἱερὸν διὸς 
ὀλυμπίου καὶ δποόλλωνος πυϑίου τὸ χωδίον. εἰλλ᾽ 
ὅπὶ μδμ τῇ ἐοάρνῃ γέγραφα! σοι λόγος. ὃ ποῖον ἀλ- 
λος εἰ σὲ εἰς Ὁ οἵνωῦ ξροτοί εἰσι οὶ κοῖλα ὄγιχει- 
ρήσας αὐ καμεξιν,ἐργώσοητο νομίζω ὃ κἢ Ξ ἔμιτοον.. 
εν ἐπολλές πάγυ. τ ἐν ἐϊω νῦν ἐχιχφοῷ αἷδὲ αὐὖ- 
ι, γράφων ὅτω λα μωρᾶς ἐπ᾿ αὐτῇ συγϑέγραμ- 
αϑῥης.ὡς μή ποτε ὠφελε τοιῶτογ, αἵγε μίωὐ βάτναι 
δαρξαρικὸν ὄνομίφι τῶτο, τυρίον δαὴν ἑρλίωικόν. 
χῦϑῴτον μδῥὅτι δζᾳ πάσης ὼ πέριξ χώρας ὠτμοὶ 

λιβανωΐ πανία χόϑεν ἥσων ἱερεϊά το ἐξλέπορϑι σῦ- 
φρεπῇ πανταχϑ. τῶτο μδὺ ουοῦ εἰ χῷὶ λίαν δὔφρανγξ:. 

μιε,ϑερμότερον ὅμως ἐσόχᾳ χὰ αὴ εἰς τουὶ ϑεουὶ σδὔδε:" 
Ἴ ΕΣ Ν 7 9 δυο " Ὁ ᾿ 

βείας ἀλλόριον. ὠκτὸς πιάτρ γὰὲ 5η) ἢ καὶ δραιϑοι 
᾿ « ΄ «ϑ,.. 5. Νὰ » αὐδοοὁὔὍὁὄὃΡᾶΟρυα, ἐξ καθ᾽ ἡσυχίαν, ἐπ αὐτὸ ἔτο ποραυομδμων ἐκ ἐπ᾿ ἀλ: 

΄ ς λ Ψ « δι ἢ Ν 

0 τι βαςαζόντων τὰ φορὸς τοις ϑιγοιὲ "έρθια τε Ὁ 

ἄϊε ποίϊτα οἰθηιθηζίς ᾿τδταὰς ΔΟσοραῦς 5» Ζυδῃνρχὶσ 
τηΐῃι εχ ντῦς ἐπ οεάατς, δῖ ᾿ρττα οἰυσταζοι ΟΣ ΑΙ 
βοοογῖτ πδΙο 5 οἱ 0 ϑιασ!οτέίαις τ]ὸ ἐαη45 ἀ6- 
Πποϊαλη5. 

[κέδρον Γϑαῃῖο δ ρβέθα ἐς (ααβονὶ, 

571 δά {ε᾿τπάγθα ρογιθηΐ, αὶ οἵδ νίςις (]ια]- 
οἱάτδοδζ }η ν Ἰᾶ1. ᾿ποΙ δ  » 0: το Παυιας δάθμιο 

Πγδογηαιοημηι ἃ πειος ῃέσαγαχση Παῦροθαῖ, Ἐταῖ δὰ- 
ἴθ} Ράττ ἢ} [τα !θηζα ραιτίπη πηοηζαμα. νη που πη 
δαῖοηι αἴρετα ἴσας ἀυτα, Αἴας Ραΐϊπηι 1: ἀρτς ἃς 
Ρἰαηϊςὶς ἰαριάθ5 Ἰασφοθαης υαί ἐς ᾿πάιυήέτια ἰαέείν 
1.011 ται ατῖρ ΓΟΙΡΟΙΙΙ » οι ηδἀπηοάμπηι 1 τ6- 

715 νεθίθις ν ας ΡΟ] τας ἐχααιῆσαιε ἂς ἔςοκο 
φοηζποπογιητιν  ργῸ σα]ςα ΡυΪαθγοῖ πναΐτι Πιῦ- 
{γαδῃς,, ἰαρίά 65 νογὸ ζα] 1181}} 1Π ΠῚ ΠΠ1Ὸ ἰγοιθηζοϑ 
ὃζ ςοπάρηίατος ρομαης, Ροϊϊοασιαμῃ νοιὸ ΠΕΠΤΤΟΣ 
ἰαθοῖς νἱχί σγαα οτος δα ρεΐπια {πατίια ροποτιλι, 
ποῖοηι οἰτοίτου πόσα ιθεαπῖ εἰαρίᾳ » νοτγύπιηϊε 
(ξματυ τ» Πλαρ Δ ΘΧ Ραγῦς τητγᾷ Ἰοσυ πὶ ἀσοορὶ μετὰ 
νοτὸ ἐδγπλοπολ ᾿Πσοι Παιιου }15.. οτθάο τὸ δὰ- 
ἀϊς, νοἰεμει δίας «115 ἃ πος οτίαιι) ἐοσταῆης 
Δι] 65. Α [μταγθὶς δὰ Βοευααπι ἰζοσ εἸτοχὶ, 1υρ- 
Ρἰτέγαμιο πγαμϊ βοίτο αιοάαδπι ἃς φαϊάφηι ἤρῃο ἐε-- 
τ ἢ ἔγατο; ἰ ἰςῖα οαμέζα Πρῃ! Ποαθας. δὶ ςομηπιο-- 
Γαῖας ἀϊθηγ γ Πα τ ΟΠ) {πππὶ σοΠτρΠΊρίαζιις,ας τορι 
σοῃίαπρταά!ης ΤοᾺ] σαη δ ἀσιη ταῦτ ἱπηπηο δι. 
Ῥαιοα γεγὸ σαν (ξηᾶτι ἐθ το] ]ρίοης ἔπη] Ἰοσμξιι5.» 
Νεεὰμν οὐατιοηθηι αὐ ςη) ΟΠλμος ἰαπιάίατο, ΡδΟΙ- 
[ἸΏ] [πβταρηιηι ἔπι) αὐ οτος, ὃς ξετὸ ἤρηηο Ριατῖοχ 
δος 4] νἹάἀοθαητζαν αητο γηειιηγ. ςΟΙ]Ο τὰ ΠΥΣΕΤΟ 
εἰΐς ᾿η ἔᾳπα τοξξάσιῃς [δητοηείδ; Εις Δυῖο πη 
αιαῇ ̓ ]σοητίαμπι » αρίζογροηὶ ριιάοτ!ς φἴαις ἀςρο- 
ΠΘη Δ], ϑυρεγυδοδηθαμη ΘΠ1τῺ 6[Ἐ ὁ 41} ἱπυμποχζα!ος, 
ποπχίπ δ ιι5,» ΔΗΠοἱ ριιάοτε 1 το Βοηοίες απϊηχὶ 
νἀ δ]]οςς τὰ ἀσῃϊ τά 1πηὸ ἃς ΡΙεταϊο,ςοἠτιὰ Ἰη ΡΟ ΤΠ της 
ο]οσατ ας μέλη Ροταογἤταῖο ΔΙ11}] ὅζοογροτσίβ. 
1Ἰηάς πιο {ππσορογυμ Βαῖηα σα οἰ πο] τ4-- 
Ιεἰηοη γἱ] αρυϊά γΟ5»ΟΧΟΟρΓΑ λαρἤπο, ας ἴ,ὶ Βαῖς: 
παβύοξοσι, Ἐτθηΐηι ἤθη τπαϊτὸ αὐτὰ, ἀπιη ἀπο 
τοιηρί απ αἴσιος {πηι ας τσ Ἰπςοίαμης, Πιδηογοῖ, 
οἵα, ὃς ΡῬεὶ!ο ἄτας Οἰγμρὶ φασι ΠΊδιις, ΓΕΏΡΙ 
θύαιιο Τ ἨΘΠΆ]Ιςις αιχιαίειῃ ροποῖς,, δας δἰίαμι ἐς 
τ] οὐπιθιις αητοίοτγο Ἰδαρῆπομι ποθὴ ἀμ διτα]ο ην 
(λούυτηῃ Του 5. ΟἸγμηρὴ) ὃ ΑροΙ λὶς ΡΒ} οαΠ.]-.. 
ἰυμπ [64 10 1) αρῆπες Ιαάοπ) οχίαι ἃ τῷ ἔςγιρῖα οσαῶσ- 
ΓΟ ψααίθση πφίηο οὐμη τη Πυΐις πταῖὶς ΠΟΙ. 2111)» 
γε] πραχίπιο ζομαῖα ἃς ΑἸ] Πσοπεία,, οἰαδογατο ΡΟ. 
(ες, Πιροτίου!ς δείαμ (δοὰἢ] ἤοη Ρἰ απὸ πγαΐτος αὐ θἱ-- 
του, (λυ ᾿ρΊ τα  ἤμΠπς ερὸ ἀς {]α (Ὀτίβοτο φοπάθοσ, 
οἰὶπη ται ρετίριοιὸ ὃς οτηατὸ Ἰαπὶ απῖδα ἀοίοτὶ 
ΠῸΒ αἴης νἐγὸ Ῥαιρασγῦ ἴος ποιηθη, οἱ] Οιτάεοα᾽ 
πρη!ῆςας, Ρεϊ γῇ ἘΣ ῬΟΥ νΠΠΠΘΓ!Ι͂Δτὴ οἰτοῇ 
οἰτζὰ τοστοηςπι εἴης νδροσοβ οὐοτγέίῃ; τβατῖς οχ 
οὔπ ΠΣ Ρι19 γηΠα 16; Ἰοῦς, τδιὴ πος δι ἅν ν ἸάἸΠγις ν Ὡ--: 
ἀϊα »ρ]επά!άας ἂς ἀδοότας ο. [ἃ αιαησιᾶ Πα. 
νγο]αρεαῖς ΠῚ Αβδοῖτ: τασηοη [γι τίς ὅς ἃ Ρίετατε ἴη. 
ἦδος «ἹἸθηὔ νη οἢ εἴ8. [ἃ δή ϊηι ΟΧίγα νἱᾷ οροσ-᾿ 
τεῖ βέτι, ἃς (Αἰ Υαε] ἴα ἰοςο Ζαίοεῖο. γὲ αὐ ἢος (ο] ἐη νοπίΔηῖ ΠῚ] 48 ΑἸ πὰ αἰ! 444, αβοτάηταμς Τ)]ς ἴη4.-: 
τότ δ 15 Του Ποῖα ἃς ν᾿ εἰπιας, Ηος Ἰσίτυν (οσγαῖς 
(ς Πλείηινε Ῥάτ Εἰ ἐππο ΔΒ τοῦ ἀταῖιο ζοστὶ σοι [π΄ 

ὅσια. τῶ μὴ οι ἴσως τοὔξεται ὁ αὐμοζέσης δδιμιελείας αὐτίχο. ταὶ βάτνας δὲ ἑωρρυν προῖζον λάσιον Ἵ 
ἄλση κυπαρ ἥἥων ἔχον νέων. ἰδ ἐν φύταις οὐδὲν “ἐρφνουον οὐδὲ στερον. ὠλλαὰ ἐἰξίσης ἀπανχα Θείλ.- ἊΣ , , -»"Ὗ΄ ᾿ εἴ ἂρ . ." “ .ΔΔ' ; ᾽ λοντᾷ τῇ κόμη. κοὴ τὸ βασίλρια πολυτελῆ μδρἡϊκιξει. πηλοῦ γὰρ ἰω μόνον γἡὐ ξύλων οὐδεν γχοικίλον ἔχονο. 

Βαιηΐῖς 

“ 



ΕΡΙΙΓΘΦΤΟΊ ̓, 
ἴη Βαζηὶς γοιὸ σαιηραπιν αὶ Εἰτιτιπι;γοοθηζίπη 
Θ“πριοοτιιπι οτοὶς ΡΙθπυμ. ΝΟΣ ογάτ τὴ ἤος δυῖ Δἢ 
ΠΟ Πἀπ»αὰς ραῖτα ιιοιιαπ) δα οπγπία ρατῖτογ ἤοτξ 
(ἃ ἂς γίσοηξία 0}115.λ σία αυ!ά θη ποπ πα] ηϊὶ5 Πη8-- 
ΘΏΙΗρα. δο ἀπ ΘΠ 6Χ ἰπἴο » αἴας ΠΠΙρη15 στα οοη- 

τιέτα,ηδαιις ιμοχῃᾶ ἴῃ οα χιδαά ναγιθζατῷ αἰ υᾶ 
τοίδιγοι, Ἡουτᾶ διιζθη ΑἸοϊποὶ συ ϊάθη ἐπέθετο,» 
“Πηγηέμια; [ιλοτταν ἡ π6 60 ραγιις αἀτηοα Ιοσιι5; 
“Οαρυς (115 γεξοτταβ, ταις κ ζΔρ"]]ατὶπν οὐ 116 
“ΘΙ Πλοἀἱ αὐροτος δἀρίδηζαῖα. πᾶς πιοά!τοηθης 
ἌγΘας. , υσάδνη ἴῃ δίας ἔχη οἱ ογα, ὃζ αὐροῦοβ ο- 
το ἐτιέξι σοηιι5 ἔογοητοβ, 14 ̓ σίταν Πιοὺ Ἀ δ αἱ- 
πᾶ [Ὁ στοριυίοι!ο κερὶ. Τπἀ6 Πππιπῖο τπδης,υδά 
ΤΏ] ΠῚ γοφξὸ ηυοτίἀϊο ἔασογο τπουῖβ ογαῖ. Οἰὐλτην τὸ ἔλα 
[δὰ ομπῖα ροττοηἀογὅτιτοα οἰταξέ ρογττοχίπλας δ] 
οἰαο5 οὐυιίατα ποῦ 5 ογιιητρδὃζ Ποίρίτιο πηθ αυ! ἃ οχ-- 
ὈΘΡλτοζαμ αι  ἀοτα ρυἑπλιμιν [{π15»1ἅ Οἱ πὶ νοτὸ πὶ 
ἀρτᾳ πιοάϊιην δηγατιι5, (ὐλιηδη ν οὐὸ ΠΟ ἸΡΊΟΥΟ τα 
αυοαιο ροίϊς ἀἸσογορη ΕΠ] νεγὸ ᾿ποιπάπηλ Δ] ἢ 
Εἰ ἐχρ! σατο, δοιηροῖ εμὶπι ἀς ἰϊ5 αὐά το ας νοῖδα ἔα- 
Οογο, πρέξαγις ίοςο τὶ οἰ. Τα δ] ςἤὶ ἀϊ}1 ΠΟ, ]-- 
ὮΪ5 ΔΙ υχλι}5 ϑοραζοῖ » Ἐχ 400 παῖτ5 εἰἙ σοηογ. ΜΙΒῚ 
-πάμηηυο ΔΌΠ]τπ οὐἰμηοη, πυ] ὑνπγάαις ἔσο εις ἴζα ργα- 
ἄστη νἸάοτιγοντ ἢ) ἢϊδ ν 15 πο οὐ ὰ σοιηρί 6 ἐξι ὃς 
Θχοίσυϊαι!. Ηδς αἰτὰ πηαίου σαυα {ρεῖξ. ϑαρεηυ- 
πηρτὸ οηλ ςοηἐΟγίπθτη δὲ σοτηηδηῇ ἔγατγθηι Ποῖ 
((δορ ἰτ,αἰν εἰς πο [δπιοὶ δεἰπηοῃ ίξιι5 » ντ γοσηῇ- 
Πρηΐΐο εἰν, νεὰ ουΐτα ἀδογαπι αταιο ρίοτατε (6 ρῥγοτ- 
(5 αράϊοατοῖ » ηιοά (απὸ ἀιβῆςιϊο εἰς, ποι νϑῃϊτ τῳ 
Πξωτα ποσϑιι Ηας Βαραὶ , ΄υα ἀξ Π1615 τορΡυς., ἃ 
(λιηέγὰ οἰυίτατο αὐ τὸ (γι δεγθηι. ΜΙ ταῦτα νογὸ , δα 
οἰ] 5 Δἀ πα ἠπγατίοι 891 ρίμη το Ρτγαίοηϊςο ᾿πιποτὶ, 
δὲ ἴῃ ουγα Παθετα ρᾶγ ετοῖ. Ματ5 Θλπὰ πιθ αλλ ἢ. 
ἄμ ἢος εἰϊ, αὰπι νὰ ἐμ ορη το αην ΓΟΘῚ ροῖπε 5 ἴΔ1)- 
τύμαυς νὸ αι] ροπίςας ἀρυά αηίταμππι ἔπαμπὶ ΘΟΡῚ- 
ἴαζ,που Ζαρα τρί ὃ ρίαγα αιτα παῖς Πα σοπίοττα. 
ΑἸΙοααΐη τὸ οογτίογοιη οπαη ηὸ ἔασοίοτη. ας νογὸ 
δίατη ρα 8 ἀϊσαπι. Αα ϑαγαάζθποϑβ πηΠΠ ἰορατ] ΟἩῶ, 
αυα ταδοτοῖ οο9 νοηϊ γονῇ ν οἰ Ποπς ν πῦ υϊείοιη δἰ 1-- 
τποαὶ, ΑἸτοτά νετὸ,υλτη ροταὶ νἰρ !αητηητηος ἔμε- 
Οαϊατοῖος ἐν Π, ει) σαγάμ ἢ ογθηῖςη σα] ΟΧχ 60 
ἰοοο οἷαπν αά μοίϊος τᾶ ιιμα! ροτοίξαϑ οὔος , ὃδζ Πο5 
1ῃ τι ἷ5 οὔτ πστιβοαπα!. 1 πἀς ν]ἐξογιαπα δε] ]ΠἸοᾷ «νι 
“αιάρτη τα] ρου πδάθο» τοδί εεΠπηνὸ ἃς ἰυ τ |-- 
ῃγὸ ογάϊ δι! Ἐκ ιο 5 [υροτβιιος. δὲ πημ]ος οδραΓδ11» 
Εχοογοϊτύιμγ]ιο ἴῃ ν ηαβοορ ας οοητγαχι, ΝΝαπες ἤπ- 
ἈΠ4 1116 5 ᾿πρ  σηταῦ Εταμιθηϊο,μπαρίαιο ραη] δίς ἃτο- 
Ἄξε]ς ὃζ ασρτα, ας αὐτοιι Πηρα]α, ΖΘ] ΠΊΟ 111; 
ἔλᾶλ ἢ, ἃς Ζυϊδας ναγΌ]5 ἐτθλν: ἐερήθα τΙδέϊαῖα 
αυδπι Ιοησίι ἤτ Πτοτὶς σομηρτα ποηάοτς ἰητς Πρ. 15. 
ΡΙῈο].: νοτὸ χιῖθας δα σα ρτοίρεγὸ τ] οοπέϊ- 

δότε τηαηἀ δα! οἰγοιπιβογατας ἂς Ἔχίδηςν Ὀ165.Ῥτο. 
Ἰῃάς αι εἰς Ορα ἰθογοπὶ 1 Ηἰς γθορίθη 15 ̓α{π|- 
ἴγρτο, ᾿Ιρἰάηήσ ΟΥθρογῖο Ὀμοὶς ν 

ΙΝ χυ!4ξ εἰϊαίι ρει τοι βὰ τ τ [ἰτότὰ. 

ΤΥ ΝΝ αὐ τοαρπα νοϊαρζατὶς οςοαϊοῃὅ ἀᾶ- 

(ἃ [τηροῦν Γαπιτηορεσὸ πὶς ἀοἰρέξαγίητ εα ας («τὶ 

Ρἤᾷι, ῬΆτοιη ἰρίξ αιοαιθ τοηλίττονπῦ τα δρηϊοία- 

ἴσην ἰοησίτυά της ααὰπι Ῥοπειοίθητια τηασηϊτι]- 

Ὡς, δὶς δηίπιξαταο. ἰτοτὰβ ἀπαϊοογατα δάχφαθαξι ο - 

Ρογίοργο. : 
: [αἰ άμμς Αγ Ρὴο β ΑΙ; (α[ἀγη ὁ 
δέος τουογίας εἰ δα Πλαζίππι, εὐτηαπα ΟΠΐΑ- 

ηἰ4ἰς αἀπιοπυῖς ὃς ρίο Θὰ ϑαπηῦμῃ αὖ ᾿ἰο ρβαϊς. 
ἴῃ ἢος Τλατίυς [εἴς εβεγεραι, αυὸ ἀ πηασπᾶ ργὸ ραΐα 5 
ἔξ τορεη πῆς ρακατεὶ, 5γιοίο γετὸ πιοϊεβᾶ [ἀπὲ δὲ - 

149 

του κόπον σὺ τῷ μδὸ ἀλκινόε καΐᾳ δεέςερον, οοἶδο- 
πλυσιον ὃ ταῦ λαέρτα. κ) ὧν εὐυτου μιλορον ἄλσος πεῦ- 

νυγκυπαρλπων μιόφόν.κ) τοῦ ῥεχέῳ σὲ πολγνα το αῦ- 
ᾳ ὐοφπεφυτευμδύα σδένεθρα ςτχω, κὶ ἐφεξῆς. εἶτα 
10 μιόσον ῳρασια, τὸ ὧν αύτα;ς λάχανα, κ) εἰνόρα. 

παντδίαν ὀπώφαν φέριντα. τί ὧν ἐνίᾳῦϑα.ἔϑυσει δὴ 
λης: ἴδ᾽ ὀρθρε (αϑίος. ὅπερ εἰωϑα ποιέϊν δχιεικῶς 
ἑκᾷης νἱμιέρας. ἐπεὶ δὲ ἣν χῳ λιὰ τὰ ἱεροὶ, πόλεως 
Θἰχο μυθῖντι τὺ ὑπανπῶσίν ἡμῶν οἱ πολῖτ αν. Κοὴ ἐποδε- 
χεία! μμε ξένος. ὀφθεὶς μδρ αβτὶ. φιλούῤδοος σὲ ὑπ᾽ 

ἐμᾷ πάλαι. δὲ αἰήων, αὐτὸς μὰρ οἵδ᾽ ὅτι συυυ οἰράς. 
ἐμοὶ σὲ ἡσὺ τὺ ἀλως φράσει. τὸ χὰ ἀεὶ οὐδὲ αὐ! 

ἀχόν κοὴ λέγᾳν, ἔς; μοιγέχταρ.ἰαμβλίνε ὃ θειο- 
τάτω τὸ θρέμει μα σώπορος, τεέσε οἰ ςης ὡξ ὅσου: 

ἐμοὶ γὸ τὸ μη ποντα ὠκδίνων Ὑ αὐ δρὼν ἀγαπᾶν, ἀ-- 
δβγρο; μφότων εἐἰϑὲὶν ὅτω φαυλότατον ξζ) δοκεῖ, εῦσε- 
σι ζαυτης αἰτία μείζων" ὑποσιξάρμος γὸ πολλά- 
κις; τὸν, τὰ αὐεν μὸν δ᾽ ἐμὸν χῦἡ δὶ μοπόφιον ἰδὲ λφόγ, 
(ἀρόϊραπεὶς ὑπ᾽ αὐτ΄ οἷα εἰκὸς π: δλάκις δι: φηνᾶς 
ἡ εἰς ϑεὲς οὐσε(είας; ὃ χαλεπόν φὲιν κα ἐλέφθη τῇ 

ΓᾺ δ΄ Ὁ" ἐὺ ᾶ.“«Κ'] ὦ . φΞτ' 7 

γόσῳὙ ἄτα εἰ χον δοῖο ἃ ἱερὰς πόλεως συὶ χρὰ φ νυ» 
ὑῶδρὲ ἐμαυξ τὰς δςρατιωτικαὶ ἢ πολλτιχας οἶκον 
νομιίας,αὐδὲ ἐχρῆν οἶμία) ποιρόντα ἐῷ οδῷ " ,ὺ ἔφη μ06- 

λέιῶζ. ξζον [ἀρ ὄφιν καὶ ζῷα τ᾿ διςολην οὔ Ἰδι ( τοὶ 

σϑῶπον ὅσον ἐ ῥίονον ἐδ 7ομπλάσια θα ὡο λαξῶν 
σκοποιεῦ ἢ τοἰκρλβές. ἐπεὶ κρὶ φαΐζω. δὲ σοι», ταῦ- 

τὸ φράσω εἰ ὀλίγων. «οὺς τοῖς σωθαχ ων οις επεμι- 

4α ρέσβεις αἰπσομιμινήσκων αὐδοις ἥκοιν εἰ βού: 

λοιντοιὲν μδρ δὲ τοιοῦτο, Ἑτεροὺ σὲ,λίαν ἐ πορρό- 

φὰς εἰς ἐνεσέχεϊο τοὶ αὐοαφυλαξοῦτας ὡξέπεβἐ- 

ψα. μήτις ἐνΘθένοσε «οῤς ες πολεμίους ἐξέλθη λα- 
ϑεὸν, ἐσύμᾶνος αὐζρὶς ὡς κεκινήμνεϑτι μῆνυτίς. ὡκεϊ-- 

8εν ἐσέχο σα νίγουν ςρατιωτιονν,ὡς ἐμαυτὸν πιίϑω; 
πορᾳόταζᾳ καὶ σεχῳ ότοΐᾳ. ἵπποις αἷξι ἢσις χαὶ ἡἠξ 
μιόνοις πρεσκόύδστι, τὸ φρατόστεοδον εἰς ταὺ τὸ δυ-- 
γαγαγωνναΐς σπίληρ' μων) γιο Τα αἢ πυρϑ κο Ἀλον ὃ 

αὔτον ξηθϑον χὰ ὀξοις.κ) Τῶτοον ἕκαςον ὅπως εκρθά.-- 

χθη, καὶ τίνες ἐφ᾽ ἑκάξ ῳ γεροϑασι λόγοι, πὸσϑ μ ἠκοίβ 
ὅς) συϊγραφή, ῥοξς. ἔβ:ξολαις δὲ ὅστως ὑπόγρας 

4α κοὺὴ Οἴξλοις ἑπόρδυα,ὅασερ ὠσιώ μοι, καὶ ξιἃ 
συμαΐδ νος εἰ πῶντοι χοῦν τί δε) γυωῦ πὐρῶγ ἀαῷ ἔ-: 

χὲν ὠπαριϑμεέφδρμον. 

Τόλεωνὸς γρη)ϑθίῳ ἡγομόν. 

Μδὴ χαὶ γράμμα ὠἰδο σϑ μικρ9 ἡ,αῤῥεῖ ἐυό- 

᾿ πλονν ἡσονὴς φορόφασιν μψηςευ στ. «αὶ τοί: 

γωω οἷς ἔγραψας λίαν ἡϑεὶς, αὐτισιωμι καὶ αὐτὸξ 

τὴν ἴσην.οὐ τρί “Ἷ ὅχιςολῶν μήκᾳ κιαλλον,ἢ τῷ ἃ 

δὐνοίας μεγέθει Ζοὶς τῳ ἐτα θοῦ φιλίας ὠκτείγέ- 

ὅϑοι! δεῖν κρίνων. ' 

τἀλιανὸς ἀλυπίω ἀδελφᾳΐ χαισαοίε; 

τ Συλυσον αὐήλϑε φησὶ αὐἰϑαὶ τὸν διαρέϊον, ζοὴ 

ἡζῳ τεσοο αὐδ' ἃ χλανίδος ὦ ἡτῆσεν αὐτ' ἐ- 

κείνης πῶρ αὐτῷ Ἃ στίμον. τα δ) τούτῳ σδαρειθ’ 

ἀδὺ ἐμο)γαλοφρονέϊτο, μεγείλα αὐτὶ μέικ ον γομιί- 

ζων δαοσεσδανοέναι.συλφσῶν ὃ σε; Ὁ ἐλῴμθανέ 
ἢ} 
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“χἄφλνισκοσ δὴ τὰ ὑμέτερᾳ νῦν πρὸς ὀκείνα, ἕν μὲν 
δὴ τὸ πρῶτον οἷμται χρέϊοδον ἔργον ἡ μυότερον. οὐ »ὃ 
ὑπερυείναμδϑρ «ποομνηοϑἑοῦαι πτοιρ ἄλλλε, τοσ ὅτῳ σὲ 
χρόνῳ τίω μνήμίω αὶ σὴς φιλίας ὀχαφυλῳῴξαντες 
κέραμον, ἐπτειοῦῃ χερόντον ἡμὰν ἔσθευκκεν ὁ ϑεὸς οὐκ ἐν 
οἰευτέρφις , ὠλλ᾿ ἐν τοῖς πρώτοις ἐμέ τε χαλέσωῃ. 
τοὶ μδυ οὐ πρῶτα τοιαῦτα. αἱδὲ ἐδὲ ΤἾ μρλλόνχων 
αβώ μοὶ δωσάς τί, κοὴ γεύρ εἰμι μαντεκός. Φοϑφαϑο- 
ρεῦ σε, κακραᾳῖ νομίζω χρείον ὠκβίνων. αοἴρως εἰας 
«δὲ οὐ μδριὴς οἴη σύ τε γοὲρ οὐδὲν δέῃ συγκαΐᾳεορεφο- 
μᾶμε τίω πόλιν ξασιλέως. ἐγώ τε πολλὰ οἷν δύομαι 
τὴ σωυνεπαγορϑοιούτων μοι τοὶ πεηϊωκόζ, ζᾳκῶς. 
ταῦτ σοι γαλλικιὶ χρὴ βαῤβαρος μᾶσεοι ανοοασαί- 
ζει. σὺ δὲ πὸ τὴ ἡ ϑεαν πορμστῇ χαίρῳν ἀφί- 
κοιο, Κοὴ τῇ ὠυτε χειθὰ λὶς ἐράφων,κ) ᾧὶ ὧν τοῖς χῇ- 

μα σδίοις ϑήρας τὴ τορφξατίων ἥκε περὸς τὸν φίλον. 
ὅς σὲ τότο χα περ οὔπω γινώσκων ὅσος ἃ διωυάμε-- 
νος,ὅμως αἰδιλέϊπον. 

" Τωλιανὸς γρῦ ἀυτώ. 
Δη μϑὺ ἐτύγχανον αὐᾷ υδόος τῆς νόσϑ.δ γεω- 

ΗΝ ΩΝ ὅτε «πές εἰλας. οὐ μίω ἔλᾳῆον δύ 
τῶτο ἡδέως ἐσεξαμίζω τὸ σοῦ πινεάχμο» ὅπο- 
«λέν. ἔχοι γοὶρ χρὴ τοὶ φχαγ)ράμμαίᾳ δ φροθϑϑεν 
δέλτιον. χ) ««τεμέσωσεις αὐτὸ, εσεφοϑεὶς ζις ἰώμ- 
βοις οὐ μα χίῶ ἐείσθοντως τὸν βουπάλιον κατῶ τὸν 
κυρζωα)ον ποιητίώ,. ἀλλ᾽ οἵοις ἡ χαλὴ σοισφὼ βέ- 
λεέται τοῖς ὕμνοις αῤμότίειν. χρὴ τὸ μδρ δῶρον τοιε- 
τὸν ὄφιν; ὁποῖον ἴσως σοΐ τε ἔωρεπῳ σουδαι, ἐμοί τε 
ἡδυσον δόξα ὧς οἷδὴ δὲ τίω δηοίκησιν Σ᾿ πραῖμό- 
τῶν, ὅτι δράςηρλως ἅμα ’ὼ πῳρῴως ὡπωανίᾳ σπέρα- 
γείν τοφϑυμῇ »σωμηείόμεϑτι. μίξαι γὰρ πραᾳότηίᾳ 
κοὴ σωωφροσιωλίου αὐοίδείᾳ κἡ ῥωήμηκοὴ τῇ μὰ χοῆς- 
ὅτωι φοϑθς τοιὶ δ ηρικεςτέτοις. τῇ δὲ δὶ τ) πονη.. 
ἐϑν ἀπαραιτήτως φορὲς ἐπανόρθωσιν, οὐ μικρᾷς 
ὅδ; φυσεως,οὐδὲ ἀρετῆς ἐρηον,ὡς ἐμαυτὸν πείθω. 
τούτων δὐχομεϑώ σε 4)υ σκοπῶν ἐχόμδυον ὠμφω 
Ὡϑθς ἕν τὸ Κᾳλον αὐτοιὶ σαμαρ μόσοη. Τ το γὸὺ ὦπαι- 
στης ὡθθ καὶ χω τως ἀρεταῖς τέλος, οὐκ οἰρκὴ τ 
πωλαιῶν ὅχίτευον οἱ λογμώϊδτοι. ἐ ῥῥωρμδιος:κὶ σὺ. 
δαι μονῶν δχζατελοίης λὶ μήήκιςον ἀσελφὲ ποϑεινό- 
ζτε κἢ φιλικώτατε. 

Ιελιανὲς ἀετίῳ δηισκόπῳ. 
Οιποῖς μδρ ἅπασι τοῖς δπτωσοιωὺ απὸ ξ' μᾳ:-- 

ΔΙΝ κωνςαντίς πεφυγωσευ μδοις, ἕνεκεν 
ἃ Τῇ γαλιλαίων δπονοίας αὐῆχῳ τίω φυγζω. σέ δὲ 
οὐκ αϑέίνημι μόνον. ἀλλὰ γερ κἡ πωλαμαξ γνώσεώς ἕ 
γα σιωυηϑείας μιεμνημὗρος ἀφ ρέοος φερξέπω μἰέ- 
λξ!ς ἡμδι, χρήση ὃ ὀχήματι δημιοσίῳ μόλρι Ἔ ςρα- τοπέδε τῷ ἐμξ τὴ ἐγὶ πωρέππῳ.. 

Ιελμανὸς Λεχιανᾳἷ σοφις ἢ 
Ράφω καὶ αὐτιτυγ εἰν ἐξιῷ Ὁ Ἰσων.εἰ ὃ ἀδικῶ 

Ἢ σωωεχῶς δχιςέλλων » αὐτασμοηϑῆναι δέομαι 
Δ ὁμοίων πωϑών. 

Τωλιανὸς οἷδσιϑέῳ. 

ὈΙΥΨΕΆΘΟΚΥΜ ΟἈΞΟΟΚΥΜ 
ποβοϊᾶ δοσερεύαι, Οοηξογ ποβσα ἰπὴ οἰποία οαηι ἦς 
15. αι διθίτγοσ ὃς ΡΓΙταΠπὶ ποῤξγαῃυ οχος ἴδ. 
ΝΝοἢ δηλ ΟΧρθέξδιἠ γι τὰ πε! Ρετναοηθο χη ΠοΓὃ “ 
γασγ αἷν ἀ11ο. Ομ γοτὸ ταῆϊο τοιΏροΙς »ςοπίξγματα,, 
ὨΟΒ]5 ἱπίεργα ἢτ ἀηγὶοίτία: ταῖς πηδποσία, υαηάο 
Ρειπχὶπι οι ποθι ἀφαϊτ, ποι ἴῃ ἔς Θραπα 5. Ν οι ἐπὶ 
11) Ῥ ΠΠ}15 ΠῚ6 ασιοσηιθνοςα. Ῥγ 4 σαν ἤς ἴξ μὰ- 
δεπτ. [)ὲ ξατοσις αζοιη, οοντὸ ἀαθὲϑ » ἔπτη ΘΗΝ Ρέ- 
τῖταϑ να] Πα πη] ἰοησὸ ὈρίποΥ ΜΠ} πο πι5 αἸφαά 
ρυσα! ούς Ν, ηθῆς ΒΏΙΩῚ Ριορίτα ἔποχις. Ἐλϊςηλη 
ΠΟΙ ᾿Πά σας ἰαυο τορε » πὶ αἀ Ἔχρυσπαηάμῃ ντς 
θθιΣ Ορϑῃγ ἔογατ, ὃς 660 Π.Μ] τὶς Ὀριις Παροο» 4 οοἱ- 
Ἰαρίμχην τϑγιηχ ἐξαϊμν πηδου νὰ σογτίραῃτς δὲ ἐπ 
Δητοστιτῃ ΓΟ  εἰταδης, Ἰατοτθοιπν ΟΙΠςα ἂὶ 7 θαΓ- 
ὕδατα Μαυίᾳ Πυμάϊτ. Ας τὰ ἀδογαμ ἀπέξῃ ἰατιι αἴθ 5» 
ρὲ δεκτὰ ΠΙ ΠῚ ΡΑΤ ΝΠ) ἘΧ Παρ ογτ ἃς ουἱοα- 
ἀτμ αιατη ραίσιητ τη ΠΥ ηΪ5, ἰΪαπα οοπξούμυπι 
δ ΔΒ] ΟΙμγ αὐξει, τὰπο, οι ΠῚ ΘΟ Στ. αιυδηζῶ ροΐ- 
ἐς ς, ΠΟ ἀτμη [Οἰτοι,ταγ θὰ {1} τὸ ζΟΠΊΡΙΟχιι5. 

ἱμἰτάμτς οἱ γη. 

πα θγαηι 1 εγαζιβτηοσθο, ολῃγ εἰὶ Οπορταρἧ 
λ]τΓΟ ΓΘ 5: 1110 τάπγοι ᾿γὶπιὶς. ΤΠΔΘ ΠΟ Οἴτῃ. σοὰ- 

αο τὰς] Δι ἃ τὸ τ ΠῚ ΔΟΟΘΡΙ. ΟὈὐμπείποῖ 1 Πὶ 
Ρυοσαπὶ οτίατῃ ἀο ογὶριίοηςς ἐχαθίοσες, Ἰρίἀγηηῃς 
οὐ Π{π]9 ΠΑ 15 δ ἀ τς. ΠΟ ἢ 411 ΡΕΡΊ Δ: σαμπηϊ ἃ- 
[ιιἰππαπλ»ἰεχτα ΟὙτοπδη επι νάτοιη; [δά Πυλ]ος τα - 
ἄντα ϑάρρῇο νυῖι ᾿γηλη δ χαδάταγο. Γλομιτη πασθῆν 
οἰ οἰ αἰτηοα!,  ιιαὶς βοσταίξις εἰδὶ ἀατς ξειῖς ἀθοοσαπ), 
ΤΏ] νοτὸ ππσυπάπτη ΔΟΟΙροσθ, 106 οι δεσγπατίοης 
ΓοΟΥη,οά {γοπιὸ Ππγι] ἃς Ὀεηὶσηὰ οχμηΐα σο- 
ἤσετο Ραγαῖῃ5 65: {πη ἰστἰτα ποδὶς εἴς. Ἐτδηΐπε 
τϊίοοσο Βεηρηἰταῖοπι ἃς π]ο ο Ἐϊδιη)» ἔοστι τυ ἰπ]» 
ἀἴαι6 ψιΓθι15» ὃζ Π}Π|ς ΘΕΥΘᾺ δ] Π5Ἰ πγο5 γεί, ἢἰς νοσζὸ 
δὰ Θῃ]οι) ας] ΟΦ" ΘΟΓΠΠῚ» 41} νὶ ὃζ νἸοϊθηζία πγαὶῇ 
[υμἡτ,ποη οἵδ Πιμη}}}ς παταγα ἃς ὙΊΓταΣΙ 5 Οριιδονῖ πεᾶ 
ἔοι [δητξητί}. Ηἰς νειῖῇ 4116 (ζορὶς ἱπϑδηζιπι τὸ ορτᾶ 
[115,44 γΔΠ} Ποποίξαιθηι ἃς νἰτταζϑην βοὸς ΔΡζαγε. 
μμης δηΐτη γίγγατίθιις [ἢ ὙΠΠΙΘΓΠΙῚ Ομ θυ ρτὸ- 
Ρούτιυμ ἤἥπρηι δ, πο τοπηθιὰ (Ἀρ᾽ θη ξ τ: νος 
ΟΓᾺ ΠῚ ογθαἸἀδγαιης, Ργοοοῦνι Διλμ δ» χαις ́ υὰλπ 
τηαχἱηγὸ ἀ τυ Π δὴ ν ἸτΔ ΠῚ ἀρὰς 5) ἔγαζεῦ ΟΡ ας 51:6 
ἤτ} ὃς ἐπαγιξ πο. 

Τμέξαμσ ΖοΙο Ἐρίζουρο. 
ΝΕ ὑατνν 41 ΓΘ 40} ἤπητ δχ 115,4] Ζιυλοιηη119 

ἄς σαι ἤπητ ἃ θδατο (ομήξαηζίο ἴῃ ΘΧΙ στὰ ἈΚΕΙ » Ργορτεσ (4 Ποσιπι σοπιμπηαοίδηι, ξιραπη γὸ- 
τη Τα νετὸ ἤθη πιοάὸ ΠΠδο μη ἀϊπηῖττο » νεγιὶπι 
ΘΓ γθοογάατίοηδ γεϊοσίς ποζίτια ἃς ςοηἤποτυάιί- Π5», νίσυς δά Ποσργορτεάἠιηάὶ εἶδ] Ροτοίζατεπν - οἷο, Νεογιβδυζεμ νθἢϊςα!ο ΡΕΡΙοο, ἀοπεος δά ἐχ- 
ΟΘΓΟΙ ΓΙ. ΤΠ ΘΙ ΝΘ 125 ἃς Εαυίζαζι νηο. 

[μἰδάμηα Γρρίάπο δορ ῆθ). 
ΟεΡο, ὅς νὲ ΡΑΓῚ στγατία τα] τοίδγαξζας Ρεῖο. 58:1 
1 υχϑπ ἔβεϊο 4111 τὰπη οὐε τὸ {Ππιο γᾶς τηϊζζαπαν {πᾺ}}} πιὸ ἐπί αγία ὃς χη οἐεα Γῆς αἤοὶ γοΐο. 

ἐπέδαηη Ῥοκο. 
Ρ ΑΓαΠῚ Δ ξαϊς, αυΐη ᾿Δομγγαιας Ργοδιπἀογοηις 

Αὐἴφαὶ ΡΔΓΕΓαξς » Π05 [10 ΠΟΏΊΪΠΟ ΔΡρδ]]αγὶ. γε- Πἰδθαῖ Ἔπῖτν ΠΕ 1π ΠΙΘΠΙΘΠῚ θΕΠΟΙΌΙΠ 9. ὃἃζ ο- ΠῚ ΘΧ ρατῖα δάἀμῃγίγαπά! νἱτὶ ΡΑΓΓ]5 ποιεγ, ίεπε 1 ἘΠῚ 24 ἱπηϊταηάιπι {ππη65 , Ὀεάδζιις οσὶς, ὅζ 

) Ί Ικοοῦ μοι ἐπῆλϑε σ)αχρύσοι. χα] τοι νω ἐχρίῶ ἐφ᾽ ἡμῶν τοὔνομα τὸ σὸν φϑεγούμδμον. αὐεμνήϑ δώ γ)οὴρ τοῦ “δυναίου κρῷὴ πονϊᾳ ϑιαυμασία πατεὸς ἡαδμ ὃν εἰ μδρ ζηλώσης,χὴ αὐτός τε δῦ δαέμεων ἔση. 
οχοπηρίας 



ζὶν 

- αὶ Ὑ' 

ἘΡΙΦΤ 
ἘΧΕΓΊρΡΪαγ ἴῃ Ἡσπηπατα νίζα Γο Π 4165 ιεπιδάπηο-- 
ἀάτι ἤ εν (ἃ ςοπίρίσιαμα εἴξοετος. 810 δά ̓ Ιρῃδυ!}ᾶ 
᾿δὲ [Ὀοοτα]απὴ ἐς ἐγ τ 5» ὶ φυ άσπι ΠῸΠ οχὶς- 
᾿ϑάση αὐξοτος ἀο]οέεια. Τ εἰρία νετὸ, αυδά ΠΗ 

“ΘΟ τ θητὶ Εἰ Ὶ ρερεγουβφασουα δ. 

ππσιτοῦ εἰἴτι ἀρἑαμμς τωρ ο Ῥδοίρνο. 
ὰ 2ιν' (τ ᾿ Ἵ ασίτὶ εγχστὶ ΦΙΡῚ 

Ὑ7ι1)1) (αὐἷς εἰδν ΗἸἢ) 4 (ὁ ἐσπζορεᾶπι ορίμ!ο- 
ἄοτα ἢὶς νοις γοξαζαγα. ἃ 

Νοὴη 7)οιις ιρίς ἜρῸ {ὰπ᾿. 4υϊά τὴς ἐπ οὐδ Πὲς 
ΦΟΠΑΘ ΡΟ ψοξὸ πὸ τῇ ΠΟ ΤΠ ΠΥ ἃ αὐ ΔΘ ΠῚ ΠΕ ΠΊΟΓΟ 

᾿ ΠῚ 6ΠΠδ διιτγαδοῦνε ἀϊοίτασ, ἀπ [απ Ὀ] οῆο ποῦ 

ζοπιοείοτ:[εἀ ἀιδτογοαι οἷς οοἠβίθοῦ.» αεηταά- 
τχράμτῃ ἢ ̓ς Τ εἰθηχας αὶ ραῖοτ, Ἐτίαπα ΦΗΙ ΠΥ 1:5 
«ἤρ  ἰχοῦὶς ἱπαἸσηιιαι» ταδὶ πο {ἰς χαϊάθιι ἃ ἀθί!τ 
ἀοτίο πιο αι γαιος. Ομομίαηι δ πνα!αςπογαμη πον 
ἅτις οεσαηζίαπα Δαχάτοτς5 ἀμ ἴο ΧΟ 8.» οὐίαιις 
ΠΟῊ ἔς ἐπῶν αὐτὶ βοῖς ατιθανηαἶο ἱμσοηγηιοάο [« {{|-- 
{ς,γαγιλι οείαπι [πο 1 “ζατα5 αἰξοξεαι » ἀπλμμα] πὰ 
τον νοϊαρτάζοιη οβςο ς ορογὶ οὐ θιμς, ῥεῖν 
Ο]8 φυΐοηι ὃ, (ἀρ θπεῖ θιι5 ν1Γ 550... ΠΟΥ πὰ ΟΟΠΉΜ1)- 

πίοης ποὸ5 τα πἄξης ΘΟ ΠΟ ΓΚ » τατὰπι ἀξ ατο τς 
ἀϊχοτῖτη, αι τ [1 εἰαΐπποά! ζςορμοίς θη] 5 ορο- 
τα ἰαδοτίίαιιο ςοηπηοτο αὐθίτγοσ, Ν᾽ δυὰπι τὰ πο 
τηοάό Ῥίπάαγαμ, ᾿ϑειποογίζαια αὐς ν εει ΗΠ] γι} 
Οτρβουμι ; [δ οπνηΐα πται! Οταοοσαμ “πα οι !η6; 
Ῥοιἐοξεἰοηθην Ἔχίγθαχαηι ΡΟ ορ ἰα ατειρης μλς- 
ΠΙΟΓΑΠΓα τη] απ ἴηι Τυγτὰς ςοποίηγα σοπίπηξεϊο- 
πο, γατῖοτιπι (Οποσιῖπι » δὰ ἀὈ(ΟΙ τατὰ Μιηῖοα ρετ- 
οϑεϊοηθαι ἃς (οἱ 4 Ἰταΐοι» παρ 65. Εκ φιδπιδάτποαῶ 
Αὐραμα οὐεοάομι ἴι15. ΕΑ αἱα Ιου8. Αὐπαίβὲ συτ8}}} 
ἀροιονίπααίετα νπάϊηιασις ᾿ππιἱ πππὰ οἰ Του] σεῖο - 
η6 Πησπητείς οὔίδον τς σοηλίπιμη ν γταςὶς οἰ οά οι 
Ρυγπιη!5 ἀοέξειηα Ἰυταϊηλριι5 (αριθητία 1] τας, 
Ῥτγοζραπι  ργρτίυμῃ αἰπηϊ, ἴῃ γαγίαϑ [οστηδς (δηοῖ- 
Ἰρίζιυα σομνιζας, ὃς δ νοσθηζοπι»ῃς ἱρποζγάγο- 
τιγ»ὰ υιδιις πλϊ αἰ πχὸ νο ἰθτοίαρίοητία (πα ἰρβοί θη 
οἀϊάηἴς. Εσο νοτὸ ἢ Ῥτοῖοιις νοτᾶ (ἀρϊθπειαπι δάο- 
Ρζις πγα!τάηιιο ἄς τορας πατατς σορηϊτίοηθ σοιηρ]ο- 
Χας βαΐτ. γε παι ΗΟ λΘΓ5»Θ ΠῚ αυϊάσιη ᾿Π 40] 61)» 
ἴῃ χα ταητα (οἰθηεία ᾿πθνατ, Δα ἀο»πηθηζϑηι ν ογὸ ἃ- 
Ἀγ] ις οἰπς πο ἴῃ αὐπχταξίοης μαροπάιιηι δἵ-- 

ἱττοσ, Οποπίαιη ΠΟῚ πασιαηὸ [δὰ ἀοϊοςὸ ἔξοϊς ᾿ῃ 
ξο;αμοά (δἰρίπιι αἰρά!ά Ἰτ,ης πιοτα! στιν] ἰτατθιὴ ἂ- 
ἰϊχυλιη ἔδυτοι. Τὸ νοτὸ, ὃ σεπογοβὸ, ]υ18 ποη ἰπτς τὶ 
τοσαγι 1 σοττὸ (ἀρΊθητὶ Ῥγοῖςοο πἰ δ σοηςο 415, Π6η; 
ἕλγηθῃ γἰγταζομη » Πισαλί6. ογίπηθ. Ῥοποσιπι, 
4υα ροίΠ465,Ποπιϊαϊθιις πα] 465: {δα ᾿πέξαγ (0115 }}- 
ϑοῃοΠΠηλ]Ὀ γαά᾽οϑτιιος Ιυοἱ 4 ΠΠΠἔπος ἱπ ομηῃ 65 ΘΟ] 1-- 

οἷς, Νίέοη δαπη (οἰ τα ργαϑηείθιις ἱξα γιογίβ γε ραγ 
οἰπνογὰμτ οτίαπι αν δπτο 8» ιδητιπι ΠΟΤῚ πρδαν, μῷ 
ΟΥΠΔΠ ΘΠξὶς ογπαϑΝ ἰοογὶς ααζοτα νο] ραϊοῆγιπι Οὐ- 
βνιλθδας βλαιο δια {Π|6 ἥπατι Μιυιοατη, α ρε]- 
ἰσοπάδς ἔογας σοπγυ τῳ Τὰ νοτὸ σαί δα σοπγν- 
Πρ (Δ]πτθπῚ Πτιπλα πὶ σΘΠΘΓΙ5 πδτι5, ὃς Αἰο]ςρ!} πλα- 
Ὠνπ ἐπηϊτατιις ὙὈ] 4116» οπληία [αρίφητὶ συοάαπι ὃς 
ζΑ]στατὶ ππιζαὰ οἰγοιπμίαἴτα5. ΡῬτγοίηάς τὶ νἸἀεγατ, 
ἀτράϊτοι ἰῃ γιτᾶ Αὐοτείοβν πιαϊτὸ πα 15 [π τὸ σαγ- 
Τηρῃ ΠΠἰὰ ἀϊσούε ροτα οι, δ᾽ ς δέτιζου τωὸς κατερύκεται 
ὡρεικόσμωἶ 115 ΘΙ νοταίζαιϊὶς πο Ὀ 15 υαί {οἰπι}} 4 

υχάλαι (ηέῖα » νεῖα ἃς σεηϊτα!!ς ἀοξεγπα {ὰρ 
ἴθ (οἷο τείπυίοίζατασ ἂς τοαϊαϊοις, Ῥγθοοῦ δπΐοπὶ 
ἴθ Ιπρρίτος (αἰπιατοῦ. τόφας Μοτιοικὶ {δηξϊε, 

Θ( 8.2 ἃ 121 

τὸ τοῦ βίῳ δωσῴς, ὅασερ ὠκξϊνος, ἐφ᾽ ὅτῳ φιλοτιμή.- 
δη)- ῥαϑυμήσας δὲρλυπήσᾳς ἐρυέ, σαευτχί ὃ ὅτι μη:- 

νὴ ἀρελερηνάμξἬγονοτ Ὁ δὲ ἕν ἐῳ 
ΐ ' Ἰωλιανὸς ἰαμβλίχῳ φιλοσύφῷ. 

Δυοσέϊ μδυ ὀϊξήρκει τῷ παιόδς «ζω. ἐφ᾽ αὐι 
τοῦ φαντασιαν. αἰαςφέλλοντ, Ἄξγᾳν οὐτορὶιξ 

Ἁ 

᾿ , Ε 7 ᾽ , 5,1 γ » δ δν ϑιος δέμαι. πῆμ᾽ αϑανατοισιν ἔξ σμοις,, ἐγὼ δὲ οὐοὴ δῇ 
αὐ δ)λ φόπτων εἴγαι φαί ζω ωὐ ὡς ὁ Ἀζγ Θ΄ -ἕως αὐ ἰαμι- 
δλύχῳ κεὴ σιυναἱ αλλ᾽ ἐρᾳ φὴς μδρ εἰνοὼ ὁμολογῶ. 
καϑώπερ ὠκέν( τῷ πηλεμισίχου πωτήρ: χαν γα 
εὐ ζιόν ῥυε λέγη τὶς ; οὐδὲ οὕτω τῷ ποϑεὶν αφᾶῃρή-. 
σεται. ἐπεὶ χρὴ ἀγαλιμζώτων χαλῶν ἀκούὼ πολ.- 
λϑριξέρφι ας: ἡυθ ὅλοι μὴ μόνον τῷ δ ῥιουρρὸῦ πὴν 
τέχνίω, μὴ βλάγηοντας: λλοὶ χρὴ τοῦ ὐξ᾿ αὖ- 
ποι γα λδι τίου ἔμυψυ νὸν πεδονζωυ τῷ ἐγ ροςτι. 

ϑενίας ἡἶι γε μίω) πουλαιῶν χοὶ δοφών αὐ δρῶν:, οἷς 
ἡ μα ἐγχείνειν ἐϑέλεις παίζων; ζφσεῦίον. ὠπτέχ εἰν 
φαξίω δ.ηόσον εἰυτοῦ φοιτώντων ἀῤιθρφδ' μυυτῶναι 
σις δὔω. χούτοι σύ γε οὐ χηναξον μόνον, οὐσὲ δὴ- 
μόκρατον, ἢ ὀρφέα τὸν πωλαιέίζᾳτον, εἰχλα τὺ ξύμ: 
παν ὃ μοῦ τὸ ἑδλζωυικὸν ὃ γεσον εἰς ἀπξον Φιλοσον 
φίας ἐλθεῖν μένη μονόύεϊα κα ϑαπτερ ὧν λύρας ποι" 
κίλων φϑύγγων ὁναρμονίῳ συςάσᾳ σοϑὸς τὸ ὐ το- 

λὲς τῆς μουσμοῆς κέρας ἔχεις. κα) ὥσσερ ἀῤον τὸν 
φύλακα “᾿ς ἰοίς, οἱ μῦϑοι φορόνοιαν ἔχοντα 
υδιὸς "πα δ κῶν αἀἰκοιμήτοις γροϊν ϑεν ὀφϑωλιμδμ βοο 

λᾶ)ς οιφρᾳτίουσιν , οὕτω χοή σε γνήσιον ἀρεῖς 

φύλακα καϑειροῖς παιδεύσεως ὀφϑαλιμοῖς ὁ λό.. 
γ.) Θ΄ φωτίζει. φοφτέα μὲρ δὲ τὸν αἰγύήηιόν φασι 
"ποικίλαις μορφαὶς ἑαυτὸν ὡζαλάτίριν, ὡασερ σιε:. 

σδιόίᾳ, μὴ λάϑῃ τοῖς διορδύοις. εἰς ἰαὶ σοφος ὡς 
φήνας. ἐγὼ δὲ εἴπερ ἰω ὄντως σοφὸς ποῳτος,Κὴ 
οἵ Θ΄ πολλαὶ χὴν ἐντῶν γινώσκειν, ὃς ὅμηρθ᾽ λέγει, 

τῆς μδρ ὧν ἡσὶε; φύσεως αὐτὸν ἐποηνῶ, τῆς γνείμης 

δὲ οὐκ ἀγαιμαι. εἰδότι μεν φιλαν ϑιὀοόπου τινὸς, ἐλ.- 

λοὶ ἀπατεῶνος ἔρον ἐποίει χρυήπων ἑαυτὸν ἵνα μὴ 
χρήσιμι Θ΄ αὐδθρούποις ἡ. σὲ δὲ ὦ οδυνῶδε τίς οὐχ αἢ 
ἀληθῶς ϑυμασήεν ὡς ἐσὲ τι τῷ φηρφτέως τῷ σο- 
φοῦ μιείων εἰ κὶ μιὴ μα Ἄλον εἰς αῤετίω ἀκραν τε κο- 
ρυφίω ὧν ἔχεις καλῶν, ουὅ φϑενές αὐδροσοις; 
ὠνλ᾿ ὡασερ ἡλίε χα ϑυρε οΐκζω ἀχῆῶνας συν ἀραι- 
φνοὶς ἔλὶ πτώγτας ἀνγῴς. οὐ μόνον τοὺς παρξσι τοὶ εἰ- 

κοτοι ξιωυων. ἀλλα κοὴ ἀπόντας, ἐφ᾽ ὅσον ἔξεσὲ 

τοῖς οὐδῷ σαυτῷ σεμνυύων. νἱκῶς σ᾽ αἱ οὕτω χρὴ 
τὸν ὀρφέα τὸν καλὸν οἷς ρα εις εἴγε ὃ μδ τὴν οἰ-- 

κείαν μεσιχὴν εἰς τὰς τὴ ϑήρίαν αγωγὼς καΐανγά - 

λισκε, σὺ ὃ ασερ ὅπ σωτηθίᾳ τῷ κοινὃ 27 αὐβρᾳ!- 
πῶν ἡβύοις τοιχθεὶς ,αἰσκιλησηξ χέϊδα πανταχοῦ ζη- 
λῶν, ἁπανίᾳ ἐπέρχῃ λογίῳ τε ᾧ σωτηρίῳ ναί κίοτι. 
ὡς τ᾽ ἔμοι γε «ἴονεἰ κοὶ ὅμκηρος εἰ αὐεξία πορλᾳΐ δι- 
κα ότερον ούναι(ο 6 σοὶ ὠκέϊνο τὸ ἔπος αἰγίξας, 
τὸ, ες δὲ τι που ζωὸς χατερύκεται συρέ! κόσμῳ. τὸ 
γαρ πὺρ ἢ πωλα δ κόμκατος ἡμὰν οἱονεὶ σα ιγϑήρ- 
τις ἱερῆς ἐληϑοίς χαὴ οονίμου πα σεύσεως χοῦ σοὶ 

μόνῳ ζιωπυρέϊάϑα). κὶ εἴη γε ζεῦ σῶτερ χὴ ἑρμὴ ἀνε 
Ν 11} 



ΤΣ 

ΗῊΝ απάσης τῆς οἰκουμδμης ὄφελθ' ἰώμέλι-- 
“ον τὶν καλὸν ὅπ] ῥοήκιςον χρόνου Τηρέϊἀϑει!. πείντους 
που καὶ ἐφ᾽ ὁμύρῳ καὶ) πλάτωνι καὶ σωκρϑέτ εἰ. κιὼ 
εἴτις ἄλλος ἀξιΘ' τῷ χοροῦ τούτου, σδεκοίας σύνης 
ὄδχίτευγ μία τοῖς ρότερον σύτυχηϑιν, οὕτω τοὺς 
ὠκείνων "κι Θοὲὲ δὶ μι εξ ζον ὐξησεν. οὐ δὲν δὲ) κον- 
κϑδεαίοὶ ἀριἡρΎ αἴσρα μὴ λόφῳ χο βίῳ μ φῇ 
ρών ὠκενων αὐτάξιον, ὑφ᾽ ὁ μοίαες σὔχαςς ἐς τὸ ἀ- 
φιρότατον ξίου γῆρας ἐπ ὁ06᾽ αγμονί ῷ 41 ὅλων πα. 

οαπυμφϑίωαι. υϑβ ΚΑ ν ὧν 
Αγεπηγρῶφος ΩΡ αργείων. « . 

7 πὲρ Φαρίοίων πόλέως πολλὰ οἱ μδρ αὔτις εἰπεῖν 
ἦκα » σερφυύύειν αὐῷ ἐθέλων παλαιὰ Καὶ νέα 

ῳὡράϊκαία: ΤῊ γὸ ῥωϊκδ κοιϑείπερ ὕξερον ἀθηναῆοις 
τ λακεδ' αμμονίοις Ζ τὸ φοροσήχή τὸ πλέον ὀκείνοις 
ἔργε. δοκϑὶ μδρ γὸ ἄμφω κοινὴ Ὡραλθηναι τὐδῳ ἃ 
ἑλλαΐθος. ἄξιον δὲ ὥσσέρ Τ ἔργων καὶ πὶ φροντίσος, 

Ό, ἔ ᾿ Ι ͵ , 

ὅτως κὶἡ Ὁ ἐπαίνων τους ἡγεμόνας τὸ πλέον μετόχᾳν.. 
ὠλλὰ ταῦτα μδὸ αῤχα)ά πως 40) δοκεῖ. τοὶ δὲ ζχὶ 
τούτοις ἡὶ ἡρᾳκλειεδῶν χῴϑοοδος.κ ὡς τω Ὡρεσξυ- 
ποώτζυ γέρας οἰ ξηρέϑη, ἥτε εἰς Ἀκουνοεσδονίαν οπιέῖϑεν 
Σποιπία," τὸ λᾳκεδ' αἰμονίοις ἅτω πλησιον πουθρι- 
κξγχας, ἐοέλωτον ἀεὶ κα] ἐλούϑερον φυλάξαι Ἦῃ 

πόλιν, οὐ μεχραξ οὐσὲ τῆς τὺ χάσης αϑδρείας ἕω. 
ἀνλα δὴ κοὺὴ τοὶ τοιαῦτω «δὲ τοις πέρσας ὑπὸ οὶ 

μ(ανοεδόνων ἡπυόμδνα ταύτῃ προσήκειν τῇ πόλει 
σζυκαίως αὖτις ὑπολάθοι φιλίππε τ γὺ καὶ ἀλε- 
ἕανοδρε Ἱ πόνυ φορϑοόνων παρὶς ἰω αὖτ. ῥωμαΐοις 
«ὲ ὕςεεον οὐχ αλοῦσοι μῷλλον ἢ χαταιξυμκαλεαν 

ὑπήκεσε. καὶ ὡασερ οἴμιαι, μετείη 15 αὐτή κοϑτο- 
“περ αἱ λοιπαὶ ἡ ἐλόύϑεοιας χα Ὁ ἄλλων σδικαήων, 
ὅσει νέμασι τῆς «ἰδὲ τίω ἑλλαάσα πόλεσιν οἱ κρᾳ- 
τοιμῦ τες ὠεί.κορίνϑιοι ὃ νῦν αὐτί προς μομδμην 
αὐτοῖς, οὕτω "ὃ εἰπεῖν δὐωρεπέςεοον, δπὸ ᾧ βασι- 
λόύέσης πόλεως εἰς κακίαν ἐππιρϑέντες σι τολ εν 
αὐτοις αὐαϊκᾳ ζϑσι. κ. ζυτης ἡρξαν,ὡς φῶσι ζχρ- 

γοτομίας, ἐ(ββοἴομος δον ἐγίαυτος. οὔτε τὴν δελφών 

οὔτε τίω ἠλείων σωυυτελάαν;ῆς ἠξιωίϑησαν, δὶ τοῦ 
ὁχοτιϑέναι τουὶ οὐοοὶ σφίσιν ἱεροιὶὰ ἀγῶνας αἰδε- 
ὥέντες. τε αῤὼν γὸ ὄντων, ὡς ἴσ μᾶν “ἧο μεγίςων Ὥ 
λαμφροτάτων ἀγώνων Θὰ Ὁ ἑλλαάσα, ἡλδίοι μὲν 
ὀλύμπια., σδελφοὶ σὲ πύϑιᾳ,, χα] τὰ ἐν ἰϑιμᾳΐκο- 
Εἰνϑιοι,αργεῖοι σὲ τἰυ ἡ νεμίέων συγχοοτῶσι πα- 
γήγυραν. πῶς ουμ οἰλογον ὠκοίγοις μδιὶ ὑπάρχειν Ὁ 
ὠτέλειαν τω) πάλαι σοϑεῖσαν. Ὁοιὶ δὲ δχὶ ὁμοίοις 
εἴαπεινή ζῶσιν ἀφεϑόντας πάλαι, τυχὸν δὲ οὐσὶὲ τὴν 

3 ΝΕ ζ Ψ  ἐΆ »" αλ ς 
αρχίωυ ὑπαχθέντας ἣν ̓ αφῃρηᾶλαι Τ ΘΡΟΝΨΝΝΣ ᾿- 

᾿ ἠξιωϑησεινγ οϑθς δὲ Ὅυτοις ἡλειοι μδρ γ) δελφοὶ, 

δῷ ὁ πολυθρυγλήτε πενταετηθίοος ὡπαξ ὄλιτε- 
λέν εἰωθασι.δῆα δὲ ὅδ, γέρρα ὡἰδῷ τοῖς αρϊείοις 

καϑείπερὥ μια αοὐοφ πορανϑίοις. ἐν μδύτοι τότῳ 
σοῦ φόνῳ κ) οἱύο φοθχ4ν.) αἰ τοῖς αρίείοις αἰῶ. - 

νες ἕτερο; οἷσι, ως τε τ τέασαρας πάντας Ἅγιαυτοῖς 

τέσσ ρσι. πῶς ἂν εἰὸς ὀκθίνες μδὺ ἀφοάίμονας ἐῷ 
λφτερίξνίας ὥγοιζ τότοις ἢ ὑπώγεῶι "ἡ. θοὸς ετέ- 

ρφν συντέλήον, δχιτεραπλασίοις τοῖς οἴκοι λφ)ρ- 

μασιν. ἄϑϑνως ἔ ἐσὲ πρὸς ἐλ ληνμουὴν ἐδ παλαμαν 

ΒΙΝΕΚΟΟΝΥΜ:- ΘΑ ΞΟΟΚΥΜ 
ντ» Ζιιὸ ἃ νηξαθτίο ταύγάγιηι ογ οὶ ἰρυβεᾶ ἃς βαὶὶχ ἢ» 
ἴῃ του ρ5 αὐδτπα Πο ΘΙ ιν. Ἰαρρ ισμ] γίξα ριοσ 
τοροταν. τ μι πὰ, ομἰηλ υδν, Είρμθοχο; Ῥίατοης ὅς 
ϑοογάτογδς {{}1}}5 αἰ 5 ἢος ΟΠοζο ἀὐρσηιι οἱδ » ουμὶ 
ἰαίζο νοῖο ᾿ποραίχι ρυθθθυ5 ξοσειηδειμαι φοςοήΠ  ίϊς 
ἡΠοσα τη τοι ηρογὰ ΠΑ Ρ}ς τηλρί[ηις δΔυχοσυηζ, Ουἱά 

Ἰσίουγ εἰἰ πηρράϊηρηζο 5 4ιὴ τπτηϊὴβ ΠΌΠΕΓῚ5 οὔαπὶ 
τειηρογίθιβ Υἷν νδηθ15 δὲ νἱτὰ ΡυοτΓαΣ 11115 οομηρᾶ- 
τα !5.Πην} 5 οτίατη νοῖὶς ἀα δχιζογλασῃ ν τς ἵδ- 
ῃρέξδμ»Οσμλίζάητς, Ομ λιη, Το γθλ -Ρχοί Ῥοείταιο 
Ριοράσετως.  βηχῶξη συ Υ 

Οὐ οίρ ἐμ ον ήρηομο ἐμή Ποία ἐς ὑάγχενε, α 
. ᾿ " Ι " ! { ρύητγε 

Ἢ ΟεῚ 

ΙΒ. Οὐ ταςο ΑὙσΙ ποτα, ΤΠ αἾἶτα ἐστ πηδιπογασε 
ῥοιοενατ ν τυ! α;γοοξῃτιάαὰς οἰας ἔρόα ἰαα- 

αἰθὰς ὀπαῖς τη εταθροῦ. Ἐσοπαχὶ Ττοίδηι δ. }}}» 
αυφηηδέηνοίυεη Ρὸΐς Αςπεηϊεηίδυς ὅζ 1 λοοάαπιό- 
11}. ΠΧ ΓΗ ἃ ρα Ἐς αὐ ασηάα οὐτΝ ἸΙἀδηταΐ ἐπιηλ 
διΉθ0 σουηπτιπῦεγ ἃ Θυαοία ἔλέϊα εἰς. ΚΕ υιπι οἱξ 
αθζοι νὲ ἰαοϊὸς ὃς συγας τὰ αυδά ἰαιάες ππαχίτιᾷ 
εχ βαξῖε ροσγα πίτυν δγὰμ Πας ἰδ ᾿ἰημοτεγαζα 780- 
ἀατηπιοάὸ ν]άἀδηζαγ Ρ οὐζ μας νογὸ τράϊτας Ηογας! - 
ἄδγαπι 1 ρατεϊαγη, ὃ αυδα τ ΑΧΊΠηΟ πιατὰ ΓΘ. ΠῚ 
ἢοσ ἀεφογοζυσ ἀατίιηγαας εἴϊ, γε ῃ Μδςςφομπλπ), οΧ 
θ0 ἴσοὸ ςο]οηΐδῃ ἀφάπςοτοῖ, ἀσήμι 4ιδά οὐπι «ὐεὸ 
Ρτορίπααὶ οἰδητ ἀσοάφ πιο 5 ταπλθῃ Ἡδογάση το ἢ 
(δύσαγα ΟἰτΠ τατα πὶ » ἂς (δε ϊταζθηι, αὖ δὰ ρυομιθοῦδ 
Ῥοτιογαπε,ρί ἀν τὸ ποῖ οχισια» θυ ς νυϊσατὶς οἵας 
Γοχτταά 15. Νογὰτι ἸΠοτυμι σαοαμς Ἰαιάθμη αι, 
Ῥουίς οἰ πο αἱ] σοηείρογοης ἃ Μαςθάοπίθις, αὐ πάς 
νεθεμυροττίπείο πηιαχὶ πὸ ηοη ἰηϊασὶα 4815 αὐδ τια- 
δίτατγ. ῬΒΠΙΡΡΙ ἐπίῃ ἃς ΑἸοχαηάτι ΠΊΔΙουμ ἤσο 
ἔυογαῖ Ῥατγια, ουηδη]δ ν εσὸ ΡοΙποάμπι, ποἢ ταπὰ 
ἕαρτὰ., φιὰπι ἴμΓε (οἰ οζατίς οὈτοπηρεγαιῖς. Ἐσϊνε 
Οριίπου ἰρία Πιοαια ἤθη αἰτοῦ αυὰπι σαζογα [Ἰἰγ6τ-- 
[ΑΓ] 5 ΡῬΑΓΟΟΘΡ5 δι] τγὃς ΟΠ ΠῚ ἰαγ] 55.700 1} Οὐδ! οἷ- 
“πΠτατίθιις ΡΓΓ οἰ ρας Πάτα πνῇ οπιρογνζαητιγ, Οογίης- 
ἢ} νεγὸ ἡπμῆς δ4ηγ. Ροϊεαχυὰπι ἰρίογιιπι ἀϊεϊοηΐ 
αὐἀϊεέϊα οἰ: ϑὲς θηΐτη ἀΐσογε ἀδοθηζηις εἰϊ, ἃ τορη411- 
τ οἰ ταξδ»ὶη ΓΔ} τίαπη οἰδεῖ, τειδάζαμπι ΠῚ οοριηξ 
Ρεπάογε, Ετὰ 40 σποζις πος πουοϑ ντ ἀππηζ ῃς6- 
ΡοΓαμτ» δρείπυις οἵ Εἰσαπηυς Εϊ πραις Πεἰρῃοτσ, 
ἤθη ἘΠΙΘ πὶ (οἰ θ μΠΙ τἀ ΠῚ 9» 1Π ΟΕ 5 Ραγτος αἵ- 
[ηρτὶ ἤπηξτ, νε οτος ᾿πάος ἰΠζοῖ ἰρίος σοῃἤίταετο 
ἰϊςογδτ, γθαοῦί τὶ πιης, Οὐὐπὴ οηΐπν ἤπξ αυτού (ντο- 
ΤΠ65 [ΟΠ 115) ΠαΧΙΠΊ] Τριο μα! 4 ΠΠἸρλίσις [πὰ] ΡΟΣ 
νηϊιοτίατη Ογροίλπι ἘΠ πίος ΟἸγπηρίος 5 Ἰ)εἰρῃὶ 
Ῥγτίλϊος δὲ ΠΕΡ πιϊος ον πτῃ ). Ασοῖαὶ νετὸ Μοσσθγα 
᾿Π1 ΠΟΠΡ ΘΡΑΓΙΟ ἤθη} σοΠιδηζήμηιιε ςοἰςργαηζ, 
(μοπΊοσο σοΠ τα ΘΙ ἸΘΊτυΣ εἰϊ, φάας 11115 εά 
πηπγηἰτατέῃ προτεῆς, χα οἰΐμ ἀατᾳ εἴ, ἀϊπηος 
δὐζοη οἶα πάθη ὈΠΊΡε δι» οστὸ νογὸ πὸ ἤπιδας: 
ἐξο5 υϊάθιη ἃ ργίῃςίρ᾽ο ἴαιτὶ μος ρεϊτ]οσίο [ροϊτασί; 
Ζιοά αητὸ 1Π}}5 οὔςοἤπιπη βιθγατῦ Α ἀῃςς ΕἸ ἢ (δς 41 
ἀΈ δὲ Τ)εἰρῃϊ ρεὺ ἕαπιοίμπι ἢ]ώ ααϊησαξπηῇ,  εηχεὶ 
τάταπιῃηοὸ ςοἰο είταϊθπι οὔτε σοπἤιδαθγιης )ὰ- 
Ρ Ιφ65 νεγὸ [ἀπε Νοιποηίος [πάϊ ἀρ Ατρίπος πους 
ἀρ (Δογ πε ΐος ΠΗ 4.1 πος νετὸ τοΠΊροζα ἄπο 
ΘΕ] ἐνὰς κὰκ [πτ ρι4 ΑὙρΊιο5 411] [61]. νι πῃ να 
ΠΙ ΠΟΥ ΓαΠὶ ροΓ “υδάγ ἐπ], αυδταοῦ ἤηξ. ΟἿΝ ἰταα; 
Ἰαξυπη οἰτ Ή]]ο5 πε πεσοτῖο ᾿δογόίαυς εἴς, αὶ {δ - 
16} ἀππζαχαῖ ξιοίπης. ΕἸος νοτὸ οτίαπγρά τε! συοτά 
ΓῊΠΠῈΣ ξαησοηά πὶ σορτ Ζαΐθιις ἀοτη] συφάγῃρ}}: 
οα5 μά] ἴαῆς ὀχ θοηάὶ »ρυδί γτίτη νογὸ οὐπν ΠΠιά 
πξαις δά Οὐάςιπι,, πρῆὰς 4 γείεγεπι σα τιπ 

Ῥογτ θα 



πο σὰν Ἐν μὴ Ἂα 

-«ὐτῶσ. ασο 

-Ξ 

Ῥέτειηρας, Νέεάις οπίτι αἰ Ογμπιηϊσοτιηι ας Μιι- 
ΠΟ} Δαν π ἰγασ μοι, Οτιητ ἢ ταυἰεἰς ρθοιι- 
Π}15 Οραις παϊσοητ απ αὰ νοπατίοποϑ ἴῃ αιδυ πη 

“τες ΟΧ θθηάδς ντίοϑ οτίδηι ρογίερε ἃς Ραγάα- 
τ ΘΔ η τ τα; απ] άθπι 111] πχογἰ τὸ ἔογαητ» ΡΓΟΡΙΟΥ 
ἰθΣτ1ὰ 5 δέ τηρο πίτυν ΠλΑΘῺ ΓΔ] ΠΟΙ » ργαοιριυὸ 

γΕσΟ σαι μημἶτις ομαἰτατὶ δὲς νε νιάδταγ,, αὐ πος 6:5 
Θρόιι ἀἀογοπεθιις. , οὐδ᾽ δέξατιοηθηι αῃ πγούα} 6- 
ἰλᾶπῦ, Αὐρία! γογὸ οὐχ ρθοιηίαγαμη ἤης ἐσθης!ς 
{μπηλ] τ. [ρεέζασυϊο ρεγεστῖπο :ταπι 4ι0α 411151}- 
ὄζαιτθ οοσ ητιγρά οι ] αΐξα ἂς λὐξίη δὰ 2 ΡΓΠῈ- 
λάθιι ντῦις Ροτρησία οογίάσιο ἱπηά σηα ρας εητοὸ 
ἰΏ 5 Θη μη. ΓᾺΔ οτὰ δτιάτη ν οὶ Ἰρί1 » αιιοβ πγαίοτο ἀ- 

Ῥυὰ νὸς 1}} ΔΠΊΟΙΘ οροττοραῖ εἰς, πιοάὸ τοέξὸ ἀἱ- 
(ξμιη ἔος οἴξε νι δοιιθηι 4ιαμάεηι ᾿ΠτοΥ ΓαΓΙ ΠῚ» Π1- 
ἀινῃοιπογιτη ἴδ τὰ. Αὐτρτα! αὐτοπὶ νἸἀθηταγ πη ἐς 
γὴηο (ο] ὰ μη ἀσοηζος θοὰς» ΟΟγητΠ ἐς ἤλης ἀσοι[ἃ- 
ΠΟλιο μὰ. ἰπτούάοτο, [δὰ 46 πιρ τὶς παρ ηΐ(( 116 {π11-- 
Ῥτθιο, ἵαϊθιι5 πο απ εἰς ε08 οΟὈηοχίος θη]. 

ὀγίὶηχ δάπογῇις (οΥπτΐος ἤθη ἐπ πτογϊτὸ 45 
θοτηΐαρεν αἀϊεοοτίς νεγαπην! ἀθατασ ΙΡ15 ρα] τ, 

γοζογὶς (ὐγροια ἴαγὰ (οι ταις ροτἰλς » χα νἹάθητας 
Παροτὰ τοσηδηῆζε οἸαταῖς λοοορηΐς, 51 ΘΏΪ ΠῚ ΡΓΙΠΟῚ 
γι αηυτατοπι ἂς σφ αγἀΠῚ ἀπιρ οξαι τυτναεα αἷς ᾿ 
ἐτὰς Αρρία!ς αὐ ΟἹΚγητί} 18 νεεῖρα! ρξα!, υᾶ.ΟἸγη- 

1.5 Ὁ Αὐριαδ. δι 5 λέει 5, υα: τᾶς ροτροιγᾶτ;ς - 
“ταῖς [πὰ,πθαέζα ροτνὶμι λοιηαηοτγῆ σοϊο!ννο 
γΟ]ης Θχοο Ιρητῶ οἔΠοοτουγοσδηγῇ» νὰ [οἴ πιοδοίτὰ 

πα ράςτ,ος αἰτίοτα πναϊου δ" Ποῖα ἤρεξεξε,πνες αυὰπν 
"ῃ Ποη ποτά Ἰμαΐοῖο πη αἰρογηᾶαο εὐσὰΟτροὶς 
ΟΠ ζατος τεππογᾶτ, μἄοτειιοτὸ Ἰαδοξαξιδε,αις πθιια5 
τὸ ΤΟ] ]απτατρησα ἤπὶ ἀδτγιπιθηζο οχιτἰόᾳις νἹοὶ- 
ἢϊς γεθῖρι ἑάαιτο οἱ Θαῦν σαι λιν τάχ γὸ οὔτο- 
Δ} δὰ ποι τς αυιϊδυίάαινι [δηῦς 1115 ας ἀς- 

Οἴοτ5 δα πος ϑυππτατ ς ἃς 14 σαρ ἀττατῖ8 Παοτγιτη Πὰ- 
θίτανι (ἀπτοντίπος οοματας ρέὸ Αὐριποσαμη ΟἸαϊταῖς 
1ῃ πιο τα τ6 ΟΥΙΠ6 τταπαζιιτ. (ὐοιτὸ δη]πι ἢ 1ι1- 
ἀϊςιη οχῖγα Οὐαοίαμπι τὐδηςίδεγοζαγ », Οοείπτῃ) 
οι ἃ ςλἀογοητ, ἔ{{|16 ἜΧαμλ  Πατιιπν ἄτα ρούροη- 
{πὶ σογὰπι πλοϊτ8 115. δ. ΘρΤΘΡῚῚς ῬατΓοη5 τὸ- 
 ἐπῃρ!!οιτέγαιιο ργοπαποίατοτι, ἃ ἀαθι5 ΖΕ] πὶ 

ἄχ ςοπβίταζας εἰΐοε. νογι τ! οἱξ φαμὶ ν δίς. 
Δυτογιζατο οοπηπιοτιι»ΡΘ ἀ ι}15 ἰη πάης δ ητθητδηὶ 
Ἰζασαμη, δά ἢ ἴὰ5 Ζυοα ρύο οἰμζαῖο ἔλοϊϊ εχ ο- 
Γάϊον δας ἀυπζαχαῖ α!άῖγο νοὶ 15 ὃζ ἀϊσοῃά! ροτοίτας 

Ἰρῆις ρρετηϊτέαταγ, ᾿αδοίαση ΔΡ Ἰπἰτῖο σορηοῖσοξ, ὃς 
Ἐχ Πξ αὐ ἀϊοοηταγ,γοίξὰ ἀο τοτὰ σαι 14 ρα ίταγ. 

οσθηι αὐζοτη σοτοπάπηι ἢ 5 ΕΠ 5 41] ρου ΟΠ ΠῚ 
ῃς ποδὶ πεμεῖδας αθογαης, τοΐζατε ντά θοῦ , νὰ 

Ῥαὰς ς γογθὶς φοπιομηἴγθηι. οσοηο5 ὃζ Γατηρεῖᾶς 
ΟΠ τη Ῥ ἢ ΠΟ ΟΡ μοταμι ηοίϊγο τοπηροῖο [απτεχ- 
(ΕἸ ]ο τ ἼρΙ ἁταιο ἀπ ἸσοπεΠΊγη!. λει ρΌ δ] το νοτὸ 
Ῥάττοιη φαΐ ἡ ἰεριδας σοποράϊταγ ὅς ἤν ἔία- 
ἀπο οἢ βισογαητ,αά ορδηι αατοπὶ ρατεῖς [δγέηάά 
Ῥῖὸ ν εῖδιι5 ΓδηΊροΥ Ῥατατὶ οὐὐπι ΠῚ Αἰ Ἰ1πὰ ροζπιαρηα 
Ὠρορἤπχεατο ςοηξείζαζα οἱξ. τὰπα τὰ τπϑάταπι ςΟΏΠ1- 
ἀητινεῖθα ἔλοίπης, Ἀθαιρυῦ. σα δοτηαηάάμι [ας δ)- 
ΒΙΌΣ, ἰἐσατοπδες ἔαπσαπταγ.» δί Ἰατρὸ ἀς [5 Ει- 
Ἑυἰταξησις ραϊτῖα αι ΤᾺ ὝὙΠΕΙΤΑ [λοίαπς , τάσαρ 1- 

Ρ[ι ῥέδριππὴν ρτοῦτα ἴῃ ῥα] οἱ Ορἢιαηι ςοπϊα- 

8, ὁάῃγαιο Ορ! Π]ΠΘΠη » νὰ 1ππτ]ε5 ᾿π ἈΘρΟΡ]]- 
(ἃ ῬΗΠΟΙΟΡΗΙ Ῥατοηταγ ἴα  [ὯΠ| εἴθ σοι πζηπειν- 
ἔϊξαν δα τα ἩΠοταπι αὦ πξο ορεῖδοΐρία ρατγα, α] ἸΔ ΠῚ 
ἸᾺΣῚ ΜΕ Ἰτία» ποδὶ σαφιαπαπεοποουζγοῖο σοηάζυϊ» 

δθ᾽ ἐλόγχόντες.χρῖτὰι γὰρ αὐτοῖς ἡτὲ πατρὶς εἰς ταὐτὰ χρὴ πφρῶν.) βοιθὲνν αὐήᾳ τῷ δεχφ]α δὲ ἡῤδνς 

πανήγυραν. ἀδὲ γεὲρ ἐς χορήγησιν ἀγώνων γυμινήξῶν 
ἡ μουσηφῶν, οἱ κοθένϑιοι 2} πολλῶν σονται Δλξ"»" 
μιώτων. Ὅγὶ δὲ τοὸ κιυνηλγέσνα τὸ πολλάκὶς ενίοιξ 
ϑεαγροις δηπελαμδυα,αρκτοις γα παρδαλᾷς ὠνῶν: 

Τα ὧπερ αὐτοὶ με εἰκότως φέροι δα ἃ πλξτον Τὴ 
7 αἰ αλωρζώτον τὸ μιέγεϑος.ἀλως Ὑξ Χ. πολλῶν 

πόλεων ὡς εἰκὸς αὐζοῖς εἰς τῶ το σιυ αν. ῥϑδεΥ, ὦ: 
γεν.) ἢ τόρψιν τῷ φρονήματος. αῤγεῖοι ὁ χευκκατωῦ 

τεέχοντες ὁνοδεέςερςν, κὰ ξενικὴ ϑέῳ, κὸ παρ α λλοίς 

ὄχιδ᾽λόύειν αὐαγχαζομδροι » πᾶς οὐκ ἀόῖχᾳ μὴ 
καὶ «ὐοανολίρηὶ τὸ δι τὴν πόλιν ἀρχϑδας δὸ;α: 

μίεως τε Κοὶ οδξης αν ἰξια πείσυνται. ὄντες “αρ αὐ: 

τοῖς ποὴ αὐτοὶ γείτονες ουἢ πσοοσῆκον ἰοῦ ἀγαπαιθαι 
μῶλον. εἴπερ ὀρϑῶς εἴης, τὸ εἰδ΄ αὐ βίος δησλοιτθ 
εἰ μὴ δα Κακίαν γήτόνων, ἀρ γεῖοι δὲ ἐοίζασιν οὐχ 
ΛὩΡ ἐνὸς πυλυῶρᾳγ μενόμαμοι βοϊσίε (τα τὲς 

κορινϑίους αἰτ ἅχου. εὐ ἑχὴβ ποϑοοῖν Κρὴ ἐιεγαῖ- 
λων ἷαλωμῴτων οἷς οὐ διναίως εἰσὶν ὑπεύϑυνοι: 

κφτοι ἄφος τοις κοοινϑιοις εἰκότως ἀαὔ τις ἡθὴ τῷ τὸ 
φοροϑείη πότερον αὐτοῖς δοκεῖ κολῶς ἔχειν τοῖς χὺ 

παλαιαξ ἑνλ σὸς ἐπι ὅχο! νομίμεις »ἢ κι Ἀλοὺ οἷς 
ἔναϊγος “δοκξσι Ὡοοὶ ἣἣ βασιλοσύσυης φορφσειληφές 

να! πόλεως.εἰ μδυ γὸ τὴν τ᾿ πωλωᾶν νομίμων ἀὐά- 
“πῶσι σεμιψότηζᾳ, αρΠίοις μαδλον εἰς κόρινθον, ἢ δκ05 

φανϑῖοις εἰς αξγος συγτελεὶν τορ: σήχῳ. εἰ 5 Τοῖς γωῦ 

ὑπάρξασι, δ πολιν, ἐστ δὺ Ὁ ῥω κοϊκη ν δποικίαν ἐεῖδ 
ξαΐἼο ἰφψυθαζόυδιυδι, πλέον ἔχην αξιέσι φϑοο "τη 
σύμεϑα μυέρίως αὐ)ὲς μὲ τὶ πατέρων φ Θονεν μοίζο: 
να. μη ὅσω καλῶς ὠκδῖνει κρίναντες, τὶς δὶ τὴν 

ἑλλίδα διεφύλαξαν πιέλεσιν ἔϑικα, ζαῦτα κοΐᾷ- 
λύψ καὶ χανοτομεῶν δ: Θλοξῃ τὸ λύμῃ Ὁ ὠξυγφτίω 
νων, ἄλλως τε (γεωτέρα χρω βδροις φῇ ηφῳ, ὁ κα 
εἰποραγ μιοσυμζωυ ὑὸρ Ῥῆς ἀαῤγείων γόλεως τίει “1: 
χω εἰσελθεῖν, ἕρμαιον ἔχοντας τῆς πλεονεξίας. ἢ 

“σρ αὐ ἐφῆκεν ἔξω τὴς ἐλλχδ᾽ Θ΄ ἀπώγων τἕω σ[- 

χίω. οἱ κοθέ:ϑιοι ἔλο ἣδν τε ἰθχύειν ἔμελλον. Κρὴ τὸ 

οὔἴκαμον ὀξεσξ ὄμϑυον χαλῶς Φαῤνεϑταιι φρὸς τ 

πολλῶν κοὶ “Ἀυναΐαν τότων σιυυηηόφφν: ὑφ᾽ ὧν εἰ 
κός ὅς; τὸν οὐᾳ φἡν φοοφτιδί μᾶρμον. ἠοὴ χὐδὶ τῷ 70) 

τὴν πόλιν εἰξιω μφῖος συ στυσπτύμϑρον, (αὐτέων Ὁ Νὴ: 
Φον ὦΐξενς πεῖν. ἀλλὰ τὰ μδρ Ρ̓ τῆς πόλεως «ἢ: 

και Καὶ Τὴ ῥητέρφον; εἰ μόνον ἀκούειν ἐθέλοις) ἸΘῚ 
λέγην αὐϊζρὴς δχιραπείη, τὴν δέκ ἐπ᾽ ἀργῆς “πεύ- 

ση Ἰοὴ τὸ δα φοὶν ὃκ Ὁ λεοῤῥδμεν, ὀρϑὼς κριϑή- 
σε) ὅτι δὲ χουν ἠρὴ τοῖς ωρέσξείαν ταύτην φοδοδεί-- 

[βσι οδὴ ἡμδϑ στφαϑηναι μικροὶ ποδ) εἶναι χρύσδο- 
οδύης μδῥτοι ποὺ λαμφρίας Φιλοσεφουσι δ᾿ εἴπέρ 

τις ἄλλ Θ’ δ χα ϑ' ἡμαΐ. τῆς πολιτείας δὲ τὰ μδᾷ 
ἔννομιῳ χρὴ ἑεραλέα δρατεφοϊγασιί ἢ πτὸτοίδι ὃ 
ἐπι οεῖν ἀεὶ γ() διαύαμιν φοροϑυμούνδιοι; ὅταν ἡ 
πόλις ἂν χε ΐῳ μεγάλῃ γλύηται,, τότε ῥηπορσύουσι 
ποὺ πολιτόζονται ; χὰ] ὡρεσξοὔδυσι, κὶ δαπανωσι 
ὧν 47 ὑποῤχέύτων ϑοϑύμως ἔργοις δπολολοῦς 
μϑρο! τα φιλοσοφίας ὀνείδη, κθὴ τὸ δοχειν ἀηρήξο ς 
ναι ταὺς πόλεσι τοις μιετιόν]ὰς φιλοδοφίαν 5 ᾧ αἴ): 



τς 4. 
ἡμεὶς δὲ αὖϑις δὰ σῷ. τῶτο γὃ χοὶ μόνον λεήπετμι 
τοῖς αδικαρδυοις εἰς τὸ σω θην τὸ τυ Χ εν οἔχας ἃ 
κρίνειν τ ἐθέλοντος τὴ δυναυδρε καλαίς, ὁπύτερον 
γὺ αὐ ὁπῇ Ἰώτων͵, ἐα-ποωτηϑέντοςἢ κοταζορφόογτος 
εἰυτεῖ, τὸ σφ ον οἴχεονς πάντως αὐ ἀϊοη.ὐλλ᾿ ἐπφι-: 

δὴ) νίκῶ ἡμὶν τὼ μδρ Ὁ δικᾳςῶν ὑπαρχά κατ᾽ χες, 
λέγήν σιὲ εἰκ ἔνι μιὴ τότε ἐφέντας, ἀξιῶσι τῶτο, ρῷ- 
τον αὐζδὶς αϑεθίεαι. κΚἡ μὴ ὃ ἀπραγμοσιώην ἀντῷ 
τότε σιωυεςπόντος τῇ πόλει καὶ Ὁ οκίου δχιφοσοῦ.-. 
σανίος αἰτίαν αὐτῇ “ἠνέῶς εἰς δ ἐπέτα αἰῶνα Φλῴ- 
ἔης τοσαύτης. ἄτοπον σὲ εἰ χρὴ νομίζειν,τὸ, δ σ᾽ κίου 
αὖϑις αϑάοθνκον ποιέϊν. τοῖς μδι[ γὰ ἐσδυιώφαις συμφέ- 
ρει τὸ κρεῖήον αὶ λυσιτολέςερον ὀλίγων πωρλοί ἣν 
σίω) εἰς τὸν ἔστειτα φόνον σῷ ἄλεοιαν ὠνώμδμοις. 
ὄντος χγὸ αὐθὶς ὀλίγε βίε,ϊευ μὸν "τὸ μετ᾽ ὀλίϊον 
ἡσυμαν ὅπολαῦστιῃ. φοξερὸν ̓  (η τὸ ΦΘ9 1 δοχα- 
ςηρίων δπολέάϑωι κρινόμδρον. κὸ φοοφπέμψαι τὴν 

εδκίω ὠτελῆ. ὡς τε κινοϊυνοί ειν κρέϊοσον ἐἢ τὸ χα-- 
λον ὁ πωσουμῦ φροσλᾳ βὲνν ἡμισυ,ἢ οἷδὰ τῷ πτωντὸς 
ὠγωνιζόμϑυον δποϑαν ἕν ιἴῶς πόλφς ὃ ἀϑεναζξας ἀ- 
σας,εἰ μκήτις σεκαίως κρίνως, πη φορὸς ἀλλήλας φι-. 
λονφχίας «ἀπαλλαξῃ, ἀἰϑεναζον ἔχειν τὴν σύσνοιαν 
ποντώς αὐ αἴᾳηον. Καὶ τὸ μέσος σ)1 φγυφὸν τῷ χρονῳ 

κρᾳτ]υνόμϑυον. εἰρη), φασὶ οἱ ῥήτορες. δ γ᾽ ἐμὸς λό- 
γΘ΄.κθίνοις σ᾽ αὐτὸς τοὶ δέονται. 

Ιβλιαγὸς αὐτοκροίτωρ πορφυρίῳ χαίρειν. 

Ολλήτς ἦν πείνυ (ὃ μιργώλη βιβλιοϑήκη Ἵ- 
[[ παντος γτῶν υἂν φιλρσύφων.πολλὼν ὃ 

ὑϑομνηματοηράφων. ἐκ ἐλρίγχιστε οἢ ἐΨ ἀρτοῖς 4 

τὰν γαλιλαίων, πολλα Καὶ ποντοοαγρὶ ΘΟ ἰΕλία. 

πᾶσειν ουμ ἀϑοφῶς Σ βιβλιοθήκην αὐα ἡτήσας, 
Φοόντισον εἰς αὐτιόχειαν δσισςλας. γινώσκων ὅτι 
(μέγίςῃ δὲ τὺ αὐτὸς φδιβληϑύσῃ ζημίᾳ, εἰ μὴ μἷλ 
πάσγηςὄχιμελείας αὐιχνούσα ας ΟἼες δηπτυσδν αἶσο.. 
γοίαν ἔχοντοις ὑφηρῆ ὅτι Τὴ βιβλίων. πᾶσι ῥδ ἐ- 
λέγοις παντοοαποῖς ὃ ὅρκοις, πλιείονι σὲ Δ οἰγορῖ 
βασείνῳ,πείϑειν εἰ μυὴ διωύωμο χαταναίκοσειαν εἰς 
(μέσον πενίᾳ φοροκομάσοως 

Αμμεδίῳ. 
Υχ ἀσακρυτίσε ὃ δρμςολίω αὐέγνων,ὴν δλὶ 

ΘᾺ τ᾽ συνοικέσῃς ϑιινάγῳ πεποίη σοι δ πάθες 
Τ ὑπ ρθολίω ἀγγείλας. «ποὺς χὰ τῷῦ χἡ καθ᾽ ἑαυτὸ 
λύπῃς τὸ ξυμβων ἄξιον ἔξ, γιωνάϊκα νέαν κε σώ-. 
φφόνα κἡ ϑυμήρη τοῦ γήμαντι, Θοὸς δὲ χῷ πα δὼν 
ἱερφὸν μιητέθᾳ, φερὸ ὥρας εὐ αρπο ζω! κα ϑείπερ 
δάσα ἡμεμυένην,εἶζᾳ ον ὀλίίῳ καϊαξαλῶσειν ̓  φλό- 

γα ἔτι κἡ τὸ τῷ παίϑοις εἰς σὲ τεῖνον, ἐγ ἡ τόν μοι σίὸ- 
κεῖ λυπηφὸν ξ.).ἥκιςα γ)ὺ δὺ πάντων ἀξίιος ἦν ὁ χᾳ- 
λὸς ἡμδρ ὠμβάρμος γλοανῷ τινος εἰς πεῖφαν ἐλθεῖν, 

αὐλὴρ κα λόίῳ χρηςος τὸ ἡμῶν εἰς τοὶ μεφίλισει Τ᾿ φίλων 
ὁποθφνόζατος.ε μὴν δὰ εἰ μδ ἕτεοος ἣν φ)ραφάν 
ὄχι Ἰάτων ἐχρῆν, γτάντος αὐ ἐδ Μοι πλιφόνων εἰς Τῶτο 
λό[ων. τὸ, τε συμ δ,ως αὐθρο ζνον 1 τὸ φέρειν, ὡς 
αναγχόγον, κ(ὴ τὸ μενον ὧν τῷ κάλλιον ἀλ᾽γοῖν ἔχφν πλέον αὔρεῖν, καὶ πάν ὅσα ἐσύκή πφρὺς 

ὈΙΝΕΆΘΟΚΛΥΜ ΘΕ ΘΟΟΚΥΜ 
05 νερὸ γαγῇις τὸ ΔυΧΊ ΠῚ Ριαῦφηςς Εἶος δηϊπὶ γ- 
πἰοαηι δά (ΑἸωζοιν 1ἰ5,ήα] ῬαΓΙΠΓΩΙΣ ΠῚ ΌΣΙ ΔΤ » τον 
Ζαιμν οἰξονε οἰ οἀ: ἐπ! δι φα!ρηςαπζα, ἴὰ 
ἐτὸ πάσας ἃς νοὶ ἃ Ροΐϊι. ύζυμη νίγυση εἰ πὶ 
εχ Ἀις ἀφέεςετ!τ » ἢ ἃυξ οἰγομπγθηζατη δας αι πὶ 
Ργοάας ρίς ἴμ5 ὁ πηράϊο το }}} πεοςῆς οῇ. Αὐ 400“ 
Ἅ18 1} 14ηι Θχ ΔΉ Πη] (ςπεθηξία ἰυπά ἴσας πορὶς ορεῖρε, 
τα » ἀἸσο Πα] γογὸ ροτοίξας πο ἀἄδτιγ , τα ταπῸ 
ποη σοησρίργιης, ἢος Ρτμγαμη ΠῚ σομορά! Ροίϊυ»- 
ἰδητριθαμο αὶ τας οὐαί ταὶς Ρατγοσ τ Θρὶς δὲ 
Ἰμά!οίο γα ξας, πα πορ] σοητία ταμσυπιι ἀχμνῖμτι δ 
ἴῃ οὐ (Ἔρα]α ἀπγαταχιπα 111 οοπο ες. Ἐτρη πὶ 
ΠΟῊ ἴ{τρ6 ριιζαηά τη οἠὲ δας ἰπἰυΐξξι,, παδίτυμι ἐσ 
ἀἸἰοἰτπὶ γθαοσαγο , ἃς ἰσγίζιιην οςοτο ες οἷος 
ΘΠ Ρυλματ 15 Ομ 2 0115.» γε Ἰταῖοπι ΔΉ 6 ΠΟπι- 
πο άιμη). ῬαιΙ στ. ΠΡ] ͵ ροτα, ντ ἰῃ ροίξογωπι ἱρῆ 
ΓΙ ΠΟ ΘΠ 20 ξαζ ΟΣ ΘΠ Ν ἐξάγῃ ἄσραηις, (πὶ ἐ- 
ὨἾμὰ {τ οἷδ ν τα Ὀγοὶβ » Βτθαὶ θείῃ ἔσαὶ οὐ ἐδουγὶν 
ἴατε “σι οἱ ας σας. Αἱ Βογσοηῇ οἱ δησο μιάὶ 
οἵ οτἱᾷ οττὶ φἀ υἀϊοατὶ ὃς αἰ ΣΟ τη, ἱπιρογίοξτα τε- 
᾿πααοτο,νε (τὶς ν] ἀθαταγ 4ιοηιοάοςμηαιιο «ἰἰπιΐσ 
ἄϊο τε! οοητεμζῇ οἴο,αιιὰπ) ἐς τοῖο ἐμα οι {υίτὸ 
δ πιοτῖο τηαϊζαγί, (]αϊταζατη νοτὸ οὐπι ἢς ΠΟ Γ- 
4165» 1 405 ἰαΐξο ἱπά ἰοὶο (ΟΠ ΓΟΠΘΓ [5 σοπηρο-᾿ 
φζ Θἰ1πὰ ἡπητηογζαὶς οὐ) ἢ ὲ φοπο Πανὶ ποςρἶδ᾽ 
οἰπ,ροάσιο μα] θα] θιατία ν γος ΤηαΧίῃγα8 ἢαΐος, αι 
ΓΟΙΉΡΟΓῚ 5 4 αταγηϊζαῖο ςοπῇβγπγαζα ἢ, Ηλβος, νείο- 
Ιεης ογαζογϑϑ ἠισὸνο, τθα γϑεβα. Τὰ γοτὸ φυϊά τε- 
ὄζαμῃ δ οησμα ἢτἰμάϊςα. 

Ἰμδάπμα ἐν ρογαΐον ΡΟ γγίο (αἰ μέσνρ, 
Ορίοίᾳ ἔαϊς δε ίησοης ΒΙΒΙοτμθρα Οδεογρ) τϑ- 

-“ἰοττάφιιο οπγηΐ5 σοπογὶς ρμ οί Ορῆ!5 ὃς Ηἶο- 
τς 18. 9 διιτοπη ρϑιιο 12] αι δσαης ἰηζοΥ Ιρίοβ δ 
᾿πΠαόγαπα Εἰ δυὶ » πλιϊεὶ νατίίημο,ἠα ἰρηταῦ ορογαηχ νὲ 
τοζάη ΒΙΡ] οτμεςᾷ ᾿η νμιιηι ΟΠ] 1 τν οοΟ]]οίζδηι» 
Αηζος ΙΑ τὐττα5.5]ς ΘΗ {ξατυο » ππαχ  ΠλῸ εἰρληγοῦ- 
ἸΡΙ͂ ἀεεγίπαθηζο ἔοι μ!ἢ ομληὶ οατα ΡεΓαα ἤΠοεὶς, ὃ 
608 εἷς φιεῖθιι5 νο] λὶπγα {αἰρὶςῖο εἰτραμοά αἱ ᾳυιά 
ΠΡεγοσι Πιράιιχονης,οπυηΐρις ΔΥΘῚΠΊΘΠΓΙΣ »ΟΠ πὶ 
ἐπτϑ 41 σεπεῖς, ὃς ΡΙυγίθας (γιιοσιηι ΤΟΙ ΦΉΓ 5.) ἀρεγίαδάοις ποπ ρος, ςοορογὶβ ἠῃ πηράηηι 91 
τη Π6 5 θτος ργοξδιτο. 

ἤ»»0γ20. 

ΤΉ Ρ5 [25 ῃῷ Πης ἰφοῃγγ πη] ἰθρὶ, 4125 46 χηοσς “τς ςοηλασὶς ὃζ ἸπογΘ 111 τποστὶς ἀο]οῖο ΓΠΉΤΓΣ [ετὰς, Ῥγατεσαυὰπη ἐπίῃ, φαδά ἱρῷ ΡΕΓ (δ τος σέλα ἀϊσπϑ εἴθε νχογεηη ἐπ ποιη , πἸοἀοίδγη » σταταγα 
τηδγζοιργῶζογοα (Ἀπέζογαχη ΠΙδο Ο ὩΠῚ Πηαῖτῷ ηϊδ 
τοΠΊΡῈ5 ΔΡγορζαιῃ οἤϊς, 4υαῇ! ἤησοη, ἀοοθη 8π|, ὅζ 
σου ο Ἐπ ΓΟ ΓΠῚ5 Οχεὶ Πέξαγη. 9. ΤΠ σαἰαγηϊζας μά τὸ ᾿ ΧΟ ἘΠ Ὺς ' Ροεττποτμ ταἱη δι Ά]Β] ἀοἰξάα εἰΐς γἱάεθαϊις. Ετοσ ΠῚΠῚ ΘΠ.11}11Π} 11111}1Π| σΟΠΊΠἸΘτθγαῖ ΟΡΓΙ 115 ΠΟ- 
(ο΄ Απαργίπσ,ντ Δ] Δ ΠῈ πο] ΠΕ ἸΑπ ἀοϊοτέτηγε εχ- 
ἜΠΓΟταΣ, γ]Γ δὲ ἀοέξείηα ργαίξαης, (ὃς Ποδὶς οχ ΟΠΊΩΙ 
ἘΞ ἈΠΊΪΟΪα πααχ᾿ πὸ σἤατις. Ατνογὸ,ἢ Ζι ρ ΙΑ οἵας Αἰ τα5. οιλη πα] ἢ] 46 δὶς [τειθομάμτη ἔοτετ, πνυϊτὸ 
Ρἰασί θυ ν εν θ 5ασεπάπηι ρητάγςπη,, ΘΠ θη τΙΠῚ Ἠυπηᾷ παι} εἴς, ὃς το] τας ΟΠΘ ΠῚ ἈΘΟρΠ Αγ δι, ηθ αι ΡΪμ5 
{1061} τορογζαύθ, 0 πιαρὶς 415 ἀοἰδας, ἃς Ομλη]2 
αιιρβριῃα: 34 ἢμα15 ᾿ποστη οὶ σοπίο]ατίοηδ ἔμοοτδ 
νἱ 4ουθγυγιάη 4, ηατῇ ἀροέαῇ φ εἰ Ἰτγατον. Ν ἄς αατ τ οῇ φρίαγφα ἤιδά γιγῇ,ι1 Δ] ̓ ς Ποσιαγὶ σοηζποιΐξ. 

“ὦ ’ 

Σ᾿ τῷ παάϑοις, μευθίαν αὐμοήφν,ως αὶ γροξρτοι εἴγοίεύστεόν τι, ἐπεὶ ὃ αἴογιον ἐῶ μια; φοὸς αὐ δραῖοις ἄλλες νεϑεγῶντω 
γετδά 



ΕῚ 

τ τ τὸ τῷ Ὁ δὲ ὑπ Ὁ 

νοχρα ββοοτθ. ]αΐδιις [) αὶ ποίξίαπι, δά ἢ ἈΡ ΘΗ Δ ΠῚ 
ἀοξξείηαι οὐ ἰθηάὶ,, ἥπης ἀσὸ ςατογῖς Ομ 115» 

ΝΣ) (ἀριθητὶς ἀΐσαπι εἰδὶ ἔπιε ΠΝ ».ἤὰδ νΘ ΠῚ 
ΟΥΠΠΟ ΠΟΙ. ἰδ] ἐοττὸ Ποἢ Ἰρῃοζαπι, γυίσο γογὸ νῖ 
ἄρραάγος Ἰποορηϊταπι 5 πο (οΪο ν [πι5»τἀπαάτῃ "Ὁ ΠΑΓ- 
πιᾶςο Νοροητης 5, [Πδοταγὶ ἀοίοιο ΡΟ 5, ποη πὶ - 
ἢυ5 Ροσα!ο, δά Τἀτθα Ὑ δἰδηγαοθο δὰ Ππιίοιη ν- 
1. ροΥΓΟΧΗΪδ ογραϊταγ, Αὐαπς θη ἰηι ΓλδιΠΟΓ ΤΙ. 

ἀογιζᾶπι , οὐ την σὴ τιαϊοτος φαίδυ νοιδὶς ᾿αυὶᾶ 
ὙΧΟυ 5. νοι Πα’ πχογζοιη ᾿πσθηζθπι» σοπίο ατὶ 
[τὶς ΡΟΙΪδτ,ργομα  ΠΠ [δ πιοτὸ ἀοιπέζαίῃ νἱτα τε- 
ἰξιταζαγαιη, ἢ ν Ποῖ δα πα δά μαπὸ τεηι τθημῖγο- 
τξηζα, Γρροάϊτατο. Οἰμηχας ἰ{ΠΠ{πτ ἢ]ς ̓ ς 3" 
Ῥάγοοτοι ἐλιάας, ὀρ βᾷ αι ρυίσιησις [ς ρτοιηο- 
ἢὶ (ἈΞ λέξιυιγιμὶ [ρεγάγος,, ροίξ αἰ Ια πταΐαπι το πι- 
Ροτὶς ἀἰχηο, Ἀς! χα οἵπηια ἢΠδὶ δα ἔθη ςοηβοϊοα.- 
ΠΕΙ͂Ν Ραγαῖα οἵδ: . γημπὶ ταπιιυιοάο ἀφῆςοτγο, 
404 Ιρίς 4υϊάοιη δο]αίγόγο πο Ροῖδε., Τλαγίπηι 
γοιὸ ντ τόσϑῃι τοῦ 95 Α Πα [ουτὰ ποι αἰ οαΐζον [η- 
Ὠξηῖτο ρος, Ολπα "|ς τοραγοι, αἰ παπὶ οἵδε, τὰη- 
τ!» το (Ὁ]1 τορὶ σορηζαιη οἰ ροῆτξε, ἔδσυηῖ τε - 
Ροπά εἴς Γλοπιοοιίτιιπι ἂς ἀἰχ {8 9 91 τίμα [πέζις 
ἐχροττιαιη μονα πα (Θραϊςῆγο σοηίαρὶς ἰπ Οὐ ΠΗ͂Σι, 
Θάτη σοηχί πὸ δα ἤλπο [ποδιῖλ τϑυθγίμγαμι,, ποιεῖς 
ΤΟΙ το θηι πιο] οἰξὰ βογθητεπι. Ης. ἀυδίταηϊς 

ἉΓΙΟ»Οιλὶ ἱπιιθιἶγὶ Ποιὸ ΡΟ ες» οὐ ΠΟΙ ΔΙ Ὲ]ς 
Ἰιξξιο ας σα ας οαθη οι, ἧτο τποτο εἰς Τ)οιηο.-- 
ογιτῇ ας αἰχηςδ, Ἐτίλη)-ης Δάμς ομληλιπι ρο ΗΠ πης;, 
65 Ἰπῃριάθηζου , ]ιαῇ (Ὁ]115. 1 ταηζαπι σα] αγη]- 

[αῖθι}) ᾿ΠΟἸ 4ογῚ5. 411 6χ οπγπίαηι αταζιπὶ Πουίηὶ- 
115. 6 νημπ αι ἄθιπ αὶ ΠΟ Ρτπατατη 4] Ζαρὰ 

ἀλπιηυπι ρετροιϊιις ἢτ τερογίσε ΡΟΙ Ποὺ δεἀ Πὶς (πὰ 
θριις Παθεδας [ϑατγίιιβ αι αὐάϊτος, ποπῖο Βαγθασιις 
ὃς ἱπάοέξιι5, ὁθηοχίιι νοϊρτατὶ ὃς οαἰαπιίται!. Τὸ 
ϑαζθηι νἸΓαπὶ Ογασιην ὃς νογάμι ἀοοετπδπὰ ῥτο- 
ἴθητοπη»ἃ τοὶρίο στθά 116 οἰἙ Πάθοτα, 4 ἰδὲ πι- 

. Ῥέτος, ΑΙ 1 δἱτη σοσ᾽τατίοηι ἂς γατοηὶ σοπξιι- 
ἴο]14 ἤοτοῖ, ἢ ποι ἰάςπῃ ροιξης εβίσετς , θά 
ἔσηρα5. 

λίαχμμο ῬΡι] 6{0ρ}. 

Μαηΐα τὰ δ] σοπξοετιπι 'π πιθηζεηι νοηϊπηΐ, ἢς 
ν νοσθιη οτίαπα ἸὨτοσο αἀδητ,άσπη αἰ απ σορῚ- 

ἴαζιου θη αἰἰα ργοσθάθτα ἤθη ἤηϊτ . ἔπας ἔτι ρ ἀἴτα- 
ἴς αβοόξιοημα » ἔς αἰϊο: Ζιοοιησας ποηλ]πο 6- 
᾿ὰΠπποάι Ρίασος ἀρρεί!αγο. 56 ἃ ἀ6π108 65,6 Ἰ1ΠῚ ἰοσιαμα 
ἄζααις ογά θεὰ απιοπι το πηριι5 ἀφ ά ξ, σγατϊάίαιις αἰ ς 
ΟρτΙηγ15 Δ ΔΠ115» 411 Παξεθητις (γε πα] ταὶ ἢ] [- 
σαἰτατοην ἀθάογο,  οτήτζδη δτίαπι νάθηάὶ πο 5 πυπταὸ 
ἀδτισὶ μας. Ῥειπυτα αυϊάθπι 1παἢ τι Π16 ᾿τηρογα- 
ἴοσοτῃ ἔλόξιπι οἵα 41} ποπεγιηξ , ὃς ἢος ἰρί!5 70 
ἴγοαο ἰἸςιτ .Ὀ᾽Δπιμη ἔθοὶ » θ611ο ουτῃ Βαιθαγὶς σα- 

Θ» απ Ἔχρθάιτίομθπι τδι15 πιο Πα εχρθάμ, 
τξιογῇις αα Οαἰατίςος ἰηἰροδεοπεπι ἔεςοϊ » ΝΣ 
401 νεπ!εθαης ἰηἀς Γοραραπὶ ἐς ι οι ΡΗΙ Οἱ ΟΡ, 
ἐζαίριῃ [το] αἰξοι!Π1, αττγῖζα να] το ΠῈ] νεἰξε Ἰηψυτῆ 
ἄρρε!! εις ν Δ "ἴςπτ ροϊοααυδπ νετὸ [ας Βίςοη- 
ἴσης, Ἑδπαης ἱπίξαιγατα ορριάπϊ αι εἰς, ΟἹ ́ηῚ 
ἴπρρῃς οἰυἶτας εταζ » δζ πηδα 1 Ης]5 [ΠΏ 15 ογπαῖα, 
ἴηὉ να] ο,ὃς ιρία Ιοοἱ πατιγα ΠΛ ΠΙϊΑ. ΟἸγοιπι-- 
αἷς φῃΐαι Γλαπαβῖις βυπηεη» αἵ 1 χυασῇ (σορυ]υς 

ἘΠ ΠΘὴς [η πη! οδίξίτατα εἴ, Ιρί15 ετᾶ ργορεπιοάᾶ 
δα δι τη να, ΗΠ φαοη!ά ἥπατι εά οἰ ΓσιΠη1Ὁ» αι 
αϊ Ὀμίίδιη ρογγοίξις πττουῖρυ ργαάϊτα εἰξ. Αἀ Πᾶς 
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ποι εἰ ἅντα λόλυίς, οἷς χρὴ τοις μυὴ εἰδότας σωφρενέιν 
κ) παιόῖδύφιν, φέρε σοι τὰ ἄλλα παρφὶς, αὐ δροὸς εἴπου 
σοφῳ μῦϑον εἴτε δὲὲ λόγον ἀληϑὴ. σοὶ μδρἸδὼς οὐ 
ξένον. τοὺς πλείοσι ἢ ὡς οἰκὸς ἄγνωςον. ὦ δὴ "ἃ μό- 
γὼ χρησείμδυος, ἐρ Φαρμίφκῳ νη πενθεῖ, λύσιν ἀν 
σύφοις τὸ παάϑοις ἐχ ἐλαήω δ κύλικοξ ἰ ἡλφχαι-- 
γα τ πτηλεῤῴχῳ πρὸς τὸ ἴσον ᾧ χρείας ὁρέξ ,ὥϑω 
πις σεται. φασὶ γεὶρ δημόν ρατον τὸν αὖ; ἡρατίωυ, 
ἐπ4 δὴ σ᾽ωβείῳ γώυαικος Ἀφ λης ἀλγεὲν τι ϑείνατον» 
οὐχ εἰγγον ὅ, τὸ αὖ εἶπαν εἰς οἵου μυϑίαν αῤκέσηεν, 
υποσέδδ οἱ δὶ ἀπελθέσαν εἰς φᾶς αὐαξειν, ἡν ἐϑὲ- 
λήσῃ 7 εἰς ὃ λξείαν ἡκόντων, ἔποςῆναι ὃ φορηγίαν. 
κελούσαντος ὃ ὠκείγε: μὴ φεισειῶζ, ὅηῃ αἱ ἀξη λα- 
θόντα ; Σὑπύζχεσιν ἐμιπεοϊῶ σοι, μικρὸν ἔθη δ,όγτα 
λξῦνον, οἰ σπτοῖν, ὅτι τῷ μδρ ἀλλα αὐτοῦ τοὺς Ἐ Ὁ ἔρα 
πσρᾷξν συμποριδϑηίη. μόνα οδὲ ἱνὸς ὥρος δέοιτο. δ Φ) 
αὐδ' μϑρ ὃχ ἐχήν ὅχωςὶΥ αὐ λαζοι. οἱαρειὸν ὃ ὡς ξασι-- 
λέα ὅλης ἀσίαςεαὶ χαλεπῶς αὐ ἴσως σὐρεϊν. ἐρο ῥμένε 
δ᾽ ὑκοίνει,τῇ αἢ εἴη τοσὅγιν ὃ μόνῳ ξασιλεὶ Νψωεϑῆναι 
συϊχωρεῖ ),ξωυλα δόνζᾳ φασὶ δ' δὴ μόκριτον, εἰ ῥι.-. 
ὧν εὑπενϑήτον ὀνόκαΐϊᾷ τῷ τάφῳ ὃ [ων αικὸς δὅγ:.. 
)ρώψηεν,συθιὶ αὐδ αὐα βιωσεῶς, γὼ α τολαυπὶ γό.. 
μκῳ δίυστυ στ μϑιύην δπορήσειντος ὃ Ἔ δὰ βέίεε,κ ῥκη:- 
εἴἶξγα αὐόνα οσυνηϑένος σύρεῖν ὅτζυ μεὴ (διπαϑεῖν λυ- 

πὴφ᾽γὴ συνηνέχθη, λάσεντα συνήϑως ὃ δημόκρις 
τον, εἱ πεῖν. ἔτι ὦ πάντων ὠτοπαΐῷτε θρηνεῖς αὐαι δὲν, 
ὡς μόνος ἀλγφνᾳα Ὁσότῳ συμπδιακεὶς ὃ μον δὲ ἔφα 
Ὑ πώποτε γελονότων ἀβίοιρον οἰκείου ποίϑοις ἔχων 
οὐρεῖν, ἀλλα ταῦτα μδρ ἀκέειν ἐσθεῦτο οἱαρέῆος αὐγὶρ 
δαῤέαρος κὶ ὠπαίσευτος.ἐκοθοΐος ἡσδονῇ κ) πάθει. δὲ 
Ὁ αὔρα Ἑλλίωυα τὺ παιδείαν ἀληϑὴ τρεσξ σον 
γ) αὐὐοσὶ σοιυτῶ τὸ εἰκὸς ἔχῴν αῤχφν. ἐπεὶ τὴ ἄλλως 
αἰϑευούη τῷ λογισμᾷ “πύοιτ᾽ αἢ, οἰ μὴ ἴᾷυτον δ ἰυὐα!- 
το, το χρόνῳ, Μαξίμῳ φιλοδύφῳ. 

Αντα ἀθρόα ἔσεισἱ μοι. χρὴ Σποκλείει ὃ φὼ- 
ΓΙ ἄλλο ἄγλῳ φοφελϑεῖν οὐ συν χεοοφιυῦ 
ἐμ ὀχανοη κότον. εἴτε ψυηρὸν παϑῶν, εἴτε 
ὅπους φίλον κατονομάζειν τὰ (ριαῦτοι ἀλλ᾽ ἡποδῶ- 
μᾶω αὐτοῖς. ἰοὺ ὃ χρόνος οἰ πέσωκε τίξιν, συ χωριςή. 
δειντες τοῖς πάνία ἀ αθοῖς θεοῖς. οἱ τέως μδν γγαφῴν 
ἐμοὶ σωνεχώρησειν ἴσως 5 ἡμῶν χοὴ ἀλλήλοις ἰσεῖν 
συγ χωρήσουσιν. ὡς προοίον αὐτοκράτωρ ἄκων ἐγᾳ- 
γόμεζω ὡς Ἰσεισιν οἱ ϑεοί. κοὴ τοῖο αὐτοῖς χα φανὲς 
ὃν ὠνεσδέγεο Ἑόπον ἐποίν στε" ςραϊούσεις 6) 7ὲς ( αρ- 

ἔαβοις ὠκείνης μοι “υορδδης τρλμοίωε ᾧ σρατιαξ. 
ὁπανίων εἰς τοι γα λφτικοιὶ ἐπεσκόποιωυ. κοὶ 0] 

ὠκεῖϑεν ἡκόντων αὐεπουνϑινόμιην, μήτις φιλόσοφος, 
μύτις φολᾷςικὸς ἢ τριξὠνιον ᾿ χλαϑίσδιου φορῶν 
χατηρέν, ἐπεὶ σὲ αὐδὲ τὸν Ορμκενήωνα,, πολίχνιον ὁ τ ἢ ξς τς ἘΞ ὀπῶν ; ὙΧῚ νυν δὲην αὐφλημρδμη,πείλαι 2 μιέγαλῃ τε ἰώ ἃ ́πο- 

λυτελέσιν ἱεροῖς ὠκεκόσμητὸ, τείχο; καρτερφ, οὶ 
“ορϑσέτι τῇ φύση τὸ χωρίε, ἰρ,ϑεῖ γὸ αὐτὸ ὁ σδάγε 
ξἰς ποταμὸς, ἡ δὲ ὥςπερ ἐν ϑυιλοῆῃ πετεφδης ἃ. 
κρᾳ αὐξφηκεν , ἄβατος ὀλίγου δέω φαύαι ἀοὴ αὐ-- 
Οἷς ὄρνισι. “πλίω ὅσει ὃ ποταμὸς αὐτίο πὐδεῤῥέων, 
ὡξς πέρτιγας αἰγιαλουὰ ἔχοι προφκοηνδροις. χεεύτῃς 
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σιτιυτυχειν “'ογεν." 

τό ὈΙΨΕΚΘΟΚΥΜ ΘἈΒΟΟΒΜΥ͂Μ. 
“λιησίον τῆς πόλεως, ὠπήντησε κιωυικός τὶς αὐπὴρ., ἔ- 
χῶν τρίβωνα καὶ βακτηρίαν. τῶτον στὸῤ ῥῶωϑεν ϑεα-- 

στένδρμος.":οὲν ἄχλο ὑπέλαξον ἢ σέ. πλησίον δ ἡ 

φοφϑιων, οὐ ᾧ σὰ πάντως ἥκειν αὐτὸν ἐνόμιζον. οὗς-. 
τος δι᾿ αὐὴρ φίλος μδρ, ἥῆον δὲ τὴς φοοσόδονω μέ- 
γῆς ἐλπίδος.ἕν μδρ δὴ τοιοῦτον ὄναρ ἐοϑύετό μοι, μ(6- 

χοὸ τῶτο δὲ ὠμίωω σε πολυωραγμονήσανίᾳ τὰ κατ᾽ 
ἐ μι τὴς ἑλλασὸς φκτὸς οὐδαυιῶς σύρεϑίωα). ἴςω 
ζσῦς, ἴςω μέγας ἥλιος. ἴσω αἀϑίωας κρώτος. χῷὴ 

πάντες ϑτοὶ κα) πᾶστῃ ,πῶς κατιὼν ὅπ ὶ τοις ἰλλυ- 

ρλους στὸ γι πολ ἔρεμον ἱώ σῶ, χρὴ ἐστι ϑει- 
γόμζω ἢ} ϑεῶν͵ αὐτὸς μᾶὺ εἰ τολμῶν εἰ γὰρ ὑπέμοε- 
νον ἅτε Ἰοδεῖν τοιότον, ὅτε ἀχόσωι ἐσὲν, οἷον αὖ τις ὑ- 
πέλαβε συναὃι τηνικαῦτα «ἷδὲ σὲ γἰνεάγωι ἐπέρε- 

πον ὃ ἄλλοις. οἱ ϑεοὶ ὁ ταδαχος μὲ τινὰς ἔσειε! 
“ἰδὲ σὲ αἰδαφανῶς ἐδήλεν. οὐϑὲν μᾶύτοι δεινόν ἐσὲ 
εἰς ἔργον 7] ἀϑέσμων βελόυμάτων.ἁ λλ᾽ δρᾷ ς ὅτι 

μεγάλα πρὶ πολ πορέσρω μον. φλιτά σε πυϑό- 
ὅγωι ἀξιονιπῶς μδὺ ἀθοόως ἃ δχιφανείας μϑχόρια- 
9 770 ϑεῶν. τίνα ὃ τοόπον τὸ τοσἔτον Τ᾿ ὄχιβόλων 
πλῆϑος ὀζῳπεφούγαμδρ κτείναντες εἰδένα. χρήμα- 
τα οὐδενὸς οφελόμδυοι. φυλαξα μδιυοκὸ μόνον,οιξ 
ἐλαμί(ανομδν ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ. ζαῦτα μὲ ὧν ἴσως ̓  
ἡραφφν,αλλαὰ φραζήν χρή οἶμαι δ ἵ σε ὁ κῴλα ἡ- 
«“όως πεύϑεῶαι. ϑιρησκουὸό μὰν πεῖς ϑτες «Ψαφῶ- 

δον. 1 τὸ πλῆϑος Ὁ' συϊιατελϑόντος μο! ςραϊφπέδα 

οεοσείεές δὲ)ν ἡ μές φαψερφῴς βεϑυτὸ μὸν, ἀποόώ- 

καμὰρ τοῖς ϑτοὶς χιθαςήθκα ἢ ἑκατόμβας πολλας. 
ἐμὰ κελόύεοιν οἱ ϑεοὶ τὸ πώ ἀγνοί εἰν εἰς δωμα- 

μιν. Καὶ πορίϑομαί γε τροϑύμως αὐτοῖς μεγάλοις 

καρποιὶ τ πόνων δαοεώσφ φασὶν, ἦν μὴ ῥαϑυμώ- 
ἐϑρλϑε προθςἡμᾷς σθάγριος. 

Ρη ξῶνον παρεόνζᾳ φιλὲϊν ἐϑόλοντα ἢ πόμ.- 
πεῖν ὅμιηρος ὃ σοφὸς ὀγομοϑίύτησεν. ἡμὶν δὲ 

ὑπάρχει ωρὸς ἀα λήλοις ξενικῆς φιλίας ἐπμαί-- 

νων, ἣϊ, τε δὲ τύς ἐνδεχομδῥης πε σείως κϑὴ τῆς 
«ἷδὰ τοις ϑυοις δὐσεθείας. ὡς τὸ οὐκ αὖ με τίς ἐγρώ- 
ψατο οδχρήως τὸν δμήφου οἰδῳβαλνοντοι νόμον εἶ 
χοὴ δὶ πλεϊόν σε μυένειν ποιρ᾿ ἡμὴν εἰξιώσαιμι. ὠλ-- 
λᾷ σοι τὸ σωμάτιον ἰδὼν ἔπι μελείως πλείον Θ’ 
εδρόνδϑμον, ἐπέτρεψα βασίζειν εἰς τίω παταί- 
οἶμι. καὶ ῥαςώνης ἐπεριεληϑίω τῆς ποροίας. ὄχῃ-- 

ματι γουιῦ ἔξες! “οἱ δημοσίῳ γρήσοό)αι. πορόύοιεν 
δὲ σε σι ὠσμληππφ πόντες οἱ ϑεοί. κϑὴ πάλιν ἡμὰν 

Ἰαμέλίχῳ. 
ΛΔ [δϑάνομαέσου τῆς ἐν τῇ μέμψει γλυκύ. 
τὴ Θ΄ καὶ ὡς ἑκάτερον ἐϊζίσου πρφῴηεις.: οὶ 

οἷς “ρά φεῖς ΟΣ οἷς ἐγκαλέις ποι δ' δύων. ἐγὼ ἡ 

εἰ μδῥ τι συνήσειν ἐμεωυτῳ Ὁ Ὡρθς σὲ γιγνομδβε κ) 

(Δ μικοὸν ἐλλρίγψαντι, πάντως ἢ τὸς τροφάς «ὕ- 
λόγως εἰπτὺν. ἐπφιρφην ἐς ὡῆν ἢ μέμψιν φκπλίνψν, 

ἢ συγγνωμίω ὧδ. αἰτεῖν ἐκ ἠργέμίω ἐπεὶ μὰ 5 
ἄλλως ἀσύγγνωςον οἱοδνέσε ζρὸ; τοῖς σοις,Εἴτι ἣν 

φϑὸς σὲ φιλικῶν ἐξηωδοίν ὠκοντες.γυῶ δὲ, »ἐρ 

ἰωὦ οὐτε παροφϑίώαι θέμις ὅτεήμας ὠμολεοῖνα 

οὐπι ἀρργοριπαηυάτυτὴ οὔτ. ορυΐαπι ογηϊςα αυλάᾷ 
Βοιμο νοπὶτροιῖ ἰάσοσγα νοΐϊς ας ΒΟ] ]ο. Ἐπ οὐλπῖ 
ἃ ἰοησο φοῃίρε ΧΗ] θ Ὠγ; πο πλῖ πο πὰ αἰίατ εἴς, αυδιῃ,ς 
το αὐ τγάθαιονὈ! γεζὸ Ῥχορηὶς αὐ Βομ Πετη ἀαροοῖ 
ΠΠοι;ἃ τε νθηῖσο ρατασαῃ) οπληΐηο. Ατι}ς νἱν φυΐσ 
«6 Π} Δι: ]Ο115 ΕΑ, Π] Πιὶ 5 τα 6 αὐὰ πη ἰ 4 ς ἢ. ΘΧτ 
Ρδέϊζαγαιῃ. μα Ἰσίτανς οἰ πη αἱ γο5 Π1] ςομπειρὶξζ, 

Τοοἰηάο. ΕΧ πα θατη » τα τη οαυα οσοιραζυμὶ 
ππίαχαατη οχῖγα Οὐαοίαμ 6 111. Ἵ εἢ 15 ἤὶ Πυῥρὶ- 
τοῦτο τς πλάση δοἷ, το 15. ΜΙποτις Ροϊβητία» 9" 
ὨΊΠ65 ἀθηϊσιο ἀ1) ἀφα αι, αυδητο οσαπη πιεῖι ἃ ( εἰ" 
τὶ5 δα ΠΪγτῖοϑ ταὶ οαιμα τβάιοσίπι,, δ 4115 ροτίο τ" 
ταζας {πὰ σι ἰρΐ δ μεσ πὶ ἤρθη αάογθην ΝΟἢ ΘῊ ἐπα 
Ροτυμΐθμ αὐτὶ οςυ 15 αἰρίοοτο ταῆζα , δὺς δαγρυϑ 
Οἰτοιπ) ολαητὶ Ά ἴεττο » αδηζα ἴπης ορτίηροις υἰθὶ 
Ροῆς, αἰἸαυ}5. ρυζαῖ!ος, (Οαζοιῖς ἰσίζαν 4} ρου - 
ταητοῖα νοτὸ ἴῃ αι! δα 4Ὧη ροστυν τ οη δι ας οἂ“- 
ΠΡιις ἔοτς παφμἰξςϊο ἤσηο ἀφοϊατααμγ:ν σὰν 1} 
ῬΟΥΙΟΙ »Π 616 ἴἢ Ορι5 (ςοἰθγαζα σοη ἢ] α οΥΠρ ΙΓ. 
δοα ν] 465 τὴς πγυῖτα πηασηάα» ΠΙοηξῖο ργατουηηϊττε- 
του: τα ρου βἐμηλι αὐτο ὁροτίεραῖ, ιομιδά- 
πλοάμιη ἐζατίῃν ἀδούιηι ἀρραγιεἰοπθπι ἰη τ ]]οχο- 
ΓΛ Ὲ5» ὃζ 4110 ρᾳξζο ταιζαι) 14 ]ατοΥΌ Τὴ οΟρίαΙΠ 

Εβπαρ τ μγ1}5., μα}10 τποτῖς αβοέγο;μ]}}ς ροσιη!ὶς ὁ- 
Γρρε δ: 4 ΟΔιιο  Πγ115 τα τι1Π}» νὰ αομιηιο ἰη γα 
ἔζαμη ἀδργα πο πἀογάμλιι. ας Ἰσίταγ ξοιτὸ πο] - 
του τηαηδαηάα, [τἀ νου ]5 οογϑηιν πΠασγαπάα (πη 
τέχας [ἰδοῦ δάμηοάμπηι Ορίποῦ αι ϊτιιγιπι. ἀ 5 
μη οτος. σαΐτις ὃς Βοποῦος Βα θδηλὰ5 » ὃς τυσῖρα οχ 
4 πρὶ ΘΧΟΘτοΙτ5 οοι μίξας ρα ο[Ἐ ὅζ Αὐηδη5 πιχηλὶ- 
118... ΝΟ5 δροστὰ ἔφ ἀϊπίηδηι δου θι5 ᾿σλο Ια η- 
αἀἸ»ΓΔου Ποίας {τατιιθηα!ς ἐφοϊ γι, ΜΌΪτας Ηροαστο 
τομη θα 5,115 ρΓῸ στατίαγιμὴ βέτοης ργα [Ἐ] ἤπηιις. Νς 
γογὸ ἀ1},φιαητᾶ Βετὶ ροίϑ]ς ὀχρίαγὶ πρός, ροητέτγα; 
ὃζ ργοπηρτὰ πα ἀατὶς ΠΟΥ ΠῚ} ΤΟΣ ΠῚ σοῖο. μοὶ“ 
᾿Ἰσοητιτ δτοπὰ ΠῸσ πηάσατα ἰαθογαπι ἐγπδζαι ΡΕΓπ 
ζςοΘρτατοϑ5»61 {τοπιὸ σις γοϊαης . ἔξοογίπγι5. Ηος 6- 
τίατη τα ποῖΙο Ἰσπογᾶσο Ἐπιαρσγίιπι αἀ πος γθη 8. 
ΧΡ ξεῖνον πταρεύγτα φιλῶν ἐθέλοντα δὲ πέμπειν : Ο- 

Ῥοσγῖοῦ Ποίρίτθ)» ἄτι) ρίσῆο εἢ οοΡΙ εἰ!» 

ούμι 6 νοοῖ ταγῇις ἀϊηγϊττεγο. Εοπλοτιδ ἀρὶοπ- 
τ 5πλα5 Πδης [οσεπι ΠΟ] 8 ργα τ ρῆτ ΝΟ ΟΡ] 5 απζοιι 
τα ]οΥ αιαἀἅ ςοη πηέξίο,ιαπι Βούριτα]]ς ἰητοτςο- 
ἀϊτ, ργοΐβέϊὸ εχ ἀοέεγιπδγαη ά]ο Ρἰετατέχας ἱπ 
ἄδος ἱπηπιογῖαοβ, ΟΘ αιιὰπη σδιῃῆδη ποηιο. πὸ 
16 11. Οὔ πλθη νοσδθὶῖ 9 νὲ νἱοἰαζοῦοπ Ηοπιογίοξ 
ἰερθ, δείδμη τὸ ἀϊατιὰς ἀριτά πος Ὠϊο γοτίποτὸ γο- 
ἴᾳετο, 564 σὰπι ν] ἀφάμη ται σογριμου τὰ οιγα ἀ1- 
Πισεητίογθ (ογυδηάϊπη οὔδ., Ῥογηληίι ΟΡ] ἢη ρατγίαπι 
ἴτεγ ἔασοτο «δζ νε ἰδαίογ ἢ ξιο]Ἰότημο Ργοίδέξϊο; ρα’ 
ὈΓοο νθ ἢ σα ο ΕἸΡὶ γε σθῖ. (ὐουαϊτοηζοσ Α(οἰοριμπὶ 
οτη6ς 4)» ἀέπῃταις γι ἰτογπὶ ΠΟς σΟΠαΘηΐΓα Ροῆτι, 

1α»ηἰϊλοοι 

᾿ φτρτο ταᾶηι 1η ΟὈΙ πΓράτίοπα Πιδυζατου, αἵ γα 
[ΓΙΠΆΠ ΕΘ ΡαΓΙΓΟΓ το ἔλοοτο [το ]]Π]ρο, ὃς ἴῃ {οεῖρό- 

ἀο τεργαβοπάοτς; ὃς ̓ ῃ τερί δ ηάοηάο οὐπάϊες, Ἐς 
50 νογὸ {1 τὰ] ςοπίσιμ οἤδιη αἰϊσυΐας 1 τὸ νοΐ 
ΤΩΙ ΠΙΠ] ροσραξί» ςομίο {Ἐ]ΠῸ ἀυις νου ΠΠ}1165 οχουα- 
το 65 Δάξουγοπ) 5 ὃς ογίπηεῃ ἀθροΐ]θγα σοπαγοῦ, ἀπ 
Πουΐραπα φάτ ΠΠΊδτὴ νοπίδαι ἀοργθοαγὶ πιο [ατοσεῖ» 
Π.ΟΠΙ 40} Αἰ ἰτογ τα νεῖ [115 τ ροττσὶ ποη (οἷο τ 

τε ίοο,» [1 φυ!α ἐμ ἀπιϊοἰτῖα οομτγα τς ἱπηρειάθηζε δ 
ἐἈσβΕ ΒΡ εἸσε Νύσις γογὸ (οἴοη π1 γε πα ιιοτα οὔ" 
ΠΟ Γὰς ΠΟῇ δγαζ » Δζ Π05 ΠΕΡ Πρ ητὶς ἀμ οτο) νἵ 

ι ςοηίδῃμδ, 



ΟΠ Θ  αΔηγαν 9 αυα ἤητηπιο ἔδιιάϊο {Ἐπιροῖ ἐχρε- 
ὕΠαηγὶ155) ας 411 αὐ ἀοσυ τ ομ 5 ποάτι» πιὸ Ὧ6-. 
ἔδμάδῃη ας ἀειποηγαθοςπχο πο τοάὸ Πα] }π|} γ1-- 

θΔη) ΟΓΗο την ἴῃ τὸ βεατεγαν τε : {εἀ πα ταγα ιὶς 
“ππαξ ρταίζατο δα ίαπὰ βας. Ὑοσταβ Εἰς ἀρίταν δη- 
ΠῈΣ, ἃ 40 νὶχ ΠΙδϑγατιις 1ἰ5 πα: {οἰ5 ρογίσιι- 
Ἰδ' ἃς τη] ο πΠ|5 ἃ Ῥαπηοηΐα νοὶ. (ὰμπι απΐοπὶ 
Οὐοοδοποιηίοιν ἤπιαν τεληπϑέξιις οἤδπι., ἃ 
ἴδῃ ντθ ἸΝΊσοητε ἀἰς ̓πυπαἑπούοτη . Εἰ δὶ ΡΓΠΊΟ » 18 Π- 
“018Π} αἰϊσα! 1)6ὸ ρακζιίο , ΡΓΙΠΆ ΙΑ σοηίρεια-- 

[ς (αἰυζις τράα αι. ἀσπατῃ Ργοξβέδιο δ Πλθᾶ: » ΡΓῸ 
ἀιξξο ἀπατῃοηιαῖο , ταὶ ἀρρεὶ δτίομθη) ΘΠ} Ὲ- 
ἴξῃς, Οἱ! διιζθι ἔεσορας {τοις , (6 τορὶς (ὰ- 
16] Σεῖς νπιις ούας, Γυ] ἰαπὰς πουληδ ἤλμιις Βα- 
Οὔ], Αραῃηθηῆς ΘΘΠΘΙΟ » σαὶ οὐ δα} ρου Π!- 
ἴ) οαιἴαλι Πἰτοτας σου ΠΔΠ 9 ηαιδὰ ὃς αἱ 
γος ᾿τυσιιπὶ (6 ὅὃζ τοὶ ποτζιτίαιη ορτίπηαι Πα- 
ὅτε ρχοιηίτζογοῖ, Ῥοίξ ας; ταπύαμι ἂν Α- 

Ροϊϊης {πογιμλ ὰ τὸ [υρεαπη πὶ νοηιοθαῖ; 
ἀπο ποίειῃν αδἀποηταπι οἰδὶ Πα γοἰρτατὶ 
οἷς. Πρηϊῇοαρας, ἀῤχεγυσα τὰ πὶ οὐδ δας ἃς 
ἄτα; (ροὶ ρυϊηοίρίπην, ΓΔθ} ] ςις [ἀρίοπ8 ἃς [Δπ᾿- 
δι καὶ Ἰἰτοια,. Οὐϊὰ αἰτίηος πὶς ἄἀϊσοῖς » αυδηζο 
βϑαιάϊο ἔπούταν. οἰαζις., δα σΧΡΟΠΟΙΟ 5» Πποηηαί- 
μηράμη τας [ἰτογα τὰς αβδοογίης. Ἐκοηΐην ἢ αιυιὰ; 
ἃς ἂς τὸ ἔιογαης ἃ ποὶς τ]ὰ [Οτίρτα ΔΟΟΘΡΙ ΓΙ 

( Μιίδεανη δυΐοσι αἀ τὸ ῬΟΙ ταρο]]αγίιιην αιι6ι-- 
ἄδην αυΐ ἰπάξ νομογαῦ) ργουίι5» αδηζαμηι ΟΧ 118 
ἰατίτίαιη ῬΘΙΟΘρΘγ 1) ΟΧ ἢ αύᾳ (᾿υἸρίδγαῃι » ποιι- 
(τὶν καὶ υὐίως ςὰην 4Ζυϊάδιι Οχ ΠΕ ΓΙ} 5 ΠΊΕ 15 ἢ]ιἰς ἀο- 
ἔλα}. ΣΟ θττογοίι » αἰ1α5 δὰ τα ἀρραγαιῃ [Πτογαϑ 5 ἢ- 
Ὠχίί ας ἃς ῬτΟ ρυατογιτὶδ Εἰ Ὶ στγατιας ερὶ ὃς ἰη ροίζε- 
ται δ ] οπλ 'ἀρς το φοιῃροηί τοι ρου). ΡοΙὲ μὰς 
ἰδρατιις δά πος γϑηϊς ορτίπνις ϑοραζοῖ. 14 οὗ τη οορ- 
ΠΟΙ ΠΘ»οοητιπιὸ ἜΧΙ θη ς ποι θηι ἀςοο ἢ], Ομ- 
Ρίεχύ αιιο δυιηὴ ρτας σαάϊο [Δ ομγγαιας οθπ4], αὸι 
ἈΠ] αἰτυά αυλιη τα ταάίηυς αἀ πο ΠἸτότας σορῖτα 
τό Οἰλπι αατοηι ἀσσορηθηι 9 Θχοίουααι δὲ οοι} 13 
βανλοιςβαι» πιοτἀἸούμας το πθραμη 5 τἀπαπαμι 
Ἰπρταοη5 ἢς αιιοά ἰητοι ἰοσοηάιηι ἱπγαρ 18 τι ἢ - 
Ἰημἰδογατη. » οατα πορὶς αποίαγοι, Οὐοηξοίείιι 6- 
τᾶ ἃς ἔπος τήογὰ τοίογρῇ » ποθὴ (οἰ πηι α τε νε- 
ὕάμη θείαι δά ἰαηέξιιν. δοραγγμμν 1Π|π|5 Π] 111» 
ψιλῇ θ]ογιαθαηάι5, ὃ 4 σου Πλ 6. ΔΗ] ΟΠ ΕΧ 
Ἀρδηγοα τη αλην Αὐγπαρθόηοιι αὐίθητία νεἴζτγα αὖ 
110 ΔΟΟΟΡ δι 5.Ῥοίξα μΔπι μαης δα τὸ ἴδηι (τ ρ 
δρη,ἱρίδ αυϊάειν Πα |Ὧπὰ αἱ ἰδῆι, Ζαὰι {ΠΠ4π|» αυτ 
ἐερίκῆοη ἰοπῷ σοητίησῖο ν]ἀδραταγ ἀοσορὶ. Ομθά 
ἱ πος οὗ δὰῃγ σφ ατα δοσυίας . νῖ ΟΥἸ ΤΆ  η15 ργατοχ- 
ἴῃ ἐτεηποπειὶ5 (ογῖρεπάϊ ποῦὶ5 οσταοηθπι ρῥγα- 
δας) (χπὸ ροστατα ΠῊ]] τι τρια πδ πο οἱζ, ὅς 

“θαζρηι5 στατίδῃν τα 1 γθίευβ » ΠῚῈ οδίξείησο. δ1ὴ 
ἴὴ6 γογὸ περί θέεὶ δἰ τσατ ἰη το οἤἕοΙ) ἀσσυα5» 45 
ἴὰς ε(Ἐ ᾿ηξ Ποἰοῦ , 4] ρτορτοῦ ταο Πα! ογιπη αὐ 
Ῥογτβάϊαπι δαὶ περ] σδητίαμπι 5» πος τηϊηϊπιὲ ο- 
Πηϊατ αἰδοῖ Ν οτὴπι ἐρῸ » δεἰαπιί! ποι [ξ- 
Ῥιὰὴς (γίδια, ταιθα ἀϊσηις [ἀπη»} νεηζατ ἱπηρε- 
ἴσοι, ἤρη ταπ ρίορῖεσ περοτίογυπι πα ἰτἰτυα πο πὶ 
αυα: ρτα πααπίρις ἔμπης. ΝΝοπ Ἔπίηι τᾶιη πταϊὸ ἔς- 
ζΕῸ νὰ πο Ομ περοῖίο ἤσας ἱπαὶς ῬΙΠάδτεις 
ἴδῃ το ῃ ργαροπθηάδπι οχη ήπλθηι ; υὰπι αιδά 
84] ταητσα νίσαμι {οεὶθοπάμπι εἰ » σαλ5. οὐδ πη 

ἐὰ 

ἘΡΙΞ5ΤΟῈΕ ἅ. 117 
τύχοι μδο ὧν ἀεὶ ἕωητουοῦτες ποϑολϑδῳ, φέρε σῃ, Χαᾷ- 

ϑείπερ ἐν ὅρῳ ,ραφῆς Συτο Χο σοι εὐ.) δείξω μη-- 
οἱὲν ἐβζαυ τον, ὧν ἐχοζω, εἰς σὲ πειραο εν, ανχα μησὲ 

μιελλήσοι τολιμησεντα. ἢ λδον ἐκ παγονίας ἠδὲ; Ὁί- 

τον ἔτος τετὴ, μόλις ἐφ᾽ ὧν οἵάδα κινδιυμίων τὸ πε: 
γῶν σώσεις. ἐπῆρθας οἱὲ “τὸν καλχηεόνιον πορ- 

θοὸν καὶ δχιςας τῇ γικομοήεδοις πόλει, σοὶ ἀσροϊ τῷ 

καϑείμιερπατοίῳ ϑεᾳ,, τοὶ πσοοτολρθια δὴ ἐμιαυτὰ 
σώφρων ἀπόσα χο, σύμξολιν τὴς ἀφ ΐξεως πὸ ἐμῆς, 
σῖον αὐ τ᾽ αὐαθήμᾳτος ἱεροῦ ἢ εἰς σὲ «ροῤῥησιν ὧν 

πέμπων. Καὶ ἰωὼ ὃ κομί ζωνγ τὸ ἡράμμοᾷ 47 βασι- 

λείων ὑποισιςῶν εἰς. Ἰουλιανὸς ὄνε βζα. βακλύλου 

πῶς. αἰποιμοῦς τὸ ἡν»Θ.: ὦ δ τῷ τὸ οίλιςα τίκο 

διφολίω οὐ εχεῖρι ζον, ὅτι οὶ φυρθς ύμας ἡξεοιν ") 
σέ αἀκομζὼς εἰοϊνα; καϑυσπησνειτο. Μετοι (αὐτοί μοὶ 

κα ϑάγερ ὡξ δοῦλα νος ἱεθὸν ἐφοίτα οὐἶδα σοῦ 
ἡραμαᾳ, εἰαὶ ἀφιξὶν αἰ ἡμετέραν ὧσ μδύως ἀκη- 
κοέναι οἰοκοιεῦ τος. ἰοῦ τε τῶτο ἐμοὶ δεξιὸν οἰωνιο μ{φ; 
κοὴ χρηςῶν ἐλπήων ἀρχὴ. Ἰώμεβλιχος ὃ σοφὸς καὶ 
το; ἰαμξλίχᾳε οοάμμᾳ ᾿ ΤΊ μὺς δεῖ λέγήν ὅσιι ς ἡυ-. 

φρανϑην.ἢ ἃ οἷδὶ «ἰωὺ δ. ςολζωυ ἔπαϑον σημαίνάν. 
εἰ γαρ ἐσ ϊΐξω τὰ παρ ἡμῖδι ἕνεζῳ τούτου «ραφίνζᾳ, 
ἰοὺ δὲ «ν ἡμεροσξόμου 4}. ὠμδῖϑιν ἡκόντων ὡς σὲ 
πεμφίντωα, πάντως ὃ πόσίω ἐστ᾽ αὐζοὶς ἡδενίω ἐν 
φον, ἀφ᾽ ὧν ἐδήλου γινώσκεις. πῶώλιν ἐπανιόνα Θ’ 
οἴχᾳσε τῷ τροφέως δἷα ἐμαυτῷ στα] σδέων 5 ἐτέροιν 

" βχὸν “ρὸς σὺ ἡραμμιάτων: διυιξ καὶ «ίωυ δὶ τοῖς 

φϑώνουσι χαρὰν ὁμολογῶν ᾽ χρὴ ζορὸς τὸ ἑξῃς ἥ ᾧν 

ἴσῳ ωὐἱὸᾳ σοῦ τίου αὐτήσοσιν αὐ δὴ. μυοτοὶ ταῦτα ἐ- 
φργρέσβόῦσεν ὡς ἡμαξ ὃ καλὸς σείπωτρος. ἐγὼ δ κα 
ὡς ἔγνων, αὐ ϑε αὐάπη δύσεις ἡξα.γἡ αἰδιπλιακεῖς, 
ἐοϊάκρυον ὑφ᾽ ἡδονῆς. οὐσὲν ἄλλο ἢ σὲ καὶ τὰ οὐδ 
σου θοὸς ἡμκαξ ὀγειοιπολῶν γρώμμοᾷ. ὡς δὲ ἔ- 

λαβον, ἐφίλοιωυ͵ καὶ τοῖς ὀφθαλμοῖς φοϑοσή ον 

κοὶ ἀωρὶξ εἰχόμίωυ, ὥασερ «εσενὼς, μὴ λοθη μκε 
ποτα εὐ εἶν ἡρα μοί των αὐαγνώσᾳ τὸ τῆς σῆς 
εἰκύν Θ΄ ἤ»δαλμίᾳ καὶ δὲν κοὶ αὐ τέγραφον οὔϑις. οὐ 
«ορὸς σὲ μόνον, ἐδλα οὶ «οϑθὸς τὸν ἱεριν σαΐτα. 

τϑον τὸν ἐκείνου πα͵δα, χοϑείπερ ϑρυηηόμδρθ᾽ ὅτι 
τὸν κοινὸν ἐταῆθον ὧκ τὸς ἀπαμείας οἷον ἐγεχυρεῦ 
τῆς ὑμετέρας ᾿Σπουσίας αὐτειληφότες εἴνμδυ Φξ 
ὀκοίνου. ταὐτίω ἤδη φρὸς σὲ γεγραφὼς, αὐτὸς 
οὐδὲ μίων ἀρνλίωω, ἢ «ἰοὺ ἐν ἥ μέμφεδο «δοκεῖς ἐ-- 

σηςολίω ἐσεξαάμίω.ον μδὸ δὴ δὲ τῶτο ἐγχαλεῖς; 
ἵγα τῳ τῆς αὐτίας πήματι, πλείονας ἡμῖν ἀφορ- 
μα τῷ γράφειν φερξενῆς , δέχομαι «ἰὼ μέμψιν 
ἀσμδυθ’ πάντων. χοὰ ἐν οἷς λα εβωΐω τὸ πῶ ἃ 
χρατ΄ εἰς ἐμαυτὸν οἰκειοῦμαι. εἰ δὲ ὡς ἀλη- 
ϑῶς ἐλλεύψαντο τ τὸ ὥοος σὲ κα ϑήκοντ Θ΄ αὐτιδᾶ; 
τίς αὐ ἐμοῦ ἡἡοιτ᾽ αὐ ἀθλιώτερος, δζὰὶ γραμέία- 
Ὁ φόρων ἀσικίαν ἢ ῥαϑυμίαν, πάντων ἥκ: τα Τύ.- 
του τυγ χείνοντος ὃ Καὶ ζι ἐγὼ δὼ κῶν μὴ πὰ εογαΐχίς 

γράφω, σίχαηός εἶμι συγγνώμης «δα! σοὺ τυγ-- 
χάνειν. οὐ τῆς ἀ φολίας ἰωὺ ἐν χερσ!ν ἔχου, φαιίω 

αὖ. μὴ γαρ οὕτω ποάξαμμι κακῶς ὡς μὴ πὴ ἐ.- 
δολίας ἃπάσης καϑιφησι πίν δαρθ’ τὸ κῳτὼ σὲ κρέϊἴον ἡγ ἔα). ἀλλ᾽ ὅτι χορὸς αἴ δρα τηλικϑτον, ὃ χϑὶ 

ο 
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π Βοος, (ζοργτίρῃ! Θ 2012 βγοθυδϑὶ τς 

υςϑα Βγ εουπαϑγ οἱ Τῃ 6 ννείσοπια Τγυβὶ, ἰοπάοη 

τς8 ὈὨΙΝΕΚΘΌΚΥΜ ΘΚΕΘΟΘΟΚΥΜ 
μνηϑίωαι φόβος,ὁ καὶ ράφειν Κα τοκν οἷν, τῷ “πλέον 

ἢ τροσήκει ϑαιῤῥοιῦτός ὅξι σωφεονίςεφος. ὧσ- 
17) γὰρ οἱ ταὶς ἡλίου μὔομδουγαὺς αγτιβλεπῳν συ- 

νεχῶς τολμῶντες αὖ μυὴ ϑεῖοί τινες ὦσι κοὴ 2} ἀκτίς 
γῶν ἀυτε το ϑείπερ οἱ 170) ἀετῶν γνήσιοι κι ϑυρῷσιν, 
οὗτε ἃ μιὴ θέμις ὀφιϑίωαι, ϑεωρέν ἔχουσι Καὶ ὅσω ν 
περ ἀἰῶλλον φιλονεοικοῦσι» τοσούτω πλέον, ὅτι μὴ 
διωύωνται τυ εἰν ἐμφανουσι. τῶτο κῷ ὃ Ὡῳοθς σὲ 
γράφειν Τλρδῥ, ὅσωπερ οὐ ἐθέλη ϑαῤῥῶν, τοσού.-- 
χω αλλον, ὅτι χρὴ σεοδγεναι, κα ϑαρόος σδείκνυσι. σοί 
γε μίω ὦ »βρναῖε παντὸς ως εἰπεῖν τῷ ελλυνικῷ σω-- 
τῆθα Κα ϑεςῶτι ,Ὡρέπον ἰώ ἀφϑύνως τᾷ ἡμῶν γρα- 

φεῖν χὴ) τὸν ππτιρ ἡμῶν ὄκνον, ἐφ᾽ ὅσον ὠξίω καϊζα ἐλ- 
λφν.ὥασερ γὸ ὁ ἡλιος ἵνα δὴ πάλιν ὧκ τῷ ϑεδ ὡρὸς 
σὲ τίω) εἰκόνα λῳβη ὁ λόΐος, ὃ οἱ οὐοῦ ἥλιος ,ὥαυἐρ 
ὅτων ἐχῆσι κα ϑειρϑεὶς ὅλος λάμπη»οὐ δέξαοκοί- 
νη τῷ ωρὸς τίω αἴγλίωυ ἐλθόντος, ὃ μὴ τὸ οἰκεῖον 
ἐργώζεται,ἅτω δὴ καὶ σὲ χοίω ἀφϑονως Π τσ 

σοῦ καλῶν, οἷον φωτὸς, τὸ ἐλαίου κὸν ἐπτουρσεύογίαε 

μὴ δποχν ἕν» εἴτις ἢ αἰδοις ἡ δέους ἕνεχα τῷ φρὸς σὴ, 
σζωὺ αὐτισοσιν εν σωπεῖται. οὐσιὲ γὰρ ὃ ἀσνιληππὸς 
ἐσ ὠμοιξῆς ἐληησι τοις αὐδροόπους ἰάται. ἀλλα 

τὸ οἰκεῖον ὠντεῖ φιλανϑοφπούμᾳ κοϑαπέρ ἀ(θ." 

μα πανταχοῦ πληροῖ ὃ δὴ καὶ σὲ γοίω ως περεὶ 

ψυχῶν ἐλλογίμεων ἰατρὸν ὄντα Ποιειν. καὶ τὸ τῆς ἀ- 

ρέτὴς αὐοαγ)ελμῷ ὀζαπαντων σώζε;ν. οἷον εἰγα- 

ϑὸν τοξότίωυ. ὃς κἀν μιὴ τὸν ἀντιποιλον Ἐ 15 πταγτοὺς 
ἐς το χαήολον ἀεὶ ̓  χἕρᾳ γυμνα ζή. ἐπεὶ μὴ ἢ ὄ σκο- 
σὸς ἑκατέροις ὁ αὐτὸς, ἡμὶν τε τ) αὐὐοοὶ σα σεξιων 
τυχεῖν, οὶ σὲ τοῖς παρ ἡμδι σδισδο μδύοις ἐντυχεῖν: 

ἰλλ᾿ ἡμὲις μδῥὲ, κἀν μυριώκις γράφωμϑμ,ἶσει τοῖς 
ὁμηρακοῖς ποσὶ παϊζουᾶμ. οἱ παρα τὸς ϑῖνας, ὅῃ 
αὐ ἐκ πηλῷ πλιάσωσιν,ἀφιᾶσιν αἰΠπαλςῖ κλύζ εὐ. 
παρῷ σε 5 γὴ μικρὸν ,ράμιφ, ποιντὸς ὅδ: γογίμου 
ῥσύματος κρένον. τὸ δεξαμμίω αὐ ἔγωγε ἰαμβλί. 

χϑ μᾶλλον δζιςολίεω μίαν, ἡ τὸν ὧκ λυσίας γουσὼ 
κεχτῆ ὅγαι «εἰ δὲ μέλει τίσοι 170 ἐρᾳ ςῶν τὴν σῶν, μυέ-- 
λοι δὲ εἰ μὴ σφ λλομίαι, μὴ αἰδαίδης αἰασερνεοτ- 
Οιὶ ἡμαξ ἀεὶ δ παριὰ σοῦ σοφῶν ἐν χε εἰᾳ τυγ- 
χείνονίᾳς. ἀλλὰ κοὴ γράφε σιμμεχῶς : κΘῚ τοῖς παι- 
δῷ σαυτᾷ καλοῖς ἕςτων μὴ χα τόκνει. κἀν ἐλλίτω-- 
μᾶν,, αὐτὸς ἑκατέρου τω χρείαν οἰκείου. κρὴ ὧν 
δῶὼς οὶ ὧν αὐ ϑ᾽ ἡ μδ! τὸ ἴσον τρεσβαὔε:ς. τρέπει 
σὲ ἐρμξ λογία αϑητίω εἰσδὲ βέλει γοίφιμον, ὄνῳ 
σὲ μαϑητίω ὠκείνου, ῥάβδον ἐκ ἐν τῳ χαϑεύσαν 
ποιέμν, ἀλλ᾽ ἐν τοῦ κινεῖν χαὶ διεγείρειν κῴλλον ἐϑε- 
Λρν μιμειόϑαι. 

Τῷ ἀυτώ. 
Χρὴν μόρ ἡμας Τῷ γ)ρώμριατι πριϑο μδῥοις τῷ 

ἘΣ ἐλφικᾳὶ γινώσκειν ἑαυτοις 1) μὴ τολίίῶν ω Ἂ 

δροὸς ἀκοαῖς τοσούτου κα(αϑειρσ εν. ᾧ καὶ ὀφθέντι 
μόνον αὐτιβλέψαι συϑζερὲς, ἤπου τίω πανσοφον αρ- 
μονίαν χινοῦτι ρος τὸ ἶσον ἐλϑεῖν. ἐπεὶ Κ0, ὅδ. 

γί μέλ Θ΄’ λογυφὸν ἡχουυῦτι,, πᾶς ὅςτις ὠκςτοίη, κἀν 
ἐριςαγος ἢ, ,) δὁπόλλωνι φρὸς κιϑείραν ψαλλοντι, 

τηθητοπθηὶ ἔασετε γα σίο τ, Ετοητην αι] (ττρε- 
τ γθγεταγ ; ἱδρί εητίοσ εἰξ εὸ {αὶ ρίτις (ατις οομ Παίς, 
(ὐμομηδἀπιοάαπα ἐηΐμι 4] [01:5 (ρ᾽σπάοιοπι οὔτ 
τὐτ σοπιίηιῖο ποη ςοἤδηϊ αἰρίοοτς. ἡ ἀἰμ|1}1 
[τι ἃς ταάϊος 6115 τα] αι. ἀαιμαγιπν φΘηαΪ 
1 ΡΟΪΔ Ἰηταθαηζαῦ ἤρημς δὰ; ἥἄθα [ας εἰξ ςοῦ- 
ἤθῖς ροΙπτν» ὃς ΄υὸ γεβοιποητζηὼὶς ςφοητθηάιμηῖ» 
οὗ πηδοῖς (6 συοηίξαμι,. ιοά νοϊιμξ 5 ΠΟἢ ΡοΙ8 
ἀδεϊαγαηξ,» οοάςμῃ πιοάο 4} {ἰτοτὰς δα το ἐατο πὸ 
εὐ δος τ, αιδητὸ Ρίας νας αὐάετε : ταητὸ τσ δον τ 
το η ἄτη πποτι ος, ροτίρι οι ἀςπιοπῇται. Ἴε νετὸ 
ὁ σοηοτοίο»ο πη τοζίις Ροπὸ (ὐὐποία ἢ ἀεί [ΟΣ Δ0 
νι αἀοχ,άδοςρας οπληὶ ἀαἴα οοζαῇομο δὰ πος (τὶς 
δογο, ποδί (Ὡς πχοζιμαν ἤπης » Πααμτυμι ἤοτὶ Ροήεῦ 
Θχτηλοῖο, Οὐ οπιδάητο τ. Φ]μ {ο] : (γε ἱτειαμι ἃ 
1260 Ππλ}}πτ 16} δ το τγαηδίογας ογαζίο:) 80] ἱτ 
σασζαῦ φιθηγαδηιοάμ οπν πο θοτατὶς ταά!ἰς τοῖις 
Ἰχοοτηοα τ τοῖς αι [ρ]ο ποτ Ομ 1} το πη 
ἴα Πὰ ΠΟ ΡΓΟΡΓθ τη [0] πη΄ το πλπηιι5 ργαίζας: ἢ 
Οἴτῃ ἴα τ]5. θΟηΪ 5 αιιαί ἰμλης ααοάδῃη) αθατ11} 
νηϊπογίδλιη Οὐαοίαα Οροιτεθαῖ ἰγγιριδι το ἤεγον 
ποσὰς ἀφξαεϊρατι ἢ 4115 γΟΥΘΟ ἢ ἀϊᾷ θζιοῦς ᾿πηΡ6- 
ἄϊειις οἴρα του άογο» Ῥάγϑι οσαγιδῃ) ΠΟ. δι ογεῖ, 
Νέος δηϊπὰ Αἰοἰοριις τοποιπογατίοῃὶς (ρε (παῖ πηού- 
ταἱ 65, [6 πλυ] ἤσδηι (μαι Π δ οιταῦδιη » 4ιυδί αἰοὶ- 
Ρἰπαη πη θαι ἢ ἰος 5 ρει βοῖς, Οοά ἰάφηι εἰθὲ 
4αοηια ποη Αἰΐτοι 5. Ζὰπὶ ἀοέξογιμ ὩΠΙΣ ΠΟΙ 
(Θά 10Ο » [ποϊπη άπ ογαῖ » νἰχτατ ας ἀοέετίῃαπι 
Ρέτροζι!5 ορεγὶς ορούτοθαῖ Ἔχοοίοοσο γοῖαϊ Ρεγ τυιπν 
᾿ἀο]ατοῖθ ἢ) » 4111 αιιδηλι5 φἀποτίαει λ ἤθη ἢα- 
δεατ,πγαηιπι ταιηθῃ (ράἰὸ αὐ ἰὰ [ΟΠΊΡΙΙ5 5 σιοά ν- 
ἔχιν ρο ει! στυσυμη οἴ οχοοίσεῦ: ργα οστὶπὶ οἣπι πος 
ἔζοριι5 γεγί(αις ἢν ἰάεπι ργοροίτιι5 ὃς ποθὶς ταὶς 
δος ἔχε! ὃς εἰδὶ ποίει 5 πα ποεῖθιις ΡΟτΙΓΙ. δε πο 5 
ΘΕ Πλἢ ᾿η Πα ΘτΆ 1165 Πἰτοτας τ ἰτταηγι5. 181} ΔΙΙά 
“ιὰη ουπὶ ΕΟ Π ΘΓ Ἰοἷ5 ριιοτῖβ ᾿μ Ἰμλιι15, 41} ᾿αχζα [1Ὁ- 
ἴοτα ΠΟ }4 οχ ἰτο ΠηΧουλ τ] ν μά ΔΠη ΡΓΟΙο]ζ 
δογρζαπη νογὸ δ] απ ΟΧΙΡΊΠΙΠῚ ἃ ἴς ΠῚ ΠῚ] » ΟΥΏΠΙ 
86 114} Πυπλίπο οἘ ργωταητι5 ἀτηις οσο 1Δι0]1- 
(ἤϊ νῃδπΠὶ δρηξοίαηη ρ  υγ 5 [δου πη; ΘΠ Π1ὰ1}} ΟἸΠ16 Δι1- 
τα) ᾿υγάϊουτῃ Οὐδ ά ἢ εἸδ1 σογαϊ {ππἴ τυ ἀππαζοσθϑ 
(ἔμπης δαζθηι σοτά!, 1 ἔΆ]Π10Ὑ} ἢ ἀοίπίτιας πὸς αιαῇ 
ΡαΠ]Ο 5, α δι ἔφην ΡεΓὰ το ΠΕ ΓΪ θηϊο ΟριΙ5 οἵδ, ϑεά 
ἃς [οτῖδα σοπείμδηζου ὃς τιῆς Βοπὶς οδ᾽θάαγο ΠΟ5 
αἴηι6 εἰθαΐε πο ἐθῆηθ. ἢ ἀεἰδοουιπηι5 ΠῸςΣ οἴι ν- 
ἘΓΙΏ. 46 τηϊιη115 ργα τα ὃς ποθ ς ἰαγσίθηαι, δ ρῖὸ 
ΠΟΡῚ5. ρασὶς θθηθῆς!) γοίογθηαὶ, Μαχίμηὰ γοιὸ 
ἄεοοι ἀοξειπμ Μεσοιτγὶ) ἀπ ουρα αι» ἔδιι παῖς 
αἰτπηηυ τ ο νῖ οἷ πι 5 οἰκο ἀπ οἰρυίας, γ]τράπη ΠΟΙ 
1 Ἰτηπλϊτοπάο (οπγπο, (δ 4 ἴῃ τηοπθηάο οχοιταηάό- 
απ Ροςὰς 1 ζΑΓ1 γ6 119. 

Εἰάΐρν». 

ἤν τω εταῖ δι άθπι» Ποϑ[ςτἰρούηιε Τ)οἸρ ΐοο 
ΠΛΟΥΘΙῚ ΘΘΓΘ ΓΘ. ΠΟΙ 16 Πιοιρίος μὰς γοὰς » Ποηπ6 

τυμηοτο (οἷο με ἱη!ἀγροπάμπι σοηΐγα ταπζι νῇ- 
ΓΙ 1ΠΊΡ ΕΠ] 9. σα] δτίαπι ταπτυπηπηοάὸ ν ο οδεπονῖ 
Ροτι σα] οἔπιπι οὐΐει, πθάτιπι οπιπὶ (ἀρίοητῖα τοβθεϊδῃν 
Ηδειηοηίαιη σοποϊταητὶ . Οδιπδί {τ6, δ ψ  άθηΣ 
Ῥδῃὶ Πυϊάδι αν σαγπχθη τοίοπδηζὶ » ΠΕΠ)Ο ΠΟΙ 
σεαϊς 5. ογϊδιηῇ ἢ ΡΟΥΟΙΠΊπλις., ἃς Αροὶ]πθ 
δὰ ΟἸκμαγαπι ρίμ!]εατε., ΠΙθηϊ ομηπος » δεϊδηῇ 

Οερπομπι 

ΞΞΞ 



Οὐρβουμπλ αὐτὸ Μυῆοα ααιθηςτ, [Ιηβοτις. οηΐμὰ 

{αρειίοσι : αιαθυς τορυ5. ἱπέδγιις εξ τπγθ Το- 
ἀϊτ : τυοάὸ νοὶῖς ἔμππη ὃς μοά ποη ῥοὶμς. οἱ 
Ζυια {τ ςοσποίζοτο. Οὐἱ νεγὸ τηοσιϑ !5 σουτὶ 5 [661-- 
δυϑςοπίξίζιτα Μιιῆςα, φασπιθη ἀρζατς [ρεγαῖ » 15 
ποηάππ) ἕογτὸ ποιαῖς Ματγίγα ΡΗγγρ ς σα] δηλ! ταῦο 1» 
ΠΕΖις φοσποπιίποίη {11 θααίππι, αὶ ξαγίοί εἰδίοῖ- 
ἢ] {ἀρρ] Ἰσιιμη οἰ βαιθητιϑ: γι: [δ πξηλο Τ ΠΔ- 
Τηγγιἰ5 ΓΤ ταςὶς τποτῖοπι αὐάϊα!ς. 41 συπὶ Μις 
Ῥάτιιγ [οἰ  οῖτου σογγζαιτ. Οὐ ΘὨ1Πὶ 8. ΓΘ η]45 ΟΡῈ5 

εἰ ἀϊςοτο, Ζιαγιην δά ιισαίαμ ν ἸἘΓΙΟ 65 1 ἔγοητῖο 
ΟἸγουτησοίζαμς, 564 Π]ογια αι 06, ἱπηρΡ ογῖτα οοι- 
Πάθητία;, [τὶς ππάρπας οείαπν πῆς ροίτοτίταςι ᾿ρίἃ 
ΠΠΘΠΊΟΤΊΔ ρα 5 ἀοροπαϊτ, ΝΟ 5 δἰπέσυ ντ ΑἸΧΙ ΟροΥ- 
ζορατ,ἐπτγὰ ργοργίοϑ. τογπιλποϑ σοη ΐοτο » ταάζις 
Μιιίοα ἔται ἃς φυϊοίδοτε . φιυοπιδάιποάιμι αι] Α- 
πωρόβα ογασυΐαν ἃ (ἀπέλ5 ροποιγα σιι5 ἐστο Πἴπ1ι; 
᾿Ππ)0. οἵπὶ ΘΙ οητίο Ἔχοὶριπι. Ατ νοτὸ οιλτη τι 
ΠΟ 5 ̓ρίε ρυαῖσεας απίαπη σατιμὶηἰς αυαϑίηιιο Μει- 
ΟΣ} νιγρα Π05 τη σ 5 ὃς [π{οἴτας ἀογ πλῆτο, ἀσο,ἢ- 
οὐ αἱ Βάοῆο ΤἩγαΐηπι ρα! ἀπτὶ » πη ἀθηζο ἃς 
ταϊίοπο δά (αἰτατιοηθιη Γου τα 5 ἰζὰ πος πο ́ 6 
ἴχο ρἰοζέτο ἀηαπτιιπι ροΙ Ππππγι5»4 Π ΠΘπλι5, ΘΙ Δα 
τποάυπι 4} ποτοίζαταμπι δὰ πιοάογατιοποιι Ἀγ-- 
ἴδ (Ἔχαμπτιγ. Ἐπ ρειπυὰπι οὰ5 ογατίο 5 1188 
ΚΟΡῚ Ἰαοητὶ, ᾿ῃ ἔγοξεὶ ἱαπέξιοποῃι» ροηάαις σοη.-- 
ἔδξεϊοπουπνηιροῦ οἰ αδογαυιπγιςαυοη!ᾶ ααίάοιη [ά 
τα νἸἀοτιτοτα τα πὶ ρΓ πη τα 5 ΟἨο γα ηλι15» ὃ ἜΧΊσια 
ῬΓῸ Πηαρ 15 τις, τέηιιο νοτὸ ἀ5 ργῸ δπτὸ γοἀάθηζο5, 
νογὰμι αὐ 5 Ρο σν5. ἀομ ]8. Μοτοαγίατη. πο- 
{ἔγατη αἴποιοητος. Οὐιηϊπὸ δπὶπιὶ πθὸ Ἡδολὶα ςο- 

ΠΑ» α ΙΔ γ115 ΤΟ] 6πΠὶ δζ Ρασιιν ΟρΊραγαπα ΤΠο- 

ίφις ἀοτγοξεδυ δαί ποτα ραιοὶβ οείατι ΡΓῸ τὸ αἵ - 
ὅς τε ρογα σοπτοῆτις εἴθ. Ῥαη νογὸ ραϊογα!!ς 
Ραογὶ δαδαϊοὶ βίξυϊαμα {πὶ Εἰ τς αἀγπουεγθ, Πα] πὶ 
ἀδάδοιυς εχ! ππγαιῖτ. Ῥγοϊπάς τὰ Ζαοῆις Ὀοποαοΐο. 
πππτιι ποίϊζγαμι οτατί ἘΠΊ ἀσοῖρΘ » ΠΕ ἴα ρίρθαζ 

δ ρατιμῖπι σα 6 ἢ 5» αὐτο ἰΙοηρας Δάἀπρετε. Ουδά 
ἢ υ! τούξυιπι μαρεαῖ ταπι ογαῖίο ᾿ρίᾷ ξαϊιχ ονταπὶ 
δτίατη δὐτοτφοὰπι Μίπθαια σαϊσυίο τεϊειπιοηϊόσιο 
ἔχοτὶς σουρτόθατιι5. Οὐδ ά δά Ἔχιγοπιᾶ ρετίεξειο- 
ἤδη τπᾶπὰ δὐδας ἱπάϊρσοῖοπο ἀφ! σΠοΥΙΒ τα ἰά 4υοα 
ἄδῇι ἀρροηποῦς Νοηρο (σ᾽ττανῖο νόςατϊις Ὠ τυ δὐ- 

ἔαρος, ἰαςυ ίμπνατις το ρογα τ 5» δ Οἰτμαγαίο οδ- 
δὴ οὐ ιτιοάπ! αητὶ, αἀ οσπογάα ἀοίοέξοποηι 
[υὖ οἰςαάα Ργεβίις αιοά ἀφοοθας αΠοπαοσίς. 

αΥΑ νῷ ογυδιτοηοπι ατῆσπς ἀοξεγι πάῃ » ΠῸΠ 
γειδοτιαη πρῆηὰς ᾿ΐησια (ρ!εηά 44 οοποίη- 

Ἀἰταῖς γηοταίμληγ. [δ θοπα τε πο Δρίςητ5 Δπ1- 
ΤῊ] σοηεξιτυτίοης ὃς ναῦ115 ορί ποθι ἄς τοῦιις 

εἰς ὃς πα! !5ο[οπο εἰ 5 δ τπριθι5. Οὐσαπααε 1- 
διε ἃἰἴὰ ἐδητῖς., αἱϊα ἄοςοθε διιάϊεηζες 5» 15 τ. η- 
την αὖ ογυάτει νἱγὶ ποιαῖης ἀρεῖς » αυασπίὰτα ἃ 
Ὀοπὶ ἀο τα Οὐδ ἢ σὰπιὶ ἐπ’ ραγυΐδγεδιις Πρεξξατις 
Ὁ] ἀἰΠΠ ἀοππεῖα γπθπτὶς ὃ Ππσια » ἴατη ἢ τα τ ΠῚ 

ἴῃ φᾷ ὑπαὶ ἱποῖ : οὐπν 1θΏ πιαχίπηὶς ταθις 

Ὁρησίησίς . νὰ 4αϊς αἰτυά [δητίαϊ, δ αἰϊιά ααὰτι 
ἰπ αηίπιο πάει, ἀοσοαῖ: ἀποπποάο πῸη ἰά (οτάι- 

ἘΡΙΟΤΊΟΊ, 4. 1ς9 
πᾶς ὅςτις ἡἠρεμερκαν τω ὀρφέε ς μουσικζοὼ εἰδείη. 
τὸ γοὲρ "ον τοῦ κρείτϊονι κεϑέσον γον ὅφην, οἴκοι 
αὐ σδεχοίως οἰ μυζγλχοιτό, τε οἰγκεῖον κρὺὴ τὸ οὐ χέϊρον, 
τ ὅδι γινώσκειν. ὅςτις οἱὲ ἐν ϑέσμῳ μουσικὴ ϑνητῶ, 
ἐν αρμόσαι μέλος ἤλπισεν,οὐκ ἔκαϑὲ που τὸ μαρ-. 
σύου τῷ φρυγὸς πό Θ΄. οὐδὲ τὸν ὁβκώνυ μον ὠκεί- 

νῳ ποταμὸν, ὃς μονέντος αὐλητῶ τιβκωρ, ὧν ῥέϊ. 
ὠλλ' οὐδὲ τίω θα μύριδος τῷ ϑιρακὸς τελόυτίω 
ἤκουσεν, ὃς τως μούστωης οὐκ σῦτυχες αὐεφϑεγ- 

ὥατο. τί γεὲρ σεὶ τεὶς σφρίεῦ ας λέγην.. ὧν ἔτι τὸ σ7ε- 
οἷν δὶ τῷ μιετώπου φέρφυσιν αἱ νωοήστιστη. αἰ 
ὠκθίνων δ ἕκαςος ἀμούσου τόλμης, αῤκοῦσαν 
ἔῃ χρὴ νιαῦ ὧκ τίνει τὴ μνήμῃ δίκζω, ἡμαῖ δὲ; ἕ- 
δὲει μδὺ ὡς ἔφίω, εἴσω 4 οἰνοείων ὅρφον ἐςείναι, χοὴ 

τῆς αὐτὸ σοῦ Μουσιγοῖς ἐμφορουμὅῥοις ἡρεμειν.ὧσ- 

πέρ οἱ τίω δαύλλωνθ᾽ μαντείαν ἐἷξ ἀούτων ἱερφὸν 
«οφοσιοῦστιν ἡὶ συγὴ δέχονται. ἐπεὶ σὲ αὐτὸς ἡμὶν 
τῷ μέλοις τὸ ἐγοόσιμον μνηςεύεις » Χαὶ οἷον ἑρμοῦ 
ῥάβδῳ κινξϊς κοὶ διεγείρεις κα ϑευδοντας, φέρε σοι 
καϑείπερ οἱ τω σδιονύσῳ τὸν ϑύασον κρούσαντι 
“σοὺς τίου χορείαν αὔετοι φέρονται, οὕτω κΘὴ ἡ μειεὶς 
ιὺτσῳᾳ πληκρῳ τὸ εἰκὸς αὐτη χήσωμδυ ὥασερ 
οἱ τζε χοφοςοίτη χορὸς τὸ αὐάκληκίᾳ τὸ ῥυθμοῦ 

σιευνο ϑϑοτοιιῦτες. κοὴ «σοῶτίν συι ἤἶμ'᾽ λόγων οιὲ βα- 
σιλέϊ κελαύσαντι «ρὸς τω ἀοίσιμον τὸ πορθμοῦ 
ζεῦξιν ἔναγχος ὠϊξειργαισάμοεϑιι, ἐσριδὴ τῶτο ὅξη 

“οκουιῦ ὠπορξω μεθα, μικροὶ μδὺ αὐτὶ μεγάλων 
τοῖς οὐδ σοὺ παὶ τῷ ὄντι χαλκὸν χρυσοῦ αὐτισι» 
«δόντες. οἷς δὲ ἔχουν ξενίοις τὸν ἑρμεζωυ τὸν ἡμοέτε. 
ρον ἐςτῶντες. σάν τος οὐσὲ τῆς ἐκάληῆς ὁ ϑησόῦς τῷ 

“είσενου τὸ λιτὸν ὠπηξίωσεν αλλ ἤσει χα] μικροῖς 
ἐς τὸ αἰαγχᾷ)ον αῤκεϊόϑαι. ὁ παν δὲ δνόμιθ" τῷ 
πο δὸς τῷ βουκόλου τίω σύραγγα “ξοσαρμόστη 
Οὴς χείλεσιν οὐχ ἠθιάζῶσεν. φρόσου δὴ καὶ αὐτὸς 

τὸν λόγον δ μδρμεὶ νούμιατι καὶ μὴ δατοκνήσης ὀλί- 
γῷ μέλει μεγώλζω ἀκοίε ὠνοίδιυῦα!. εἰλ᾽ ἐαὶ 

μὃρ ἔχη 1] οἴεΐξξιον., αὐτὸς τ ὃ λόγος σὔτυχέι χιῷ ὃ 

ποιητὴς εἰυτεῖ τὴς «οἷο τῆς ἀϑίας ψήφο τἰοὺ μϑο- 
συρίαν Θερ᾽σλᾳξων: εἰ δὲ ἔτι χειοὺς ὦ τελοῖξ εἰς 
τὸ τῷ ὅλου πλήροομζα «οοοσο ται μὴ ἀπαξιώσης 
αὐτὸς τὸ ἐνδέον τοοϑῶναι. ἡδὺ που χοὺὶ αὐόοὶ Ὁρ-- 

ξότῃ κληϑεὶς ὃ ϑεὸς παρέςη χα) συωεφήψατο τῷ 
βέλοις, καὶ κιϑαιρφ δ᾽ τὸν ὄρϑιον ἀοἶοντι φρρὸς τὰ 

ἐλλῶπον τὴς χορδῆς ὑπὸ τοῦ τέῆ!γι, τὸ ἴσον ὃ πύ- 

ϑιος αὐτεφϑόίξαζ. 

Αἰδείαν ὀρϑίω) ἔνα! νομίζομδμ, οὐ «ἰὼ ἐν 
ἘΣ τος ῥήμασιν οὐδὲ τῇ γλωτίῃ πολυτελῆ σῦ- 
ρυϑμίαν. ἀλλὰ ὄζαϑεσιν ὑγιὴ νοιιῦ ἐχούσης ὅζα-- 

γοίας. καὶ ὠληϑεῖς δόξας ἐδ τε ὠγοὶϑῶν τὲ χρὴ 
κακῶν, καλῶν τε χροὶ αἰδορφν. ὃςτὶς οἱ ἕτερᾳ 

ἐδ φοονέϊ, διϑδάσκοι ὃ ἕτερῳ τὲς πλησιάζοντας, αὐτὸς ἐπολελέϊφθαι δοκεῖ τοσ έτζυ παϊδ εἰας ὅσῳ κὶ τῷ 
᾿ ἵ 4 3 “3Ἃ ἊΝ δὴ, ἐτὰ ! 

λρηςὺς αὐὴρ ἐ().( εἰ μᾶρ ὅπ σμικροῖς Εἰ τὸ δχάφορον ἃ ἶ τὴ ὙκΟΥ μὰ 

πρό ποσῳ γνέται. οι ὃ ἐν τοῖς μυϑγίσοις ,ἀνλο μϑὺ φρονοίῃ τίς; ἐπεναντίον ἢ ὧν φρονϊ οδισδσπ. ποι 

᾿" 

»γώμης «ρὸς ὃ Γλώτγαν, κακὸν μδρὶ εἰς τόσο ὅμιως 
ς ἀτϑτο 

Ο 
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160 ΒΙΝΕΚΘΟΑΥΜ ΘΚΈΘΟΚΥΜ 
ὥκονο καπήλων ὅξην. οὔτι 29 ἡςῶν . ἀλλ πα ιηο.. 
νήφρφον ([Ὁ΄ αὐθϑοώπων. οἱ μάλιςα πο αἰεύουσιν, 
ὅστι μόλις φαῦλα νομάζουσιν φξαπατῶντες χρὴ 
σελεώζοντες τοὺς ἐπωγνοις: εἰς οι μιετατιϑένγαι τοὶ 
᾿σφέτερῳ ἐθέλουσιν εἶναι χαχα.πάνίας μϑρου χρὴν 
τοῖς καὶ ὁτιοιιῦ ογοβείσικειν ἐπογ γελλορᾶροις , ὥν- 
ναι τὸν ἰεόπον δπεικες. καὶ μὴ μφχόμδρα τοῖς δὴ- 
μοσία., μιεταιχαρφικπτηρζζονίῷ τὸ ον τῇ ψυχη φε- 
ρειν δοξάσμαζ.. πολὺ σὲ πλέον ἀπτάντων οἴμιαι 
«θεῖν εἶναι! τοιούτους, ὅσοι δ᾽ ὴ νέοις τοῖς λόγοις συγ-- 
γίνονται. τἷμ[ὶ πωλαμών ἐξηγηταὶ γιγνόμδρμοι συγ- 
ἡραμμῴτων. εἴτε ῥήτορες εἴτε γραμρ(ατικοὶ κο ἴπι 
πλέον οἱ σοφιςαΐ, βούλονται γεὶρ ωρὸς τοῖς ἐλ- 
λοις οὐ λέξεων μόνον, ἡϑῶν δὲ εἶναι ο)οάσκαλοι. 
καὶ τὸ κατὰ σφαξ εἶναί φασι τίω) πολιτικίω φιλο- 
σοφίαν. εἰ μὰν οὐ ἀληϑὲς ἢ μιὴ, τῶτο ἀφείϑω 
γαῦ. ἐπαινῶν δὲ αὐτοις οὕχως ἐπάγγελμῳ τὰ κα- 
λῶν ὀρεγομᾶμοις, ἐπωηνέστημ᾽ αὖ ἔτι πλέον εἰ μη 
ψαύννς δὴ σ᾽ φϊξελέγχοιεν αὐτοιὶ, ἕτερᾳ μὰ 
φρονοιῦτας οδοϊάσκονίας δὲ τοις πλησιάζοντας ἕ- 
τέρα. που. ὁμήρῳ μέ τοι ζα] ἡσιόδ᾽ῳ. ΘΙ δὴ- 
μοϑένει μδό τοι χαὶ ἡἱφφοστοω καὶ ϑουκισὶ δὴ κοὴ 
ἰσοκράτει χα] λυσίῳ ϑεοὶ πάσης ἡραυται πτι- 
σδείας. οὐχ οἱ μδὺ ἑρμοῦ σφ αἷς ἱεφριὶ οἱ δὲ, μου- 
σὼν ὀνόμιζον. ἄτοπον μδρ οἶμιαι του ὀϊζηγουμέ- 
νοις τοὶ τούτων, ὠτικοίζειν του ὑπ᾿ αὐγὴν τιμηϑῶω- 

τας ϑεοιξζ. οὐ μίω ἐπειδεἐ τῶτο ἀτοπον οἶμαι φη- 
μὶ σεὴν αὐτοιὶ μεΐίᾳϑερδῥοις τοὶς νέοις, σιμυ σὲ σε-- 

μι δὲ αἵρεσιν. μεή σιοϊάσιειν ὧ μή νομίζουσι ἀσου- 
διάχα βουλομέροις διδάσκειν ἔργῳ ὥξρτον. καὶ 
πείϑειν ζις μαϑηταὰς » ὡς οὔτε ὅμηρ᾽ οὔτε υσίο-- 
«ἴὸς, οὔτε τούτων οιξ ὀξηγίωυπαι κορὴ τα τεγνωκο- 
τες ἀσέβειαν. αὐοιωύ τε χαὶ πλιοίνζω εἰς τοιὶ ϑεοιί. 
ἐσειτ᾽ ὁκόῆνοι 2 ὧν γεγράφασι φϑοσιρέφοντωι, 
μιᾶγαρ "6 αὖ τες 9 εἶναι ὁμολρ ἡοῦσιν αἱ Δερνερσέρτι- 

τοι καὶ δα; δ ὀλίγων ἕνεκα, πάντως «ἰπομῆρειν. 
ἕως μδὰρ οὐ τούτου, πολλὰ ζω τὰ αἥτια τῷ μὴ φοι- 
τᾶν εἰς τὰ ἱερᾷ, κρὴ ὁ πανταχόθεν ὅχικρεμκοίμδμος 
φόβθ’,, ἐσίσου συγγνωμίω δποχρύγηειϑοι τὰς 
εἐληϑεσάτας «αἰπὺ “ἦ. ϑεῶν δόξας. ἐπειδὺ δὲ ἡς-- 
μὲν οἱ ϑεοὶ τίωὺ ἐλσύϑερίαν ἔδοσων, ἄτοπον εἶναί 
Μίθι Φαίνεται ο)οδάσιιοιν ὀπέϊνα τοῖὶ αὐ, ϑιρωόποις, ὅ. 
σοι μὴ νομίζουσιν «ἢ ἔχειν εἶλλ εἰ μδρ οἴονται σο- 
φία ὧν εἰσιν φἰξηγηταὶ γκφὴ ὧν ὥασερ φέρ φηπΗΝ κα- 
ϑηνται ζηλούτωσων αὐτ' πρφῴτον τί εἰς Τι ϑεεὶς 
σὐσέβειαν. εἰ δὲ εἰς τοις τιμμιωτάτοις τἰσολαᾷμ.- 
(ύουσι πφπλανὴ ἄγοι, βαοηξόντων εἰς τὰς τὴ γα- 
λιλαῤων ὀκικλισίας φἰξηνγησύ μοι κἰατιϑάνον καὶ 
λουχᾷν. οἷς ποιάϑέντες, ἱερείων ὑμεὶς ἀπέχε ἅγωι 
νομοϑετοῖτε. βούλοιμαι υὐμδ ἐγὼ χρὴ τὸς ἀκοαὶ ὡς 
εὖ ὑμᾶς εἴποι τε καὶ τω γλῶταν φξαναλυνηϑη- 
ναι τούτων ὧν ἔμοιγ εἴη μιατέχ εἰν ἀεὶ τὴ ὅςτις ἐμοὶ 
φίλα. νοβὲ τε καὶ «φατηει. τοῖς μδὲὴ χαϑηγεμόσι καὶ 
εἰρίασκάλοις, οὑτωσὶ κοινὸς κεῖται νόμος. ἐ βουλόμϑυ 

ἄτν ριταπάπμι εἰ: ἃς ΠΊΕ 19 Δα ρο ἢ πποταπι, ααὰπι 
Βοποζαπ ν τὶ πηογέζις ΡΘΙΓΊΠΟΓΘ ; (11 ΔΠΙΠ05 
Βοιμλημηι 15 πλαχ νὰ το θαα πσααης » 1185 Ιρί! ο- 
ΠΏΣ.) ρ6 ΠΠ 145 οαδ τά! χης ἀφοορῖος ἃς ἱποίςα- 
τος ἰδ τθιι5 1185 δα {πα αυοαιι νίτια γροσσι γο τ, 
Οὐὐλ65 "τα μθ» 1 ἐοσρως, αἰμσαιμα 1 ταρμθ ιν πῶ 
{πχηλα ΡΓοθ ταῖς τα{ἰἸτιά ας ρΡικάϊτος οροχίεραξ 
οἰδοηδαιις ΡῸΘΠΔΙ165 ΟΡῚ ΠΙΟ 65 ΟἸΠῚ αἷς 4185 πη 6 η- τε φοῃοορηφης, νισο Ριοροιοῖο ἃς ἄοςεοίο : πηλχί- 
ῃγὰ νει οὐ ηλ ταΐος οἱὸ ἄοθοχο ςεηΐςο » χα 
ΡΒογΟΚ δί ᾿μμθηξαζθη τὰ ουἀἸθ 1 {ςορογαπς, 
ὅς (τγιρτα νετογιηὶ ᾿λτουργοτατ ομθας Οχρίδησητ, {τ ἃς ης ἢ ΒΒρίογος., ἤπὸ Οὐγαμημηαζίςὶ Πγυ]τόσμε ΠΑ 15 (ΟΡ ἢ τας, Ν Ο]ηξ ΘἢΪ ΠῚ ΡΙατοσ σαῖεγα ἤρη [Ὁ- ᾿λμ) ἀἰσοηά!, [δ γιμθμαὶ [Ὁ τατος μαοσὶ, ἃ [ἃ σἰαἰ  ρΗ ΠΟ Ορμ ᾷ ἀοςοις ΡτοΠεδιιν Ηὸς Ἰσίτας δα γοιὸ "Αι ΠΛ Π1ἰ5».}Ππ|Ὼ} 10 Ριάυδδτια [ποϊδηγας Διο 
γοτὸ 605 4: ῬτΟι ΜΠ Πομχς ποις  ατὶς ταπειῃ) ΔΙ ἢ» Ἰαιφατξη)α; πλα]τὸ νου πὶς. ἢ ποθὴ ποηδοίιμ ἀ1- ΠΟΥ ζ»ΏΘΩι6 {ΕἸρΡ[Ὁ5 ραάλυριογθηῖ, Πα [δητῖτς, 114 ίυος5 ἀοςοτο. Ομμα Ἰδιταιῦ ΕΘΠλοο; αυίάοιι ὃς Ηείοαο . 1) ει οί μθηὶ ὃς Ἡειοάοιο ἃς ΤΠΗιςἀ άϊ ὃς Ποογατὶ δ. 1 γί Γ)1] δγυά τος ἀπςος5. ἃς αυζοτος Θχειτογιητιά ἢ ποῃ Ηἰ {8 Μοχουχίο, ]} γοτὸ ( Μὰ- {ἰς ἀφιιοῖοϑ ἃς (δοιος οἰὸ ΡυταθαηιθἼ ττρε ἐπι!ἀοπι (απο, αὶ ἰιοσιμη (ορβτα ἰηϊοτργοίαηζας » ᾿ς Ὠ]]ς 411 ἤπης ἂρ 1}}}5 Βομπογίδι5 ΑΒΘ] », ΟΠ ΓΙ ΠΟ] 121 ὅζ Ἰρηοῃγηίαιη ἰηξοτῖο. ΝΟῊ ἴΔΠΊ6 1) ΠΟΙ αΠῚ ἴΠΓΡα μια Ἰςον»ρτορίοιρα [Ἰατιη ἀϊςο,, ὨγΕϊΔΓΙΟ 6) 6- ᾿αππο αἱ] ξαοϊθηάδμι ((δὰ ΟρΡτΙΟἤΘμη ἄτιπηπιοάὸ (0) ντ πο.) ἀροραηζῦ δἀο]δίςθηζος ΘᾺ » 5 ΠΟ] ΓΙ} γ ἐΓ- τιιῖς ὃς νουϊταῖο Ρυζαης εἴα ΠΟΙ Πέξα, γοΪφηζος τὸ ΡΓΙΤηϊλη ἀοςοτο » ὃζ ρουίιαάοις αἰ ρι]5 ημα πος Ἡοίηοτις, πος Ἠδθἤοάιις, πος Ποτιπὶ ΠΙΜΙΙ Ι14111» 405 1πτεγργοταπος {υ!ςορογμηι, “υσίσας οὴπι δο- οαΐρης ἱπηρίθζαςί 8, Ἰσπογᾶτια: ἃς δύτοσὶς 1Π ζοφηϊτίο- 15 ΜΕΙΠΆ1118., Τα ΠΊΘἢ Οχ ἢ 5 σις (ουὶρίδγιιητ,ν ἰόαπι ΠΡῚ σαστιηζ, [ἔπιι6 πηθσοθάθιη ΔΓ ΟΡ Θ το, ταΓρ [ς]-- ιηὸ ἰποτο ἀράϊτζος οἱ » Ῥαποαχιπη δτίαην ἀγα. Οἤπηαγιτ σαι ἐμτθησογ. Βαέϊοηις Ἰσΐταγ ἡγαΐϊΣ οφαῇᾳ ἔαδγαης., “αδιηοῦγοιη δά (ῷογα ἤθη δοςῥέο- ἀογδζαγ,, ἃς τηρζις προ θηςίς νηάοημδηιις Ρε- ΤισαΪ 5. νηί ἀφά!ς αυδηλοθτοηι. ορίηΐοηοο ἂς ἐϊὶς νου ημηας ΟΟΟμΪ ποσί ηξ, Ροϊαιαη) γοτγὸ 1)}} ποδὶς ἰδογζαῖθιη ζοποοσγπης 5. Γτοἰογαζαπ ΤΙΝΙ νἱάρταγ, 1)5 ἀοέϊτίηϊς Βοιῃλ πη} ΠΊΘΠῖος ἰηῇροῖς. 4845 ΠΟη γρόϊας ΠΕΘῈΘ 125 αὐδίτγοη.- τὰ εξ, 9ρι ἢ ἴῃ 1ἰς (ἀρὶ φησιν ἰηοῇς Ραζαης,. 4αογαπι {πη ἸῃτοΥργεῖος 9 ἃς ιοσιμη αμιαῇ ργοῦ Ρδεῖα (βάφης: αιυγυϊδηζοτ Ρυϊπιιὶπὶ ἹΠ]ογαμπὴ ἐῃ ΠΤ δοὸς ΡΙΘιαῖθηι: ἢ δος ἰη Ργ  δητηπιηος Ροοσραΐο αὐρ.- ὈΓΔΏΓΩΓ.» αρθδης δὰ (ΔΙ Πόγυμι ΠΟησίοηος ἃζ Μαιιβαιμι  ςάμησας ἱητεγριθίθηζωσ, σαϊδιις γος Αἰ Θπείςητες ὰ τὐμαρ οα ΔΡ(Πποηάιμη οῆς Ρτομ,η]- δΆ118, ΨΌΪ]Ο 'δροὸ διιάϊτας νοτος, γε γος αἀἴςοσο (ο- ἰθτίβ » δς ̓ϊησιδτη ΓΟΘΘΠΘΓΑΓὶ δοσιῆλ ΠΌΟΙ) χη ῖ- Πι [Θτηρογ ἴσεας οἱ ΑΥΤΙΟΙΡΊ » ὃζ συΐξαπαας 4- ὨΙΠ10 ξαξξίίιις ποδὶς ϑόμρδιε στιν εἰξ, Τ)οϑουβις 46) ἃς Ἰυαἰπιασ τὶς ἢκπς ΠΟΙ ΠΟΙ Ϊς ἰεοχ ροηίταγ.᾿ Οἱ γνοΐϊεξ οχ Δάἀο]είσθηθας, ἐος ἀπΤθηάὶ ολιμλ δάϊτθ. ,, ποῃ ΘΧΟΪ μά τας. 

᾿ 

Θ’ 2ὲρ 7 νέων φοιταῦ, οὐχ δποκέκλεις αι 



ΕΡΙΦΤΟΊ ῶ 
Νεοσφηῖτ ἰαξιπν εἰ ἰσπαρος φάδας ριοτος, φαδτς- 
Ἐνροτδης, Ὁ ορείτηα αν ϑν πατααῇ Ἰηδτυ» 6 1ΠΕ]τῚ 

Φυοηιι Δα ραθοῦηα τεδῃδητυγι Ν ουλμ ρᾶγ γαῖ, 4ιε:- 
τιδάπηοάιτη οὶ ρῃγεποί ἰαογαπε : ἰις ἰδ ἰπυΐτ, 8 
ἐδιδῃ τηδ τς ηα δα! θεγθζαγ: ταγαςθτ Β1115 Ἔτι νὴ 
Ἰποτθὶ οὐληΐδυ5 νεηία ἀαηά4 εἰξ. ᾿όσοπείος ἐπι πὶ 

θη). ρἰθϑξοιάος οἵδ ἱμηρογίτος δ. οἱ δος ἐμάϊοοι 

ἩειαΡοίο. 

Ἐω υϊάοισι (λ}}1|π:|5 οπγδυ5, δά εὸ δοη σ Δ ἢ 
Ῥτοριτιάνηαες (εητεηζιαιι τα! »ντ ν Ὀἰσάμαιε ἰος 

ΤΟΥ. ΘΙ Πὲς πο ηλ}11: ν]5 αβογγοζαν 6616 δὰ το ρ᾽α 
Ῥειτια βογοζανπεάιο δά συ ]σα αν τας ΡοΓ σοητα - 
Ἰλο απ ὃς ᾿τὰγίαην σοπτγα νοἸ μτζαῖζθι {ΠἸγ 4}1- 
ΤΠ ιῖο (ϑτοηζίαπι δά σογοῖαγι Ν᾽ δι ὰμπι αὶ ἔμης ἀς 
τιδηΐοα (δέξα,ορίδ. ἃς ἀἰυῖτ}15 γος ναι Ὗ αἱ Ἔτί-- 

ἈΙΔΙλ 5 ̓ δοοζυητγϑς οἰ Πηοαὶ τη Ἑ 6418 ρογροῖγα- 
ΤΟ γοσισὶ ποι [ἀητ, 1411 πυμηα ιδπι 1ῃ οἰ ταςε {|}]5 
ὄρίθας οοπΠίτατα βοτὶ ἀοθοδης. Ργοϊηάς ΖυΟΠ Δ ΠῚ 
ἐβγδρία ἰρίογωπι ἰορο σοπίξζυταπι οἱἑ, φαὸ ἴῃ το- 
ϑόστι οαϊούαπι ψυλίι ἐοπηρθηάο 4αοάδῃ ροτιο- 
ἤδη ρύαξ ρριπλτις 115. 4αὶ [ςῴξαπα ΠΠ]ονιπ» [ἘΣ υμη-- 
Ὁ Οὐ πὶ σοηατα Ορίθι5 το ΠΠ του ἀῦτς νυ] Γι 
Ροσμηΐαιὰ Ἑκοδηογιμη (οοιοζατι5 'π γηδην {ππι}- 
πιχῦν ΦΟ] Πἰροτο νὰ τ} 5 [ἢ {ρει} σοάλητ, 
Ροες Ποπέίαιας ποι τὶς ρυίπιλτὶδ φα σοῖο ἔνε ἰπραιι- 
ΕΝ Ῥο τὶ. ππξς σοῃτιπδηζος δοιηοάογαςὶ ,, πὸνς 
Ρὲ τέσῃι σα  Εἰτις Γι Ἔσοηταν. 15 νοτὸ 4] ἘάοΠχην 
δισδητ αν ὁταμὶ [δά ϊτίομς ὃς σοπτοητοιο γαςα- 

ἴδ. 6 Ὀοπί ηίΐτατο ποίϊζλα οοπῖγα νοςτρίος ἐγτὶ-- 
ἣν" 5. ῬΆΒΠΙς] υππνυίστιι ραμαβ ἔευσο,βαρὰ ἀἴαιῖς ἰρηὶ 
θὰ Ὁ18. 

Σὴδαμίο. 

δα ἰᾶπὰ σγαν οὐλη ὃ ὃς ΔΕ οτ μήοτθο Ῥίὸ - 
. ἱἀδητίὰ αν 1} 18 οὐ πῖα νἸά θη ς Πδότάτιις οἵς- 

(ξῃγ ἴτατα γονὰς γα αὶ ταάά!πτα [απ εὖ ἀτε 400 ρτί- 
Ὠγὸτη Ἰαύιατο οερεταιην Ἐλ5 οὐ πὰ ἴὰρ νείρογαμι [6- 
δ᾽ ἤδη, νευθὶς ὀχρυίμηὶ νὶχ βοξο!ς., ααδητὰπα ἔαε- 
Τἰ τὶ ΟΠ βγγπατας; ρει ρεέξα ἤηςοῖα τηϊπϊηνέσας ἐα- 

ατυϑὶ ἐγσα πιὸ δεπσυοίοητία,, 4αά ντίπατη ΠΊ6 αἰ: 
ψυῤᾷ Ῥταιζατέ ροῆεπι; πὸ ἀσάςφοοῦι τὰ ΔΓ, ΟἸΣΙΩ: 
Ὁγείη Ν᾽ εἰξγας Ἰταιὶς ΠἸτετας σοπτ πὸ ᾿οσὶ » ἀυαη- 
αὔτη ραταὴν εἶεν δὰ πος οἱ). Ἀπτοη) νοτὸ δὰ Α- 
ἘΧαπ τα προ ζετο ἀἰϊς οιύαιι!, ἈΡΒΙποδρειηιο ἀϊδ 
ἰϊας [ςειρῇ, οὰτὴ ναϊοτιάο τεξξὰ ἐπ] πὶ ργουϊάθητία 
᾿ϑ ορει πιαχ. ρίοοξάδτδ Γ)}} τ πα! αὶ ορτατι ΠἸπῚς; 
«πλενῃ ἐπέ χιϊὲ ξέάζον ᾿ποο απο ΓΟ εἰίδης. 

Ζεηοηΐ. 

τη ἁἰὰ ρογηνῖτα τείξαμτυ τα ἃς ἴῃ ἀτίς πλο-- 
δι ΔςηαἹ ἔχου ἃ ργίτηδς ἔδποτα δ δηϊμαὶ ᾿π4016,.:- 

“πο πιγαίτζαζς ργαοο!]οτε, ὅς αὐτὶ σοι ας] οητεπὶ ἴθη- 
Ῥέγαμτια ν ται ἀέροιο » τπὶ σάρις τείτπιοη!} 
Ὦμμης ἘΣ λα ᾿ Αἰοχαμάτιπογάιῃ ομγαζοι αθίξιις 
δξιαιη δά τα σοπιιοτεῖβ. Τ αἴθηι 'η οα, πἸπγυ πὶ αι8- 
ἱ ἀρὶς το χα ει μας ἱπιμχογιτὸ. Ἐ οἐξὸ φηπὰ ἀξ 

30 Βοιηοῖο νίάοτας ἰμτρὶς ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιος ἘΝ 
λῶν τ ΜΙ ππράϊοας Ρ᾽υτγίπι!5 αἰ τς δησθοϑὶ τ. Τὰ 
ὅγὸ. πὴ Πηγρὶϊοΐοος τηεάϊοι5 . νοτὰπι δτίαπν 

ὅἸὰ5 τοὶ ργαοθρίου ἀἰϊΐσετς νοΐθητθαβ» νῖ ρῥγο-- 
βοιηοάάη) » φιοά γυϊσὸ ἔπη τηςάϊοὶ γ), μος τὰ 

Ὶ 

οὐδὲ 2 οὐ δὲ σὔλογον εἰγϑδοῖνε ἡ ἂς Χ) ζοιξ πα)- 

δ ἂρ ἐφ᾽ ὅ,τι ῥέπων), δ βελτίςξης ἐπεκλδίειν ὁδ Ὁ, 
φόβῳ τῷ τὸ ἀκονταξς ἀξειν ὅτ) τὰ παάτϑια, καίτοι 
οὔἴχῳωον ἰω ὥκατἐρ τοις φρενμτίζοντ ας ὅτω γὺ τῶτοες 

ἄκοντας ἰαάϑοι, πλὸν αλλὰ σιγγνώμζωυ ὑπάρχειν. 
ἅπασι ἃ τοιαύτης νόσυ. γ᾽ γὺ οἶμαι οδιδυίσκην,α ν᾿ 
Ὅν κολέζοιν 26» τοῖς ἀϑοήτοις. ὶ 

ὝΤὼ μδο κέκφιχα τοῖς γωλιλαίοις ἄπεισιν οὗν. 
δ “τω Ὡράως καὶ φιλανϑοῴπας, ὡς τε μηδένα 

μηδαμοῦ βίαν χτος μᾶρειν κὴ δὲ εἰς ἱεριν Ἑλκεῶζ. 

μὴ Φδὲ εἰς ἀνλό Ἡ ιΣῶν ἐπηρεάς εὔϑωι κοῖδα τίω 

οὐροείν φορύϑεσιν. οἱ σὲ τὴ αὐοιανροῦς. ὠλλιησίας 
,ἶσο τῷ πλότω Φυφα γτος, ἐπτεχειρηειν τοῖς ὅὄσιο Τὰ 

οὐαλοντίνου χοὶ τετολ βίη ζῷ σὶ τοσαῦτα ἄφτα ΓΝ 

ἐσδοσαν, ὅρ» οὐσίπωτα ἐν οὐνομευ βρη πίλρι γέ- 
γοιτ᾿ αὖ. οὐκ οὐ ἐπειδὺ[ ἑαυτοῖς αοὺ τῷ ϑαὺκίᾳ- 
σιωτάτου νόμου φρροείρητας κ ἵν εἰς τίω βασιλείαν 
ΤΜ) ἐρᾳανῶν οἰ οϑώτερον πορόί ϑῶσι δὸς τῶτον συ- 
ναγωνιζορδροις τοῖς αὐθροίποις αὐτὴ τὰ γρυμαϊᾷ 
ἣ ἐσγοσΐω ὧν ὠκκλησίως, ὅπταντα ὀκιλσύσα μὰν ἐ- 

γαληφ ϑίιδαι δοϑησέυδι α ἵἴρῖς φρατιωα ἄις, κοὴ τοὶ 
κα τοῖς ἡμιετίροις φοϑεςτϑήνοα φριξατοις ἵνα 
πενόμδμοι σουφρονῶσι,, πρὸ μη ξερηϑῶ σιν ἧς ἔτι ἐλ- 
πίζουσιν οὐρανίου βασιλείας. τοῖς οἰκοῦσι δὲ τὴν 
ἔσεασων προφαίοραῦοχδιυ,ἐποχεῶϊ πάσης ςάσεως 
κΘῚ φιλονεικίας. ἵνα μὴ τίου ὑμωτέδαν φιλανϑρφ.- 
πίων χινήσωντες, Κα ϑ' ὑμδι αὐτὴν ψαὴρ ἢ γι κοινῶν 
ἐἰζᾳξίας δύκίω τίσητε, ξίφει καὶ φυγῇ κἡ πυρὶ ζη» 
μιωϑέγτες. 

λόδωώα ὰ 

ΡΠ μοι παυσομϑύῳ ᾧ χαλεπῆς παγυ ὃ Φ. 
"ὃ χείας γόσε τῇ τῷ πανί ἐφορῷνγτος τρογοΐᾳ, 

πραίρυμφίᾳ εἰς χεῖρας ἦλϑιν εφέτερα χαθ᾽ ἣν νμοός 

ραν ὥοῦστον ἐλεστέμην. δήλης ἤδὴ ταῦζᾳ ἀὐαγνὲς, 
τὰ αὖ εἴποις ῥα οδἕἔως ὅπως ἐῤῥωννύμξωυ. αἰῶ αγόβῤοε- 
νος αἱ σὴς ἀπκραιφνοις ἐκαϑεραξ σζγοίας ἧς εἶϑε γ9: 
νοίμιΐοωυ ὠΐξιος ὡς αὐ μὴ Κα ταιογύναμαι ᾿ σὴν φιλίαφ: 

ν ν δ." ς ͵ χυΜἤ δὰ δέει ο Ἵ τος μδὲ ἐν ὑμετέρας ἔλιςολας, σὐθος αὐξγνὼν. κα!- 
περ ὲ σφόενρα τῶτο “ποιξὶν δυνείμδνος, τας ἢ ΤΑ» 
τῶνίε φῳοὸς Σ Αἰλέξ εὐ ον. εἰς Ὁ ὑςεραίαν ἐτωμυσῦ- 

στί μου. ὠκῶϑεν ἐξδόμη σοι αῦτα ἔγραφον ἡμέρᾳ. 
Ὁ) λόφον Μοι Τὰ ῥώσεως φοεφγωρέσης, δζῳ ΝΣ Ὁ Θεῷ 

«ρομήθφαν. σώζοιό μοι ποθεινότατε κἡ φιλικωώτατα 
ὠσελφε. 2 ἰεύωνι. 

Ολλὰ μδρ κκἡ ἄλλα σοὶ εὔδτυρδι ἡ ὁ Ἰατρι- 
τ- τέχνης εἰς τὸ φοίτα αὐήκειν κοὼ ἡϑοὺς 
γἡ δχιοινείας.κἡ Θ᾽ σουφροσωνης δυμφώγως φοϑὸς 
«ἰιὸ τόχνίω ἔχειν. νυοῦ δὲ φοροσῆλϑε τὸ κεφάλαιον 
τῆς ϑρτυοίας. τίου χἣ ἀλεξανόδέων πόλιν πὸ» 
δριςρέφεις εἰς σεαυτὸν. τοσοῦτον αὐτῇ Μέντδον ὡσ- 
σρ μιέλιήα καϊαλέλοιστας. εἰκότως. καλως γεὶρ 
εἰρηάϑαι κϑὶ ὁ μύρῳ οοκεῖ. ἰητιοὺς αϑὴρ πολλῶν αγ- 
ταξιθ΄ ἄχλων. σὺ δὲ οὐκ ἰατοὲς ἁπλῶς, ἀλλὰ 

κοὴ οδδοίσκα λ΄ Ος βουλορᾶβοις πῆς τέχνης. 
ὡς τε φεσὸν ὃ Φορος τοις πορλοις εἰσὶν οἱ ἰατδϑὴ, 

1} 
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γ οἴ ΤΗ6 ννείϊεοπιβ Τγυβί, ἰοπάοη 

"Ἢ ὨΙΝΕΒΘΟΚΥΜ ΟΚΕΘΟΘΟΒΥΜ 
τῆς κείνοις σύ. λύφ σέ σοι δ φυγὴν τὴ ἡ ἀρόφασις 

αὐτὴ κάλαᾳ λαμφεος. εἰ γὸ δα γεωργίας μιφτέςης 
Κ'ὶ ἀλεξανἐδρείας," δγκαίως μετέφης..κἢ δικαόταζς 
αὖ ὀπίσω κατέλϑοις. χῴτιϑι τοίνωωυ δλήπιμος χρὴ τὸ 
φορότερον ἔχων ἀξίωμφ ἡμὶν κοινὴ τοὺς ἀμφο- 
τέρρις χείρας αὐτικείϑω, αλ εξανρεῦσι μὰ ζηνω-. 

να, σοὶ εἷὶ ὅστο ὅσω ὃ ἀλεξανόνρείαν. 
Ὑγντησ εἰσιον μικϑὸν ἰγρῶν τεήαῤων “- 

ων» κου των λαβὼν οὐδῷ τὸς τήϑης ἐν τῇ βι- 
ϑυνίᾳ τῇ σὴ δχχαϑέσφ δῶον οΐδωμι. ἔλα τον μὸρ 
ἢὶ ὥςτε αὐδρα εἰς αἰδαουσίαν εγνοῦσαί τι μέγα χρὴ 
Σποφίεϑαι ὄλβιον. ἔχον ὃ ἐ ὡς εἰ πεντάώπεσιν ἀτερ- 
“πῇ τίω δόσιν, εἴσοι τὰ χα 9 ἕχαςα «αἷδὲ ἀντῷ δ)έλ- 

ϑύήμι. πτηζειν δὲ οὐσὲν κοιλύει Ὡρος σὲ, χαρίτων 
γέμονσεε τὼ οὐ μουσίας. π᾿ ώκις αὐ μὰ τς ϑιλάτ- 

σῆς «σοῖς οὐ πλέον εἴκοσι. κοὴ οὔτε ἔμπορος οὔτε 

ναύτης ἐγοχλέ! λάλος καὶ ὑβριςὴς τῶ χωρίῳ. οὐ 
με ἀφήρν7) τὸς οἷἷδοὶ νηρέως χάριτας παντελαΐ. 
ἔχει δὲ ἰχθιωῶ Ὡρόσφατον ὠεὶ γχὶ ἀσνα οεντα. κοὶ 
ὅχί τνθ΄ ὑπὸ τῇ δω κα των ὠοϑελϑω; γηλόφου, 
ὃ τίω ϑείλαατ αν Υ φορφΊ Του ΤΙ να Κὴ ταὶ νήσοις. 

τίω τῷ ἐχῶώνυ μον πόλιν τῷ “πυναίου. βασιλέως οοὐ 

φυκίοις ἐφεςτὸν να ὅρύοις,ἀιὲ σιὺινγοχ λέμδινος τὸ 

τ ὀκβαλλομᾶμων εἰς Ὅις αγγέω λοι Ὁ εἰς τας αμ.- 

μίϑυς «τερτῶν πάνυ κ) οὐ εἷδ ὀνοκκαΐζομᾶβε ν ὅλ μα- 
κρόν. ἀλλ᾽ δὶ σμίλᾳκθ’ κρὴ ϑύμου. κὶ πιόας ὁθω-. 
δὸις. ἡσυχίῳ δὲ πολλὴ καίακλινοιϑῥῳ εἰς τὸ βι- 
ἐλίον ὠφορῴντι, τω δζανωπαύεντι τω ὄψιν, ἡ δὲ- 
«ον ἔχισεῖν εἰς τ αὐ ναΐς γὺ τίω ϑείλα ἥ».τῶτο ἐμοὶ 
μειθαχίῳ κομιδῇ νέῳ ϑυράσιον ἐδόκει φίλίατον. 
ἔχει γεἷρ καὶ πήγας οὐ φαύλας. κοὶ λρυτρὸν οὐκ 

αραφρόφσετον. καὶ κύπτον, Κοὴ δ νδρα. αὐὴρ δὲ ὧν η-- 
δὴ τίωπαλαμαὶ ἐρείνζνυ ἐπό Ἔονω, σι αν. κοὴ ἡλ- 
ὃν πολλάκις κοὶ γέγονεν ἡμῶν οὐκ ἔξω λέγων ἡ 
σιμϑοδθ΄. ἔς! δὲ ἐν ταῦϑι χοὶ γέοργας ἐμῆς μι- 

χρον ὑπόμνημα, φυταλιὼ βραχέα, φέρφυστ οἷ- 
νον δύω δὴ χῳὴ ἡδιωῦ. οὐκ αὐαρυνοντο τι δῷ τῷ 

. “- , , " Ἷ 

λρόνου τϑησλαξ εἰν τὸν σ)όνυσιν. ὄψει τας γάρα- 
τας. ὁ βόρυθ᾽ δὲ ἔλὶ τῆς ἀμπέλε κὼ δι τῆς λη- 
γου θλιβόμδμος, δοτόζοι τὴ [6 4 ν. το γλεῦχ Θ΄ δὲ 

ὦ τοὶς πίϑοις ἤδη τῷ νέχταφός ἔῶ:ν διτοῤῥώξ ὁμή-- 
ρῳ πις σύοντι. τῇ δῆτω οὐ πολὺ γέλυνεν. οὐοἱ αὶ 5}: 

πλέθρα πόνυ πολιὰ τοίου πον εἰ μιπέλωγ. τυχὸν δὲ 
ἐσὲ ὀγω γεωροος γέγυνα σοόϑυ μος. αλλ ἐπεὶ ἐμοὶ 
νηφώλιος ὃ τῷ διονύσου κρατὴρ, οὶ ὅτι πιο) τ 
γυμφαν δέ ὅξιν, ὅσον εἰς ἐμαυτὸν χαὶ τοις φίλοις, - 
λίγον δέ δι τὸ χρῆμα “μ᾽ αὐ δρῶν παρεσκοῦασ- 
μηνιγψιυῦ δέοι δῶσιν αὖ φίλη κεφαλιὴὶ δίδωμιμι- 
κρὸν μρ ὅπερ ὅ51. γείολεν δὲ φίλῳ οἷος φίλου. οἴ-. 
κο }ιν οἴκασι κα τῶ τὸὐ σοφὴν ποιητίω πινοαρον. τὴν 

δδλιςολίω) δβησύρων τορος λύχνον γέογαφα, ὥςτε 

εἴτι ἡμιαῤτήϊαι μή τακϑῶς ὁξείᾳ ζε μηδὲ ὡς ῥήτωρ 

ῥήτορα. 

[15 1115. Ηας νετὸ ἐφάςξῃ σαυ!ἃ., πταρπα οἰιπὶ ἀἸρηίν 
ταῖο. ΟῚ το πγϊττις ἀτηις ἀη] ] αἷς Ἔχ τὰ. Ετεμὶπι 
{ιργορτοῦ ἀρυϊοαϊταγδην αἱ ΑἸοχαμάτια το] ρατα5 εἰ- 
Θ5»Π00 αι μάθῃ [γα ἔμ Πςς το] εραξιιϑ ἃς γι ΗΠ κη]5 
ἀς σααίς ἀουμιιι τοθυτοίε τίς Οπδιποῦγεαι γοάϊ 
ἰητοσογ γοῦιις οηγ 15» δὲ ἀ:ρη ταῖα ρα τ δητηἶη- 
Πγι.8, ποριίας σουιης δοπο οἰ τΠὶ νι Π 786 1Π- 
τοτοσἀατ,υοὰ Δἰοχαπάτοπηδις Ζεηο,αδι γειὸ ἀ- 
Ιεχαπάτια κοίταζα. 

λα ἀἸοϊτηι οχίσιιι πη ααδτιιοῦ ΔΟΤΟΤΌΤΩ » αος ὰ 
Γοεα τ] ἀαζιμ ἴῃ ΒΊΈΡγ πα εἰϊγ τος (ἀρι(ι" 

τ Ὀοηθθοἰδητιράιιο ἀοπο,ἀουν 5 πιρπϑιιὶδ π. 
Πι8.7Ζὰπ) Ζαδα οριθιις οι αὶ ὃς ὃς ἀζιθη) εχ άξις, 
ὨΠΔΓΙΟῊ 6 δί [οΥπιο 118 Πομληυι εἰςετο ροίπι: 
ν ΘΓ) ΠΟῊ νέαις δἀοὺ χπςιπηάθνη. τὸς εὐπιιαο, ἢ 
ΕἸ] ἐτησο 5 ραγτιθιιο ἃς οἰτ ον τα ητὶ}ς Πα ἀείοιι: 
ῬΓΆΠ) Οὐ οσι!ος Ροηαπη. ἸΝῚ}1] νοτὸ οὐ αι πὸ μὲς 
1}118 ΤΟ Ο ΘΠ γον. }6 αθυ μά αηῖο ΘΥΆΓ}}5 δῦ - 
706 ὁγυάϊτιοπθ. [0).ΠΊτιιηχ εἰξ ἃ πηατὶ {ἰαάχις ΠΟΙ 
Ρίτδ ν Ἰροτὶ ὃ ἡδάμιο ππογοατοῦ ποις πδυτα πυρᾶς 
τοῦ δας ΤΠ ΓΟ ἤτς Ἰἰοςο τπο]οἰξιι5 εν. Νεαιε 
ἴα 6Π ΡΥΟΥ ΠῚ ΝΟΓΕΙ σύατ!]5 ἀθ Πταιταν, 566 ΡΙΙοοπι 
{ ΟΠΊΡΟΥ πιαϊνοῖ γροδηζοηι ἃς Ρα]ρίταπτοπι. Ῥιορτοῆιις 
ατθ) αὉ σιάσθυς ἢ ςο] ἢ} ιριάδπι ἢ 60 ΡΙ ορόιτί- 
ἄδθηι ἰη Π]ά( 6 οου]}5 ΡΟ Ἐγαγ ο:ροζογιβ, τέμπη 
νι δοιὰ σοπογοίο ἂς {ἔγεηιο το 6 ΠΟΘ ΠΟΙ ΠΑ)» 
ΠΟ} Αἰ σ᾽ς5 πϑπ οόσιιο ἰΠΠ{6 15, πραας νὶ ρον: οὐ τ 
{πα οἰδίεις ἐμ Ππττιις ἃς ἀτοπδῃν πθιι5. ΟΠ ηΐ- 
ΠΟ [ογόχας ΠΟ] ΠΟΙ" πατι5,(ς 1 πεάθτγα, ςερίίαμε 
ὃζ Βοῦρα ἔγαργαητς, [0] ιν θη! ΠΙγατα εἰξ τθοιραη- 
[6 οἱην 1, δυιηι 1! ρεχενς ἀοιπαάς ν] [τὴ τϑογοασε. 
ΔΙΠῈ6 1ἢ Π,ι165 ὃζ ΠγαΓΘ [ἸΠ}ὰ σὰ νοϊμρταῖε τγα 
Πλϊτζογο. Ἐκ ΤΠ] αὐοϊ]οίςθητκὶ Ρτουἤας τοποτο ἢ 4- 
δίτατίο ν᾽ ἀφραζαγ ἱποιηά θα. Ἦατα ἃς [οηχίδας 
ΠΟ τη4]}15 ργα άϊτα εἰϊ ὃς δα] δὶς πο ἐπαιηθη 5» ΒΟΥ - 
τις ὃς ἀεβογίδμς. ροϊοδησατι νεγὸ θαι γι- 
τ οι σοηἤεαητέιηις πτάζθη ρεγαθηζωχα οἱοτ, νοὶ 
ἴογ}5. Π|Π15 νἰπθηάι ςοηῇ χρυ Κ ρεμ τὴ ἀεί άἀογίυπι 
σορ τιν οηΐους ρ- τα ρὸν ποααςο ἱπαηῖδ ας ἱπατ]]}]ς 1]- 
ἰὶς ῃοδὶς σοπυεητύς ἔς. Ἐπ ἰδίάθιη ΔρΥοα τα 
τηςα Ρατ απο ἀΔι) ΠΟ ΠΏ ζιῚ , νΊηδα δτῶ- 
1115 γ“ια ν᾿ {παυτοῦ ἔγασταηφάῖηυε ἀμΐος σιρτ, 
ΠΟ.) Θχρεξίδῃβ,ἄοηες ἃ τοπηροτο ΒΑςο μι ΠῚ ΔΟΟΙΡΙΩΣ. 
γι άςδ:ς στατίαβ. Βοζγας ταμὰ 1ῃ ν τ ται [Ὁ τοσς ν᾿ 
ἰατὶ ρυειϊης ἡ» γοίας οἷες. Μαΐξιηι ἴαχ ἴῃ οδά!ς ςοτς- 
το πῖαπ} τὰ οἰἐ πα! ἃ πρέξατο Βαιΐζατα ἢ, Ηο- 
ΤΠΘΓῸ ΓΟ ΙΠΏη115. Ωυΐ ἔλέζυαι εἰ Ιρῖταῦ. ντ ἤθη σηᾶ- 
814 ζορ]Α {τ δἰ απ αἱ νἰτίμηι ποι ἴῃ σΟΠΊρΡ]υτᾷ 
ἰάσοτα πη τα πβξιητεῦ Ἑοττὸ “υοηίαπ ἐρὸ ὩςΘ]]- 
δΘητίας5 ΤΠ ΠτΙ ΟΠ ΠῚ σαγαμ], (δ οὐ πὴ (ΟΡ τίμς βαοομὶ 
σγάτοσ ΤΉ 1Π] {τ ὃς ἐγεαιιςπτίον Νγιωρμασγιηι τλητυσα 
Ῥάγασ! ΠΠ Δ ΠΓΏΠῚ δά ὨἸΘῚΠῚ πγδοτίμησιιο ποσολγιο- 
ΓΙ» 1 Ρδαοι {ππτν [τη Ρεγτποῦας, Νπης νοτὸ τἰ-- 
δῚ σἢαγιιηι σαρυτ,ἀοηο.ῖς αυ!άε πὶ τρία ῬΑΓυΠΠΊ»σγα-- 
[Π1]γ ΑΓ 61 δΙν ΓΟ αὖ ἀιἶςο ροζξεδπι, ἀομο ἐο- 
ΠῚῸΠῚ ΙΧτα (ἀρ ΕΠτ δ᾽ πηι νατοπη Ρ᾽ μά δτιμ,. τό - 
τᾶ Δα ᾿ποϑ  πηπὰ Ἀυ]ςὰ τταξξίπταυς ἢ οτρη Ὁ ατηο- 
δάμη ἢ χαὶά Ρϑοοάταπη εἰξ,ν οἰ πὶ ̓ά σῇ Δοςαγατι9 
ΘΧΑΙΙ Πδ5.υνῇ ΒΠδιοσ ἘΠοιογϑχη. ᾿ 
ἢ ἐδ αααίξιπη Ἰυσείιηαιια ἐρϑέξαπεὶ ἀ θΠς}}} 5 

νείϊγα ρότίτισ νη ξαπΐξδε. Νέεαυς ρυταῖεπι 

ΒΡ δἕμ φοῦῖς κέρσὲς ὁρθοντι » λάλιπν αὐ ὑμδμ ἐφανν. τὸ αἴτημα. καὶ ἐχ αἢ ὠνϑίω Φεῦ 

Υ ορεξ 



ΟΡ ΡΠ] σας ταϊππδηάας οὗ δαπὶ σδααιη οἶδ, νῖ 
ΡΟ Π 1 αἰπιο 8 θθης ἤολιηι σο]]οσαγεμλ. ()"0- 
τ.) γοτὸ ηο:; 15 ΗΠ|5 ργορο τι οἰϊ» ἤθη ντ αμά- 
Ρίασίτηας ροςατ]ᾶ5 ἃ [θά ττὶς σοσατηῖι5, [ςα ντ Ροιὸ 
᾿νρθλω ρους ἀς Ἰρέ15 πιοσοδηχαγ, ΘΟ] ΔΠ} αἰ. 
ὁἴποε νοίτγα ἀο ίτα. ὈνΠοίος αατοπν ποι {πΠῚΡ ἰ- 

Οἷτος οπχηΐα, [δ ἀϊαϊδει τὸϑ ραγείπη [ἢ νο5 ρατὶ ΠῚ 
1ῃ ΤῊ} )τυλτινν (τ Ἔχ 0 πο τ] πὸ ν Οὐ 5. ΘΕ ΔῈ 
Ῥᾶος ὃς (δοιιγίταϊο ἔγαι ]ἰοος. Ργοϊηάξ νίαιις δά τοῖ- 
τιατγ Δ ἘγῚ υιτ οὐδ οὐ Ἷα ν Οὔ 5 ΤΠ ΓΙ .γ}5»4τα:- 
σα αις οι Πἀδγαηταν τ ΠῚ ΟΧ ργστογίτο ΓοΠΊΡΟΓΘα. 

Ῥοίϊφα νοτὸ νὰ πιοῦις ΕἰἙ σοητγιδαοις νοδὶδ δη ὩΣ 
Ε΄ αυα' γθΉ 1 Πιηῖ » [τὶς πηασηῖπη δ πο βοϊππὶ εἰ- 
ἔς ἀοδουυποδηαυς ρα] σατη σοπηπιοάτν ΠΟ. οἱ 
Ὠρσ] σοημάσηι, ἴ)5 πος ἰρίο Πτογας οτίαην αα ργαῖο- 
ἔξος ἀοέϊ,νε θομοῆοίαῃι νος ἱρία ἐὰ ργα πεταγ. 

ΟΣ θυ τοις ΒΕ πὲ τ ἢ] αβοέϊ τη σοτρὰϑ 6} 
δ δὲ αητην δεηςῆς. Ηος ἐροὸ ηὉ οχηξπο ᾿ς 

Ἰι᾿᾿ἐέχογαιᾶ ΠΙΙΘΙΔΙΤῚ ρΡοις ἱ ἀτογὶ5 118 ἁΠ]0Ὸ αὐ δηλ] 
0 πν!τταηζατ αἱ 5 τρίτον το] οχοσω  εἰδὲρ ετῖτ ΟΠ 5 
οριποῦ. Οὐ" νοτὸ ρρτίτίο ὃ πυυτιϊογι [ΓΙ ρΓΟΥΙΠ1. 
αι: ντί ματι [δα τοῖς σομσἢαηῖ 9 ὃς μας δαπα 
ξα!ιοϊτατομι ἃ τὸ θοδὶς μιιηοίθηξ. 

Εἰπὴς ἐρηοίανηνν Πα ἰδρὶ. 

Ἐριποΐα ἀϊπογίογαπι ρθ!]οίΟρἤόσιπη: ογδξοσι μι. 
ἈΠ ιοτοχιι [οχ ἃς ν᾽ρίητ. Οούαμι ὨρμληΔ ἴῃ [6 - 
4ιιςητὶ ᾿ΠΠ]Θ 165 Ραρ 1, 

ί 

Ἐρηξοίαγες {γ}} ὃς ποιπΐηα δοσιπὶ 46] σοΓηρο - 
(ει αηξ 8 ἢος νοϊιπιεα σομτίποῖ ἐρηΐο ας, 

) 

Σ πθι, ΤῬ͵ορδηός, ὙΠεοργίαξευ:. 
οι ἤοηθ5. Οὐγαῖοσ 2 ἸἸάηι5. 

το. Απαομαγῇς. 2ΖἘπδᾶς. 
Αυϊῆοτοίος. ΕπτιΡΙάςς, Ρέοςορ 5. 
ῬἈΠΙΡριι5. ὝΠΝοαμο. Τὶοηγ 115. 
ΑἸοχαηάογ. ΜεΙΗΪΔ. Τγῆ5. ᾿ 

Ἰρρούγαῖες, Μγλ. ἐν ΣΉ Τῇ, ἥρδηυμα εηδοι 
διηοοΥ ζιὶδ. Αἰωρβίοη. Μιευΐίοηιαξ. 

Ητγαςλ τας, ῬΗιοίξζατι. 

᾿ 
ἘρηΠοϊατάσι οοηστεσαῖίο νἱροτιθν ἀοέϊούιηι. 

Θμος ῬυΠσανη ργοάεχιῖ ΠΕ τοί τε Πρ ι5. 

Οὐμαγηι ἃς {ἰ ἀοθῖς βος,αὰς ν στοπεὶ οἸεσαητῖα. 
Ῥδιγηλποῖ (εὶς δά βατάπι οι οὐἀοτίδ. 
δὶς ὃς ἀοίζοταπι ἃς ἢ ν τἀ 5 αἴας νττᾶ. 
Μεϊοοίτον τγαηίμβελα οἱ ας  σαδγατίομαπν οἰ οσάτία, 
Ῥέγγηαηος ἀρειπὸ αὐ [δηηρ του πάπη ρ] οὐ ϑγη: 

ΕΡΙ5ΤΟΙ ΚΑ. μκὶ 
τίω δημοσίων οὐ πορί αν ΦλοΖοιν τῇ φορίς τινὰς ἰ- 
εἶᾳ χείρατι. ἐπεὶ ἢ ἡμέις ἐν δῊ πλεῖςαι φρσ τι - 

σπηκόων ατρ. ξεῖν σρυποιη μερῖνο, σκοπὲν,, εἰ λ ὅτι 
πλείςτον οἷ γε, τον αὐτοῖς αἡτιοι γ.»}ν εἄγεχ; » δ τὸ καὶ 

μὲν ὅπ λυσή τὰ οφ λι ματοῦδοι λυσά ἢ τχ ἀπλῶς 

“πάντα ἀγλαὰ (εριάδησθη αἱ τὸ ρα [ας τὸ μδ εἰς 

ὑμαξ. τὸ ἢ εἰς τι 27. ςρατιο τ λέεαν, ον ὃς οὐκ 

ἐλοΐεςοι κὶ αὐτοὶ δήπιε φέίρεάνε εἰρήνζυ καὶ « ἰοὼ 
αὔφαλοια:. το γάμδν μεῖλοι μὲ ὦ ΩΣ δ γεμή- 

σεως, ἀφίεμν ὑμῖν ποίᾳ, ὕσω ὧν Ἵ φ ϑείνοντος ἰλ- 

λείστη χρόνη. ΟἹ ταῦται ὃ, εἰσυΐσεῖ 2 τὸ ἔϑος. μὲν 
ἀτ δ ἀφιίμα αν λοῖσας ἱχανη. Κὴ γμῖν ἡ κενῶν ἐκ ἐ- 

μελυτόον. αἷδ! τότῳ ". τιὶς ἐπτάρλ δὶς ἐπεςαλᾷζα. ἵν᾽ 

ἡ χίρις ἐμ εἰς έι 20» “ροχωρΥ ΟἽ. 

δὶ ἔς ν μδρ Ἑιεχο κω τὸ στὸ κα Φξγκοιται κιέ- 
τρίαξ, ὁ αἱωὶ εἰλα κα τὰ ἃ γνείμες ἕλει κα- 

λώς οἷαι ὃ εἴ πετα ζορφο μίον τ) μησ'ν ρει ἤνν 
ὅλ. ςολὴ φίλῳ Ὡὸς φίλε περπορδμώγοτνος εν 9 
το φοροοίμιον αἰτήσεως οἴμιαι τὶς δὲ ἡ αἴτησις . ὄγι.: 

φολάν ἐμοιβαίαν. α εἴα γε τὸ καὶ ὄζχνοιαν ὅμολο- 
στα Ταὶς ἐν εἰς αἴσια φῶ σε ζῦτα ὥορός ἀκας 

ὠζαΓγελλέσαξς. 

Τέλος ὙΚ Τολιωνῷ δὰ: ςελῶν. 

Ἑψηςολαὲ δυφόδῳν φιλοσόφα γ,ῥητόρρον; δΌΦΙ:" 

ςὼν ἐξ ὡὠοφὶξ τοῖς εἴκοσι. ὧν τὰ ὀνέμο ςν τὴ εἶι 

σύρησης σελίσι, 

Ἐπιςολικοὶ τύποι γὺ ὀνόμιαϊᾳ Ὁ σωυταξα μδύαν 
τὸς ἐν τῆδε τῇ (ίξλῳ “δ κεχο μϑύας ὄπιςολας. 

Συωμέσιος. Διδηΐυης. Θεοφύλᾳπτοξ: 

Δημεϑύνης. Κράτης. Αἰλιαρός. 

Πλᾷτων. Αϑὰ λέσις. Αἰνείας, 
Αραςοτιληξ. Ἑυραπιϑὴς. Ποςκόσμος. 
Φιλίσίπος. ϑεσϑῷ. Διονύσιος. 

Αλέξαιδοος. Μέλιοσα.. Λύσις. 
1πποχρατης. Μῦα. Αμῴφσις., 
Δημόκριτος: Αλχίφρρν. ΜουσωνΘ΄. 
Ἡρακλεῖος, Φιλόςρατος. τελοῖ. 

ἀ Ἐπισολῶν ἀθφοισις αὐ δρῶν πτανσύφων; 

Οἱκ ὃ φρὶν ἐδλάςησεν ὡς ῥόδα χρόνος, 
ὧν ἐδι μδιρ αὔϑος," ὁ τὸ μύρου χάρις; 
Μένει δζχρκῶς εἰς σπνοζωὺ σὔω σίας. 
Καὶ γὴν σοφῶν γαρο" μδὺ ἀχμὴ τῷ ἔς 

Πτηνῶς παρῆλϑεν. σὲ γ7 λύγων χάρις 
Μένει δχαρκῶς οἰς ἀθίμινηξον κλέος. 

9 ἢ: 



“Ὃν 
ΚΝ 

᾿ς χ 

δ 

παν ἈΝ δ. Υ; 

 Ξϑη, πΑΒ τὴ, ὑβμς δὴ Ἀὲ δι φῶς ἢ 
) ὧν δ)ηςολικῶν τύτων ἡραπλείαδη 

Ὁ εΟΡΤΩ τὴν ϑεώριαν, σιυνεςτέναι μὲν 
σποπλειόνων δέον, 

ἰδεαίν. κ) “πόσος ,ὴ αἕ ἔχωσι δζεφορας. κ καϑεπέρ 

δεαα ἣ ἐχᾷάς ἃ ολύοις τάξεως υπποσιὲ ὅλοι. Ὡθ9- 

εαϑέρϑμος μυερακῶς δὶ αὐδὴ ἑχώςει λόγον. ἄνα μμήν 
ασολαμᾷανων (ὃ σοὶ τῶτο χε χαρισ μῶμον ὑπάρχφν, 
εἴγε Ὁ ἄλλων αἱδχοασότερον εἰδείης, τὸ λα βέτοφθν τῷ 
ΓΟ τιϑεμᾶρος ἐκ ἐν τοῖς βροῳμασιν, ἀλλ᾽ ἐν τς 

εἰ ἊΣ Ὑ λα σα ͵ δι 
ὄψιςηαις. ἁμῳ 7 ΚΟῚ πέρᾳ νομίζων Ἵ φροσῆκον-- 

τὸς ἐπα" ρἰοϑεξ εἰν. οἷς τὸ δορς 
τ ἕνῃ μδμ ἐν ὅδιν Κλὶ Ἱ πάροντος οἷς ἐγτετυήχα- 
εὗρ, ἕν» εἴκοσι. ποία, σῖ αἱ ἐέγιοι πολλαπλάσια 
τάτων ὃ χρόνος. συφυὴς γὸ σύρετης Ω τεχνῶν "ἢ στω- 
ρημάτων ὁδὲξ. ἀλος δὲ χαθ ἡμᾶς ἀδεὶς ὄλικαι- 

Ῥ Ν ᾿ εὖ ν ᾿ ; ἜἘ πο μϑ 

Θῷς εἰς. δ ισολικον ὁπον αϑήκων τύπος. Ἐπογορίο 
ζε7) 3 ἔκοισος αὐτὴν ἐφ᾿ ὃς ὄξην ἰδέας οὕτως. 
Φελικὸς,Συςετικὸς, Μεμηημὸς, Ονἐσδιρικός, Πα- 
δοι μυθητικὸς, Ἐγατι μη ικὸς,  υϑετήικὸς, Αἰ σεειλη.. 

τικος, Ψεκτικὸς, Επαρετικὸς, Συμβελόϊτιπκὸς, Ἀ-- 
ξιωκ(ᾳ τιλὸς Ἐρφότη κοτ τὸς, ποφωγικὸ ζ,Α λλη- 

[ρφικὸς, ἈΠΙολογίκος, Κα] ορλκὸς, Απολολἠϊηιὸς, 
Συ[χαῤλςυνὸς, ΕἸἰροονικὸς, Απευχαθαςικὸς. 

Μὲν ἕν Φι,λικὸς δον ὃ δοκῶν απὸ φίλω “ρά- 

( γ᾽ ὥζοος φίλον. γραφεσι ὃ ἐλ οἱ πάντες 
φίλοι. πολλάκις γὰρ ἐν ὑξξροχαᾶςς τοί μδμοι χοὸς 
ιἰσοσεες ρας νοῦ τινῶν ἀξιοιῦ) φιλιχῷ γράψαι. 
δ ΡΝ ὟΝ με τ τ 

καὶ ὥεος πῆρ λλντύροςς τὐρτοδορβις ἀέρας δὶ 

Τ᾽ καθ, δος γρᾶφέσι τοῖς ἀγγοαν ὡς.) ὅχρ το τυ 

περᾳῶς "0. μή ἐχᾷ Ἵ αρεσυν τεῖτο Φεαήεσιν. ἀλλ᾽ ἐς 

εἶα νομίζοντες αὐταβθιν ἀωτοῖς Φιλίπαι λέοφίον 

τετύπος ἃ δλυςολῆς χαλόι7) φιλικὸς ὡς, τοθὸς φί-- 
λον γραφόμδρος ἔςι ἃ ὅτως. Ὁ 

Εἰ 5 πολύσε ὀζάσηρφι το χάνω καεχυθισρδῥας το 
στόκ(οἷι μῦνόν τῶτὸ πάσχω. σῷ οὐ εἐἰσίποτε συνάτον 
ὄχιλαϑέδου μ6.οὐσὲ ἃ γεγονυίας ἡμῶν ἐκ πα δων. 
αὐερολύτα σωωμαναξοφῆς. εἰδως ὁ ἐμαυδ τὰ Φοὸς 
σὲ γνησίως δῥωείυδρμον, τ πώντοξ τὸ σοὶ συμφέρον 
αἰ τρρφασίτοως ὑπηρετήσαγία, ὃ αὐ» ὑπείληφα καὶ 
σὲ αἷξὶ ἐμὲ χονίᾳ γγωμήνγτὶ μηδὲν αὐτερρῖν σνρύς 
με. καλῶς ἂν ποιήσάς πυκνότερον ὅισιοπον τς 
ὧν οἴκῳ, υιή τίνος ἔχωσι λξεαν.γἡ συμιπειριςοέμδυ Ὁ’ 
ὧὺν οἷς αὖ δέων") καὶ γραΐφων ἡμῖν αἰθὶ ὧν αἱρῇ. 

τ κος “43: ΟΡ ΥΘῚ τον τοδὰ αὐ: 
ΖΑ Ἐν Ὁ ΟΣ τλῳ Ὧν ς 

ΑΝ μ΄“... “--- δὰ. “τ "-ο "5. ἦν 

ἢ Σ᾿ ἴκ: 
. 

ς μὴ ο΄ « 

ἰ, 

ΨΨ: 
᾿] 
᾿- 

ΒΈΞ ΞΤΥΙΙ 
Ὁ ΕΘ ΔᾺΝ Μ νϊάοτδη ΗἩδγας] άλ τὸ δι] οσιηλ 

ἔχαι ἙΟΡΗ ο]αγ νοι σου άετγατιο ςδήϊας 
πυςΓ ΕΣ νΩΙΤ15 ἀ1 ΠΕ: 51{6116 ἔΟΓΠ}5 ὃς [φπῖροῖ 

αὐ 115 Ῥεῦτζατ; αὐτὸ δὰ γ6 ΠῚ Ρυίςητοπὶ 
ὨλΑΧ] Ἰὼ σοηστθηζ . οὕπιηως {τε 

αιυ!άςῃι υὰιι αὐτιοϊο ς μὰ ἀςθογεης, τοιποσὰ 
ἰαταμησις ἃς ἤπιος «Πρ οιτὶ οἰγοιμηροξείοης {εὶς 
ρίαν αὖὉ 115 απο ΣΙ ΠῚ ὅρετα αὐ ἤος νταηχις 41) γὸ- 
θὲς ποροτή τὰς ργαΐαηε : ζςοσποίςοηαϊ {ιάϊο τὸ- 
ΠεγΙ νἀ] Ορογϑηλ ντ αι 1 ΔΙ Ζυῖδιις [οτμηὶς οἱΐος 
το πο ηἀἃ νἱα ασγατίο, ὃς χαος αυσας ἰοῦ ἰρίμ 5 Πα3 Ὀογοηζαῦ ἀΠ{Ὀγἰ γα [τρεῖς τπδπάλτεη. Εἰ χικῇ 
[ροοίπηθη ογάϊηὶς ας τποά! ἰῃ νῃῸ αυοαες φοηοτῶ ἜΧΡΟ τὰ ρυ ὃς Πηρα οι ἀοόξείμα ματι δε πη 
[αὐϊοοὶ, Ρδιζίπιὶ αυδα εἰδὶ τὶς ΠΟΙ ΤΤΝ πὴ τς [χέξα- 
ΓᾺΙῚ ΡΕΣΑΓΘΗΊ 9 ΧῈ] ΟΡ] 05. 4[1|5 ν]άδας ἃς νἱϊα γοϊα- ῬτΑΓΟΙα ΠΟΙ 1). Θρ "5 (δ ἴῃ σοσηείδης ἐδηξοητ ά.- αιΐδ ΡΟ γα, ραυτ τ αιδα τηαϊοζοιη ἰλιμάθιη αυὰπὶ 
ΠΊΘΤΕΠ] ΤΠ} 6 ΠΟΙ δοιταγιι}) ΟΧ ΕἸ ΠΊάτθη,. 

(ὐοηοῖα ἔμπης Ἰσίταν [ἢ Ργαίοιτὶ, ΄Ζυας συ ϊάδφη πὸ 5 ΠΟΘΙ ΟΙ 1.115 ν Π1ΠῚ ὡς νΊριμτΙ, Εογτὸ ρίαγα [ΟΠΊΡΟΣΙ5 
ΟΥΥ ΠΝ Η15 αὐ! ἀοχίςἰς δητη δῇ γα ηϊοΥ ἀγτ] αχ), ας 
Γρδουμειοπιμη τποάδγαϊου ΟΡ γ15, ᾿Νοῆτο νοὸ [ΕΠΠΡΟΓΘ 5 ργαῖοῦ ἤος ποι βδιὰ οἵδ αἰ ἰας {γ}ιι5 Ἰ4ο- 
Π6Ὲ15» 11 11 ορΠξο]ασιιη) ΓΑΙΙΟΠΘ) σαάρο Ροῆϊις. ἸΝοιθη δὰῦε ΠῚ ΠΗΡΊΗΙ οχ τὸ ἐογηηάᾳις ἱπιοήογιης, 

Αἰη!]οόγι (ὐομπιπποπἠδτοη 5, μοτθηα, Εχ τῸ- δταηα!,Οομ(Ο]44].1ποτοραπα!, Α ἀβοιτοιίοηὶς, ΜΙ. ΠΆΓΟΣ 115) Ν᾽ Ἰτυρογαηά!, Γαυάατὶι5.» (ὐοπ οι ἀϊ» Τ)ερτεοάζογιηις, ῥοτοοπτᾷηά ᾿- Ἀεἰροηάεηαι, ΑἸΙεσο- 
τσ 5 ΖΕτίοίο Ἰσιῖ5,.Α ςουδ πε],  πμἀθηάι!, Ὀγλι- 
Ἰαϊου! 15,911) ἀπῆγεν δὲ (ὐτατίαγιπ ΔἸ ον, 

ἌΣΞΣ τάσις εἴἘ, φυΐ νους δά ἀπηίςιπι 4 ιηῖςο ἔουθι. Νὴ διιζοῃη Οἤπες 4εὶ ἢς Τογῦηξ ΔΠΎ1ΓΙ] {Ππξ. δαρὸ θη] Πυΐ {Ππξ ἰῃ ἸΡ [α{ερὶὸ αἱ θη 1Έα 15 ὃζ ροϊτδητίᾳ ςο]]οςατὶ τοραηζαγνε Δα Βυι Π]οΥὶ σοηα τ οηὶ Ποηγῖπες φιηϊςὰ ζογίδαηζ. Ετ δά [ε πυυζυὸ ἄπςος ας αἰ οτΑ5,ΠΟΠΠΙΙΠΠ ΙΔ τη 6- ὙΕΥΝῚ ἦξθιοξος (οθοτο ΠΟΠΕΙΠΘΊ ΝΟῚ Θῃ ΠῚ ρχορῖογ ΠρΟΘ ΠΕ ΔΊΠοπα ὃς φαὸά ορτῖο ποη ἤϊς, μος Δοϊαητε (ξὰ χιδα ἢδὶ αἰτιϊοὸ (γι δοηείδις ΠΌΠΙΙΠΘΙΩ ΓΘρι- δΠΑξαγαΠΥ μαζεηξ,, τχρύϊφις ορίβοϊα ποημπαζας ΑΠΜΙςοσιπι., φιυδ Δα. Διηϊουπη (ττίρτας. Ις εἢ οἰ τηοα!. 
ΑΔ Π Δ Π} ]οσοσαση ἸῃτογΈ 8110 μη ἃ τε (εἰαπ- ἐξα : ταπηςῃ ἢος ἐαπιπο ζογριις ἀπηζαχας αἰβοίτυγ. ΝΑ ἤοσὶ ποῃ Ροτείξ, νὲ γΠΘΙ2Π) [111 ΤΘΙΠΟΓΙΔ ΟΧ ΔΏΪΠΊΟ τηθὺ ἀπο Ἰδτυγ, δζτποιιίρατα σοηίδυυα τ15, 4704 {τι ἃ ΡΌΘΓΙ5 δάμιςατὶ. (ἰὶπὶ ΔΌτΘπ τ ΘΟὨ(Οἶμ5 ἤπ πλὲ ἤἥποοτο ετρα τ δηΐπηο αϑβξιμι εἰε,(επηρέγαιις ταῖς ςοπηπηοα!ς ΡΓΟΠΙρε πὸ (ογα]- ἵξ Ῥαγάζαπι » δαπάδιῃ αἀτρλζγαζις τιῦαα ἴ6 ἀξ πης Γδητδητίλτη Βαβεγο,ποαας φυϊοηυᾷ ἀεπερατυτῆ. ΕΔ-᾿ οἱδς ἰφίτας ρετθοπὸ ἢ Πδημδεϊιὴς πθοὸς [τη ]Ιατος ἴη- αἰΐετῖς ἢ 4118 ἐδ οριις μβαδεδης,δζ δι ]ο βηθσὶς ἰῃ 118 αιθας Ἰηαϊροητ,άταις Ὡο5 46 τις γοϊμηζατο δηϊχηΐ- 4ε (ξητοηζίᾳ ςοττίοσος ἔδροσίϑ. 

(φορηπιθης 



ν » “νι εν ν»- 

᾿ Οθτηπηοηατίοη]ς οἰτ,οὶπη αὐ ΑἸλαπι ρτὸ δ] ο [οὶ 
Ἰπγι5. [αι  τδιις γιγοίαιιο ν Θἤθητϊοβ {πγὰ] ὃὲ 605 41] 

Ρεϊὴς [μοτᾶς Ἰσῃοτί ἐμ ποτίζιαμ ἰμ μπχαδηζο5, Ἐχρηλ- 
ῬΙῚ ςαιὰ Ῥοηάταν μος. 

Εππὰ αἱ Παίος Πἰτοιας εἰδὶ τοῖς, Βομλίποπι ὃς 
νὴ ΠΟ ριοϑαΐιμχ ὃς ΟΡ Πάει ια εἰς οπιῃῖθι5 
“δάτιιπ, γοέξὸ ξλοῖος,, ἢ Ποίριτὶς ἀἸριπατιις ἔιογὶδ.» ὃς 
ἴλ6) ὃς ἱρίϊιι5 σα, ἴιπὰ οτίαπι ταὶ. ΝΟ ρααιτοδὶς 
ἰδ γοϊιηζατ 5, {1 ν 6] ἀύσαπαπι [ουπιοποῦι νοὶ ἐμέξιιηι 
ΕἸ ΠΟΙ Ὠμ [65,564 τὰ 4αοα 18 ργαοο ἢ 5 ἀραὶ 1105 
Υἰζταζρι οἶιις οββοτοβροιληι Θχρθστας ἔπουῖβ Φιαιδηζιμηι 
ἰῃ ὉΠ"! τς πασοοϊόμιε εἢῆοοτο ροῆϊε. 
 Ορμααθγθημ! οὰμ ποὴ (ρογαζιηι α!ο πα τὴ πηᾶ- 
᾿ αὉ 90 Οἰ1}} 410 ἀρ] τατ» ἀϊιΠ1ι}8. 
δ᾽ πη αι οοζαῇο εἰδὶ οδίατα οἴτεργο δοηςῆος 

δίατιαμ Γορο πάθη  : οεάμιης μος αὖ οθοῖο τὰὸ 
Αἰϊθιλιηι οὐδ σραία 1} {πα οο] ατα ἰπ το οἰδοία, 
ΟΙΏΡΘΥ 1} τροθητὶ πηρπηογία μαθοτο δεαὰ ἃς [ο- 
ἸΠΘη 65 ἰ Π05 σταιο5. οδιγοέϊατοτόίηις φομτα!- 
ἵει, ὙΤς ἰσίταν ἤθη φοσαίο, Ζαὶ τα]! [5 Ἰηροηϊο,ίςα 
ΠΟϑΠΠΟςρίος. , “ιοηίδ ἐπ τὸ οἰαμ αὶ πα] ἰτίαηι 
ῬοΓΓρίςσοῖο ἤθη Ροτα Ώλι15. 
Ἐχρτοθγαμα οὐ τ εἰα5. 4α| Βεης Ηςὶο ἃ ποθ αΕ. 
ἔξι5 οἱΈ, ξχέξιιην , στα ἀοουατίοῃς, ᾿πίδόξαμλας. 
Ῥοττοθαξ το ΝΟΙδ τοιρίαι» ργϊλ ἀἰσοτε , ἂὐ- 

{πὸ ἀοίηάς το] ιιὶς πχογοίπιπλ» ΠΟΙ] έμηηιις τὸ ρτα- 
ὄγρ, Ναης νογὸ οἰἰμῃ ἢς ἃ ποῦς δά ασατιι5, ἃς πο- 
ἴᾷ Ορογὰ [ρ)τίζυν ἤπης ἀιισα5. αἰτίογα ἐρεέξαϑ, 

“ιὰτ ἀαιπιῃ πτῸ Ν δε μας ποίεγα σαΐρα εἰξ, ΤΊΡΙ 
Πη. Προτῖας οοησοάοηάα πο ογαῖ, Ἐξ 13} τἀῃοῖ- 

ἐδ Ιλ Π {{πς ὁ ς ἡ» τα θα ὨσΘΏ ΙΕ) οοπάϊιϊοπξι)- 
ὅς (δει!θὴχ οδείμος. Μαϊὸ [οἱ ἂμ Ιοάπετο, Ναπι 
ὁης ἰΙοαΐ πόη «ἀ ἰἀἰο {. 
-Οὐμἰο]ατοσίιις οἰδ οὐπὰ ἰ15» 4αϊ ἱπ ἀοϊοτε ριοόρῖοῦ 

ΔΠἸΖιιαηῚ σα! Δηλϊταζοιη σασήπιγο γογίδπτασ (ογιθὶ- 
ἤλις,1ς ἤος ἔογὸ οάο ςοηῇβείται; 
Οὐχ αὐ τὸ ἐς 1ἰς φαῆδιις ἴῃ αιιο5 ἂῷ ἰησταῖα [οτ- 

ἴππα σσηϊούξις 65»! αταται οἵδε, ἰπογοά δ ιίθηι αὶ - 

ὕπο ἀο]ογθηι σορὶ» πεαὰς πὰρ ὶς δά τε πλιι Δα πὸ 
(αἰδιγϊτατοπ ἡΐατα ᾿ι ἀἸοαὰ! Ῥοιτίποῖς. 
Ἑμηχ ἰζάχας ἀΐοῃι ἴῃ σοητομπηρίατίοπο τοῖίμς Πιί- 

Ῥλδηα; νἱτς σοηΠιπρί!. (ιλτ απτθμι ἄρα αι πηυτπ 
Ὠγξι τ οοσίταγοῃι οπγἶδιις Εἰ απο 4] πάταγα ραγατὶ 
“πῷ ηθς τοπηριι5. πος φταζοίῃ σομτυταηλ μαθαιοε 
αια ἤτ αἰϊηαοι ἀδιηηῦ {αρδοιπάιχιι,[ςά τ σοιτα να 
“τὰ σαχάδιη ἱπιροτταηίτατε [είς οὐαίδηι ρίαθο- 
Του, ]ομΐδηι ᾿ρίς φογάτῃ ἕλοογε Πρ ροιΐςηι» ρει ]]- 
ἔἰζρτας ΔἀΠοιταγίτο ἃς σομίο! ατὶ ἐξατα!. ΜΈ πηι ἰοῖ- 
αν, φαλιν οι ΠΠ μὰ ρο (515, ἱπξοντ] ἔοτας, ὃς υᾶ 
Ἰῃ ΑἸ ρῃὶς Ὠχα]ς σοι! οηρηι δἀ δι]; δα πη ς 
ἴῃ ταὶς γιατὶ 5, 5.15 σΠ αὶ πηπτογό, 61} ΓΕ ΠΊρῃς ρ]α-- 
υηχαὰς πγἰτίσατο (οἱ ες, ας Πὰς γτατίοης (ςἀΑγ1 ροῖε. 

ἱπογοραπά!, οἰῃγ αὐ ἀο] ἔλα ργατογίτα σαπὶ αὑα- 
ἄχηὴ Ἰηϊοτπιϊπατίοπο (δίταυ Ηος ρϑέϊζο. ᾿ 
. Ῥροςαζοχιπη αἰΐα ἔροητο ἥπῃς ὃς νο  απατ! : ΑἸ 
ἱπυ τὸ ὃς σοηεγα νοϊ απτατθπι, Γαγ 5 α]18 πλάση ἤιης 
ἍΠ 18 ραγια. ἔτοσιπι αἰ τα ἔμπης Ρεσσαητίδιις [0115 ΠοΧΊα; 
ὰν ογὸ 4115, [ἢ τῦο νετὸ σιλῇ ἄστα ορεία ἂς {π- 
ἸΘυνη οτ σοπούγίοίσης. ΓΙ Ἔπῖπι πιαρᾶ Π0]- 

ἰϑαὴς δὲ ρεξήϊοϊοία (δέ ετα ρατγα!. Οπαπιοῦτέ ρας 
οἰξιντ σγαυοτὲ Πυσαας ἱπογερατίοης ΓαΧΘΓΊ8; απ0- 
Πιδτ αι! ἀὴρ δ ἢ τοπΊρογε Πππτι] ΘΑ τη 1 4]1]ς 
ΤΠ} 5 σοπείῃσίε Ν ὁειὰ πη φάος ρεοοάῖο ροτείς το- 
[πδἀ τ 10 ηδεὶ Ναϊὴ ἢ δά οπθηἀδυ οΠΕ ΠῚ δοςοῖς 

Θτίδντα ἰῃ σαι τὶς » {απ θγοαι ποὴ ἔλόξαση ἢς 
Ἡαριηλάμποάσμι ορὸ οὐ ξαέξιμη ἢτ: 

᾿ 

ἘΡΙΘΤΟΙΣ. ὃ τός 
Ο δὲ συςωτρεὸς ὃν ὙδῈ ὠλλα ζροὸς ἴον αρα- 

Φορμὸμ ἐπαίνω συϊμῳ τατλέκοντες ἀκα κυ Τὰς ὥρό- 

τά ον αἄγνοου μδύοις ἀϑοντὸς εἰς γνῶσιν. Οὐον ἕτεονξ, 

᾿ Τὰν σδενα δ οἱδακομίζοντα σοι πίω δ):ευλὴν, 
Καὶ παρ ἡμὶν κεκριμδυον,  θὴ Ψι ἰὼ ἔχ εἰ πίςιν ἀγα- 

πω μᾶνον, καλῶς ποίησάς δ πούυχῃς. ἀξιώσεις ἥρὴὶ 

σὴ ἐμυᾷ χοὶ δὴ ἀὐτον. ἔτι δὲ κῳῷῇ ὄζε σῶυ τόν. εὶ μιέτα-. 
μελυσή γχὸ ον οἷς ϑύλφς εἴτε λοίον Σστόῤῥῆτον, ἐρᾷ. 

ξίν τε εἰχεῖν. ὠλλὰ ποὺ σὺ ρος ἑτέροις ἐπαινέ- 
σής αὐτὸν αἰ όμδμ!Θ’ ἰὼ ἐν παντι διωυατὸς ξθί αν 
ὅς] οὐδα “ἕδνα. 

Μεμιήηικός ὄςξι)ν ὃ μιὰ γομίζεῶϑτι βαρέξν τροσ-: 

δεχορνδνο. ἘῸ 
Εἰ μὴ ὥος οδξοδευγοέ σοι χαμοθς μηδέπω ὧν σὦ 

πίπονϑες ὠκτίνειν χάρατας, βο᾽ αὐτὸ τῶ τὸ γε καὶ- 
λῶς ἔ χάν ὑπεέληφας τὸ μινη μονα φν ὧν ἔπαθε ς: 

ἀλλὰ καὶ συ ρἐρέϊς κα ὃ᾽ ἡμὴ λόγες φόφεϑυο σὲ 
μδμ ουοῦ εἰ μυέμιφομιω Ἰδρόπον ἔχοντα τοὶξ τον. ἑαωΐες 
ὃ ὅτι σὲ τοιδτον ὄντα ὠγνοδωδυ. ἢ οῇ 

Ονφοὶςικος οἐ ὄξην ὅσων ὃ ὑφ᾽ ἡ Φεφοζεργε- 

τοϑόνζᾳ ἐφ οἷς ἐπραξὲ μετ᾿ ἐϊιλημκάτων ὀνφδίέζω- 
υδυ.δάσε τὸ γνῶϑι σαυὶ μα ϑύντα,τότο τὸ ἐτερφις 
«οὀφσφέρεῶϊ “υσκόλως νῦν γ)ομὴν ὑφ᾽ ἡμὴ ῥεφό- 
μἅνος κοὶ ΝῊ ἡμμας ἔχων τὸ σενοῦ, κα, μεϊζον φϑονῶς 

τῷ σέοντος. ἡ μεξὶς ὃ τότε αὐτο, σε σὺ ἐδ ὁ μὴ τυ χεϊψ 
ἐλσύϑερε δχή μαΐζος νὰ εἰστθρ ὃ γῦν ἐλσούϑερος γέλο-, 
γαςιὅμως ἐχῴς φημ) λοφρεπίές. λεῖς ν κακῶς. 

ἐπεὶ Καλῶς λέγην ἐκείαϑες. Ἶ 
᾿Παραιμὐθητίκος δ ὅξην ὁ γραφόμϑμοξς τοῖς δ] 

λύπαις καϑεςηπόσι εἰυθζερᾶς φιγὸς φολονοῦς. ἔχει ἧ 

ἕτως. Αἰκέσας τὸ δ νὰ κα αἰ χαρὶςἙ σδ τύγης ἀπὴν 
τηρδμαυκα θ᾽ ὑΡβολὴν ἡλίησωα νομίσας εἰ σοὶ μδ λ 
λον ἢ ἐμοὶ συμβεξηκέναι τὸ γεορνός. ὠκεινίου μδὺ ὧν 
Σ ἡ μιέραν ἁπταντα ἰδὼν τοὶ τορος δ (ἴον ἑςῶτα συγε- 

φῶρᾳ ἕον. εἰνοηϑεὶς δὲ ὅτι τὼ τοιαῦται πᾶσιν ὅν 
αἰσοκεινᾶνα ἡ φύσεως, ὦτο χρόνον ὅτο ἡλ)κίων ὑφ!- 
ςτι μϑμης, καθ᾽ ἰωὴ δεῖτι πα αχοιν,ὐλλ᾽ ἀδήλως μετὰ 

σκαμότηζος ἐκ ἀξίως πολλώκις ἀπαγχώσης » ἐπεὶ 

μὴ πειρῶν τε τύχηκα» ΟΣ, καλέϊν σε Ἢ ὅχ' ςολῆς 
ἔκθανα τῶτο ποιῆσοιη. φέρε γ ὅν τὸ γεγονὸς ὡς διωμὴ 
κεφόταζα. χὸ «ἡ ϑτὺς οἴγϑνῳ παρζιύςσας, σαυτχ πᾷ- 

ραϊνεσιν. “χιςτί σοι γ. ὅτι τὸ μέλλον χξόνῳ κουφιειν 
σε, τε ὃ λόοος δἰ δ ἐξερον γεμήσῳ. : 

Ἐσετιμμητικὸς δὲ ὅς,» ὃ ἐφ᾽ αῤβδοτήμασι “9997: 
οονόσι μὑετ᾽ δχιπλήξεως γραφόμδωος τως. 6. 

Τῶν  μδοτηκάτων τὸ μδὺ ἐκεσίως γινεῖ); τὰ δὲ 
εὐχεσίως. Ὁ τὸ μδρ μεγάλα καϑέςνκς τῶ δὲ μυκρᾷ. 
κ) τὸ διὰ μόνοις βλο βεφὰ τοῖς ἐἰ μδοτανεσι, ἴῷ δὲ 
ἑτέροις. σοὶ δὲ χο ϑώπερ δλιτηδ κα συμβέξηκεν 
ὀνζα.κὶ χὰ σὺ κακῶν μιεγώλα καὶ πολλὰ ἐλαᾳβερᾳ 

δχωπόφοωξαι. ροσήκει μϑρουιῦ σε μείζονος ἔπι- 
γυχεὶν δχιπλήξεως.ο; δὲ ΚΙ τὸ παρὸν συντοτύχηκε 
χ), δὶ ἐτέρφον δὴ ὠφδρουϑέντων. αἰλλ᾽ ἔτι 6 οϊυγα τον 
δεν σεως τυχέϊν γεγονὸς “πλημῥέληξζᾳ » σοὺς 
σδιόρϑωσιν γερ ἀγωγων αὐτὸς αὕτιος οἡνήση τῷ μκὴ 
γεγονένμε χα ϑτίπερ ἐγὼ τῷ γεγονέναι. 
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Νουϑετικός σέ ὅδιν ὃς κοὴ δίῳ τῆς ὀνομασίας ὁ 
ποῖός δὲν δῆλοι. τὸ “ὧρ νηϑετοὶν ὅτιν οὖν ἐντιϑέναι 
τῶ γνθϑετου μϑμῳ. τὸ σδιοδεέσπειν τί φφερακτέον καὶ μή. 

Κακῶς ἐποίησεις ὅτω χρησείμδρος αὐΖοὶ καλῶς 
αὐεοραμιμδῥῳ γὺ καὶ λόγον (εξιωκότι γὴ τὸ ὅλον μη- 
εἱὲν ἄτοπον εἰς σὲ πεποιηκότι. "τήσεως ἂν ἐξί. 
ωσον τὸ πρδϑιίοι τὼ γὸ συ πώλιν ὑστ ἀἌλου παϑτὸν, 
ῥαδίως αὖ ἰεδτγκας. τὸ δὲ 6 στευτὸν οδεκαι ὧν. μοὶ 
δόκει οὐυῦ μήτε γονέων κιήτε ἀγωγῆς τετυχηκέναι, 
μήτε τὸ πῶν ἔογατον συ[ηλρὴ τινα ἤφίλον ἐχφν αὶ ὄλι- 
τιμή σονΐᾳ τοὶς ρϑοτήμασιν. 

Απειλητικὸς οἱ ὅδιν ὅταν μετ᾽ δχιτάσεως φό.. 
βον ΤΟΝ ἐμκποιῶμδυ ὄχι πεωραγρᾶμοις ἤ Ὡρα- 

χθησορδῥοις.ὅτως. ; 
Εἰ μἂν ιἰσολαμᾷξανεις μησεμίαν ὑφέξειν “κίω 

ἐφ᾽ οἷς δζαπέσρᾳξαι, τρῶτε. Ἰάδι δὲ ἀκριξῶς ὡς 
ὅτε αἱ αἡπησόμδρος, ἀτεκαΐᾷδυσύμδιος οὐδενὶ ῥό- 
στῳ χρόνον ὅχιασὰ κενόν. ὁ Μὸν γὸ εἰκ αὐ σύ τοις δὲ ἧς 
ὁποφύγοις ὥσε σεῖ παϑεῖν. 

Ψεκτικὸς δὲ ὅξιν δίαν Ῥόπε κακίαν ἢ δὺ ονέρφαν 
πράξεως κατάτινος ἐϊξαϊγέλλωμδιυ. ὅτως. ; 

Ο σεῖνα πῶς κέηται τοὶς ἐγκεχριρασμδροις 

ὐελούϑέροος (ὃ ἡ «οεφαιρέσεως αὐαξίως, ἐν ἐ γὼ 
σιωπῶ πῶρ ἄλλων εἰκούση."ροίφειν γεὶρ τοροσήκοι 
αἷϑὸ ὧν αὖ μὴ τινὲς δϑῃςῶνται. «ἰδὲ δὲ δ! ἅπασι 

φανερῷὸν κοὴ ὑπ αὐτὸς τῆς φήμης ααϊγερδλομέῥων, 
«ἰδιοσόντε χρὴ τὸ μἰωωύειν ἃ δὴ αὐνὴμψ ἐλέγχεται 

σιωπτω μδύων. " 12. ἐρέο δα ον 
Ἐπωμνετικὸς οέ ὄφιν ὅταν εῷ οἷς αὐ ἐωραξε τις 

ἢ προοίλετο οὐσοκα λῶμϑμ δστοσεχο μᾶροι τὸν ό- 
“τον τῶτον. Ἐγὼ εἶ χὺ πρότερον ἔγραψας, γρίμ- 
μιῶσι μετειλήφειν ᾧ σῆς φιλοκαλίας, να ἐφ οἷς 

πέωρω χας; Ὡστο δέχομαι ᾧ γχὺ ὐδᾳκα λῶ. σωμοίσᾳ 
γαρήμιν ὠμφοτέροις. 
Συμβελουτικὸς σέ ὅξιν, ὅταν τὴν ἰδίων »νωμΐίω 

φοροφεθόμδϑυοι τιροξέπωμϑυ ὄλί τινα ἡ δποβέπω- 
μϑυ δοπό τινος οἷον ἕτως. 

Εξ ὧν σὐδοκίμησοω; δζᾳ Δ ἀῤλο ἐδύων, κεφα- 
λαιωσδῶς «ππτοσέσδειχά σοι. γινώσπω μδρ οὐωῦ ὅτι χα 
σὺ τῳ τρόπῳ δωρατος εἶ τίω αὐδο δ ἔσοτε- 
ἵγυϑῥων οὔνοιαν αἷδυποιξίϑαι) δ} ὑπηκουν. ἔτι ὃ 
Φίλους πλείςοις μδρ εἰ ποιέν. πρὸς ἅπαγΐᾷς δὲ μυε-- 
τρίως ἔχοιν γὺ φιλανϑιρούπτως. τοιοῦτος γοὶρ ὦν, πῶ- 

᾽ ,. ,ἤὔ,ρ , ὡς Ἀλλ’ :9 Νῦν οα τῇδ ὄχλων τίω σφημμόέων κἡ Ὁ αῤχίω ἀσοωλου-. 
τον ἕξεις. ἀν δα 
ΟΚ ὠξιωχκωτικὸς ἐνεδεήσᾳ κείρϑμος γὴ ταῖς μιν 

τίαης ὃ ταὶς καλερδῥας λιτοωνείαις. τοεῖσιαι δ. μετὰ 

οὐ οφιτήσεως «γίοτε. τως. 
Ἐπετετζκηζῳ, τοῦ οεῆνι δὰ ὧν εἰς σὲ δχαπέωρα- 

κ΄). χἡ πικρότερον ἢ σοροσῆνοεν ἀντ οδουέχθ ζω.) 
ν Ἂς 3. δ',.Δ δου δε νι χ Ὁ Ν Ὁ )ὺς-- 

φγεεῖον ψφδλον ἡπάντων ἢ αὐ αὐτὸς ὑῶΡ σευ τ εἰ 
λέχθης. ἐλλ᾽ ἐμοὶ τὴν εἰσ κίαν αὐτίϑες οἰς τοποιλιν 
συνιίξαι. οἶδα δέ σε κὶ γοήσιμον ὄντα γὸ Οἷς φίλοις 
χιρλζόμϑρον.δλοθζερφος οὖν ἀξιώθητι κ( το χμΗ- 
Εαντον, εἴα ιφ σον ἢ ϑυμὸν μιάγας. ἐσ τις ἐφ ρῊ Νη-- 

λεὲς ἦτορ ἔχ εἰν. ορεηηοὶ δὲ τε γὴ ϑτοὶ αὐτοΐ. 

ὈΙΝΕΆΒΟΚΥΜ ΘΚΕΟΘΟΟΚΥΜ 
Αἀβοττατιοη]δβίειι ἸΝυςποτίσας οἴ, αὶ ἰρίο 400- 

4 ποι] η6; Πα! πο ἱ ἢ ἀςπιοηβέας, γουϑοτῶν δ- 
ηἷμα. ΠΪΒ1] 6ἹἘ ἁἰτθ4 αιυὰτη νοῦν ἐτηϑέγαι ς ταθητοπὶ 
᾿πηρόποζο τῷ γουδετευμέγῳ : οἱ 1 λἀπποποτιτ, ὃς ἀ0-ὶ 
οοΥς 40} ἔποϊο μά πηὶ {πα υἱά ση. 

Μαὶϊὲ ἔδοιι., φαΐ ἤς γἧις Π5, νίσο Βεπὸ ποπϑῖῆό- 
4ς νεγίατο, ! ἰητοστὸ νίταπη οσὶτ, πράις οπληἰ πὸ 

οτς ν]1Α Ἰπίαγία Ιαἤς, Οαηποῦτοι ἀοργθοαγο οὐρά. 
510 ΘΠ ΪΠῚ ΕΠ γΟλη. ταιγήπις αὐ αἰϊο εἰδὶ Δ δαεπδσῖς, 8" 
ΟἹ] ὶς ὃς πποάοταϊλὶς ἔτος, ἢ απ τοἸρίπιπη τἀ σαγβ, 
ΝΝοι ἰσίταῦ Ρυϊος» που ραγθηζος ἰδὲ εἴςε,ποχας 
ἀϊοἸρ! παπι: Ὠδαια ἀφηΐαιο συοά εἰξ Ομ τ οΧσ 
{ΓΟ Πλ 111, ΤΟΡ Πατ Δ Πα ι 6} αὐ ἀπηΐσισι παρ γος, υΐ 
Ρεοςαῖα ἢξ τορι θη ἤισι5. ᾿ 

Μιηάτοσῖι5 ἀπαπάο οὺπι πητεητίοπο τηοίιπι 1 
ἄδτῃ 11]Οἰ τα 5.οὗ ἰίξα νοὶ ιταγα.ϑ]ς. 
51 τ Π}ΠΠΔ5 ρα πᾶς τποῦαμη Ττοίὀυτπι ἀδταγιπι δχίν 
{τϊηλα5,ραῖγα (αἰτοπν. Εος νοχὸ μηθηϊο υγροόητο τος 
τοηρα5,πὸς δισίεπάο ἤδς ὁσου!ταηάὸ τ ΠΊΡιι5 ἴς 
ἰδεῖς ν]1ὰ χατίοηο Ροῆς, Μίαπι οηΐπ ποὴ ΓΘΡΟΙΙΘ5» 
7114 ἀφο πος εὰ μα ΤΡ] ρατὁ πα Πηπποηάάσις 
{πητ. ᾿ 

Ὑἱεαρογαηάϊ σὰπα Ἰησοη!) [δι τποΐιμι ΡΓΔυΐτασ 
ἴο1η» ὅτις ἕα δὲ] ἱτηρουγιηἸταϊθι ἴῃ αἰίηαο ππηοὶα- 
τη 115. Ποσ ραέϊο. 

()ποιαϑτηοάπην ἢ Π ς {ἰραξζος 1ΠΠ|Π ταὶ τον ἃς 1π- 
ἀϊσηὸ ἐγαδέξαγίτ. νο] ἢ Εφ9Ὸ τΔΟδ 81), ἃ το 1115 δια 165. 
ΝΑ. 1] ΘΙ πη νΊτη [Πἰτογαχάγη γαῖϊίο ΠΕ ῊΝ ἀερεῦ 
ν ΟΟΥτΙΟΓΘ5 1105 [λοϊαυτις ἀθ ΠῚ τθδιις» ἅπας 'ρῃο τ 
ΤΆ ης.])ς Η 5 γετὸ μα ργοροῆτα [αηϊ ὃς ροτίριοἰὸ ο- 
τη Π 1 ι15 86 ρεγ ουιητας Ὁ ἸΡίο τυγηοσγςε ἃζ (ογί- 
θεῖο Ππρεσυδοαηθᾶ ον ἃς Πρηϊῆςαις, Πα Ἰρίᾳ ταοίτυς 
ΗἸταῖθ γρἀυσι ΠΠΓ ΕΓ. 
Τλυάατίαι5 εἰξ, στη δας οὰ χυα ἔροῖς αϊήρίαπι ἰαὰ- 
αἰδιις εβδγίπηες . αὐ τά δὰ 414: (πἰτορὶς ρει Ποίοπάά 
οὐ ας Δἀοτταιαγ. Ηος τὰ Ραζῖο. Ἐρο δέ 
{1 φητοα [τὶ ρ δς, εἰεραηεία ταα ἔγχε ιπι χ {τ γι 
ἔμὴν Ἴθι. ἃς πῆς απο ἕλετο ᾿π τα ΠῈ], ΡΓοο 
οστόγαμο. ἸΝδπα 14 νεται ποίει ἐσ ]σποηῖο 

ἔοτο σϑγί οἵξ. 
Οομία!εηα! οἴ, εὰπι ποτα ργοροῖϊτα [δητθησία» 

ἀἀ Δ]161}14 Δ Ποτταηγι διιῖ ἀδεουσγθηγις ἀρ αο Ηος 
Ραέξρ. 

ΟὐΡυ5 τέρας ἀρᾷ {ράϊτος οἴλγιις ἃς τοῖς 
ΘΟσΧοΥτη [πππηατίμ ΓΡῚ ἜΧροία!. δὶς Ἰρίτυν ἤΐατιο 
τα αιοαιὰς [115 ΤΟΣΙΡι15 ῬΟΠ ΘΟ Θητίαπη {υδάϊταπὶ 
διατί τη ὰς Ρορι! ζΟΠΟΙ]αγῈ ρος, ἢ ποη αι Ρίυ- 
ΓΗΠΊΟ5 1 ΔΙΠΙΟΙ ΓΔ) αἰ] ς45, οπχηΐθιις γογὸ τὸ πτοσ 
ἀογαςαμη δεηϊσηύμηηις ᾿Ἰπηρότταη5. Ἐτεπίπιῇ Ποῦ 
ποάο τὸ σεεγ!5ὰ πιὰ! εἰσι πο Ἰαυάθτη ςοηίΐςαιεζα 
ὃζ ̓ Ἰπσοποι {πὰ ΠΏΡΘΎ απ. τΈ ΠΕ 15. 
Πορτθοδηαι ααϊροΐξιι ο[Ἐ τη ΡΓΘΟΙΡ5 » οὐἰ πη ἢ] 

θυράκῃ ὈρΡΡΠσΑτιοπιθιι5. δαχηΐτις ᾿ητογ ἀμ πὰ οἰ οΧ 
συΐαιίοπρο.ϑὶς 

Ὁ πγράζιπι 1 {πη} ὰ τὴς [οίας, αυοά 414 ἤτ αὐ" 
[μι5 1η τα ραῖσασο ϑγαυτύη» σαὰπι ρας ἔπε 1π1}ἃ ἀπ 
ἀιρξξιις [απ ὃς ξογὸ ρἷτι Ἔρὶ » ]αδτη τι ἰρίξ ταὶ οαυῇᾶ 
ἰοσαξας εἰἴδς., (δά ταὶ ογίσηθῃ φἴίγθιδ, γὰ γος ἰβ 
ϑιατίαγη γθάφατ5. οι ΘρῸ τα ψίγιμα νι !θηι ἃς 4- 
ΤΏ ΪοῚς σοηπάομηατγε ἰ] τς Ργοϊηάς Ρτουι9 4 Ηο- 
Το ΓΊσα τη ἀραιὰ τς Ιοσιπι μαΐοας, δάμασον διὲ ϑυμὼν 
μέγαν οὐδ ἔτι σεχρὴ, ἸΝηλεὲσ ἅπορ ἔχειν, ςρεππὸι δὲ τε καὶ 
ϑεοὶ ἀυτοὶ; ΠοΙηᾷ πααφησηι ἔπγογθιη. ΝΝος οη πῇ 
Ροίῆας τε οροιτοῖ ἀγα ργαοοιάϊᾳ μαδοσε. ίἊπι δέ 
1Ρῇ 41) βοχιθηςς ἴμηι, 

.- 



ψγὸ ὦ ὦ 

--ρ το 

' ΕΡΙ5ΤΟΊΙ Α. : 
Ῥεγζοηίσηαὶ συμ. ἱητοσγοσατὶβ ααϊ δυάδα τείροη- 

ἘΠῚ Πρ τα πλτις. 
Αὐέϊο. ΡΒΠοίοραια 1ΠΠ πὰ δά τε Ριοίοέξαια οἴ. 

τοιηάο νο]Ππ»οουτίουθηλ πλ6 ἔμοιαϑοντγαμη Δα ἢι; 
δάϊῃς δὴ ἀϊοίζοτις.. 

οἰροηἀεηα!, ον δά ἰητοιγορσαζαι, ΖΑ σι 118 
ὨΟ40 τοίρομάοπιιϑ. 
αι} {ἘῚ ρου Πἰτογας ἃ πιὸ, πππὶ οὔϊβε ποθ [οιιη 
αιρι ἢ αἱρίσαγον 5. ΠΠς νοτὸ οτίαιηπαπι νῖ αἰ 15 

Ῥταὸ οἱν, ἃζ (6 τασπι αἀπιδητιηὶ οχρθέζασαγιηι 
σοηβτηαζ. ᾿ 
βου σις οἴληγ οἴιπὶ δὰ ἀπιοιι {ογἸ δίπγας (ΟἿ ππὶ 
ΟΓΘ νΟ] απΠλ115», ὃς αἰτογὶι8. ταὶ πασίπομι ἤσῃϊ- 
Ποδηλι5. | 

Αὐάϊο ΡαΡΊ δαὶ 1ΠΠπππ|ν4α] σοηῦγα τα φογζδιμ θη [1110 
Ὠυμά ιν οχιγα Ροτῖαβ ἴῃ οὐίζιιγα ἀομιο μαρίζασο. 
Ν ιάλοτίαηι οδειηθ δὶς οανϊπό. ΝΟΣ Θπίτη ἀρογτὸ 
ἤρῃ; ἤσααίς » [8 οχηἸπγατε » εἴτις αἀπογίαεἑιιηι ρο- 
γα π ἃς ΖιαΙ 4}1]5 ἱπτουτ πᾶ 5 [οτῖρ τ, Νο το 
ἀοΠίϊοτο ἄοπος ν᾽ οατὶ5.οἸσαάας ᾿η οἱ οἰ 8 σα Πε 6. 
ΑἸτλην σομν ΡΟΥ αἰΐατα Πρ πσδαίς. Ν αἷς οηλπι αἰ- 
οοτο,ἄσπος νἰάφατςὶς οιθυίμηι, ἃς οχοϊίδηι γερίο- 
ΠρηῚ ν οἰ ἴγα. πο δαΐτι αἰτοῦ Ἰοοαίία: σαηοτοις 
1ῃ 6] 61.» ΠῸ ἤθΖις αὐροταβ πθῆτι6 τπιγο 8 ἢα- 
ΟΥΘζ, 

ἐιϊοϊορίουις στη σαυλς. συαπιοῦτομ πο ἔλέξυμη 
δῖ [λέξιμον {{τ,ο θη ἀἰπιὶς ααοααομιοάο:ν οἶς. 
οὐὶς νὰ Ζαδηι σον εἰ πγὸ αὐ τὸ τγα σαν, ΜΙΗΙ- 
4; Ιά συγ οἱϊ. Αἵ συδιδά πὰ ἔχλοϊξάνι {τ 
ΠΟΠΎΘΡΘΙλι15 οὃ Πυδα οὐ] ΠΟΌΪ5 δά ῃδιυῖρα- 
τΙοπθη ἤης αὐποτίᾳ. Νδο ΘηΪ ΠῚ ΠΔΠ16ΠῚ ἀπ ΘΠ ΓῸ 

ῬΟΙ ιιις » Οτην ομλη65 ἃ4 ρα] σα οδειιηάα πλι- 
ῃἰᾳ πως ἀφῇιτηαϊα. ΝΟΣ δ ηλπι ἱππ ΘΠ ΟΥΙΠλ}8,ΟΟη-- 
ἔγαγ 5 ν ητὶς Πρ᾽γαπεῖθας. [πτογοὰ νοιυὸ τΕΠΡΟΥῚΒ 
οὔιδηι ἰπἀ Ἰἰςίο [ἀπλὰς ἐτηρ σας!» ὃς Π66; 4] ρυ]- 
ΟἸΡΙαην σοπίξίτααϊς » πσητε αὶ Θχίτυπι οἰξοηάας 
αθεηλι5, ἃ Παῖς σογρυϑ ἰπ θοῦθο ξμϊτ 5] πᾶς ο- 

ΠΠ1ὰ ἔιοΎ πη 1} 16} 1π|5 σομηγζαῖα » πος Ἔχρε- 

αἴο, 
Λορυίμαι σαὶ Ῥοΐτξιι οἢ 1π ὀογαπι δοσιἈτο.6 » 

σις ἔλα ἔς οοῦῖτα οἴποιαπι. 

Νοὴ [ληὸ Ἰπσιπάα τὶ ἔαθσαης θα σοπῖγα τα ἀϊσο 
ἀριια ἀπισοηη αὐάίο ρα. Ἐγαης φα]η} οχτύθηλς τὰ - 
πὐύκανς ας ᾿ς. Μαϊὲ νοιὸ οὔ 60. 4 ἀϊσοτοῖ» 
ἃς ΔάποΥ[τι5 ἢγὲ {Π]Ππτὴ ἀστοῖς 65.» οὐπι [το 5 
ΘΠ οα] ἁπ]ατούθπη»ας πγξάδοστμῃ οἵδ. οι δηΐπι 
Ἰξδηοσας ΕἰἘ τα] ἀε ααο {01 (ογ ρο,Ῥγογίπβ νογὸ 
Ομ Θἰτι5 ν ταν ἀπ οἰ τἰ ρα πδπι οταπιθι ἱπξοίε 
ὃζ 1ηϊπυίςιιπι οὐδ ποι» πὸ Π 4 απ οπι εορὶ- 
ἴὰς 7] σοπα!τίι τη 41} ἀϊοαῖ ἀριιά τα » Θαπάςῃι ἃ- 

Ριυιά α]τος εἰδὶ ἐἀϊέζαχιπι. Ἡμα Ἰσιτατ δεοςαίο, 

αιιδα οἰμπνο  ἔδόοτε πο γοφαζασ » [6 νοτὸ» 
ιδα σὐτη Παίρεας ορ᾿ πἰοποιη (Ὡρ᾿ Θητίᾶ:» ἀἰ(οτ!- 
[θη ἴηζοῦ ἀπηῖςοβ πάθετο ἤἥοῃ ΡοΙ 5. 
εἰς όπάϊ, οὐπι λά ἀοουβτογὶδ ογατ πα 9 ἴη- 

ΠΟΟρη ΤΆΤ ὁοτὶς ἀγσαμη θη ὶ5 ἂς γατομ δι ργο- 
ΔΌ115. 

δουρπῆς δά τὰ πιοῦιπν ΔΠ14ιι6πὶ ὅδ τὸ δά ἀπο ὰ 
Τὴ τ Πὰτὴ οὔ, τεξεὰ χυίάσπι 14 ἔογεαπα τθη}- 
Ρογααῖς, ᾿πλυϊτύμπηαιο ἀἀ ργοαυίοποπη πῃ] οοῆ-- 
ἴαϊς, ἃς 41οὸ τεπηροῖα ἔοοῆς Π᾿πὰ ἀϊσυης 
ἰτημηὸ δῆτ ἴγε5 τηθηΐδς Αἰοχαπάγίαπι παι να- 
ἈΠῸ, Ῥτγοίημάς πθῆας ἀπιοοπι ἐσὸ ΥἹάΪ 9 π6- 
ὅτι8 πὸ 11|6. Τιτοίς νοτὸ ἢ ἱρῇ χυΐάσηι αἱ!- 
Δ 4 σοπῖγα τὸ [ργρταπι αἰπγηιδηῖ, Ἐτϑιὶηι 

Ἐρφτηρίατικός δὲ ὅξιν ὅταν φὐδί τιρων πυνϑεινό- 
μενοι ῳοὐσαχζαᾳ λῶ μδρ νἵμὴν αὐτιφωνγεϊν. 
Α κέω δ δεῖνα δὶ φιλόσοφον δὴ οἱὲ δὴ μη;ένεω πρὸς 
σέ. χα σείφησον ὧν μίϑι πότεοςν πάρεςιν ἢ κεχεύρις ει. 

Αποφαντικὸς δέ ὅδιν ὅταν τορὸς ἢ ππυυυϑανόρι9-. 
γον ὃ δηποτοιοῦ Σποφαινώμιεϑει. 

Εγραψαξ μοι σπτιωυϑεινόμδρος εἰ παρ᾿ ἡμῖν ὄφιν ὃν 
ὑπείληζας. ἐστ δὴ δ τὸ ναῦ ἐς ἀκέεις τὴ πτάρεςιν ἐπ 

χ) σὲ ξοροσ εεχο δος ὄχιμδρε:ν φησί. 
Αλληλορικὸς δέ ὅδ,ν ὅταν «σοὸς ὃν οζάφορδυ, 

ἁΟΝ εἰ οδίνωι βελωμεϑοι Μόνον, Γ ἑτέρε Ὡράϊ[ικο.- 

τος εἰκόνα σημαίνω δ. 
Αχέω τὸν φορὲς σὲ ἀγωνισείμδυον ἀθλην, γυμωὸν 

ἔξω Ὁ πυλῶν ἐν σμοϊφνᾳὶ κατοικεῖν οἰκυ μία τιικρα- 

τήσς δὴ πάντως. εἰ γὲ ἐσήμηνεν ὅτι ὑπό ληφεν ἀυτο 

δ αὐτί δεχον ὅσο ω λέγαι, κὶ εἰς ἑτέροις εἰστειλαῖν ἔ- 
γρῶνεν αὶ ξέλεϑε παι σα ὡς ἕως αὐ ἴδ τεῖος τέα- 
τγαὰς δὴ) Ὁ ξώλων ἀόοντας. δ ἄχη χὸ ὥραῖι- 
ἦος ἀΐδλλο ρφίμα σεσή μ(αἴμε. βέλεῖ γὸ εἰπεῖν, οὐ 

ῥέλεῶε παυσαϑευέως αὐ ἴδὴ ᾧ Ὑ χεόραν ἐμὴ χα- 
ἤσκα μι ῥδιοΐωυ πὶ σδὲνδροκοπηρδμην.ε χὉ αὐ ἄλλως 
οἱ τέ] !λγες ὅζχιτ βώλων ᾧοδοιεν, εἰ μήτε οένορὰ μή 

τοΐχοις ἔχοιεν. 
Αὐτπιολογυκός δδην ὅτοιν τοὺς αἰτιὰς δι᾽ ας ἐκ ἐγε: 

οόνοι  ἡῆυσρ7) σημιαίνωμδι ὅτι δοντοτοιώ, οἷον 
Εδρανάς μοι δὲ τώχες φοὸς σὲ δζωκομίζεῶζ. 

νῷ μοὶ ὃ τότα μιέλφ. ἄπορον μᾶμτοι τε πάντα ὑμῖν 

τὸ χορὸς δὶ πλὲν αὐτιπεηηωκόναι ἐΐ )ὸ πλοῖόν ὅξιν 
σὔρξιν,οοὲς τὰς λεηδργίας εἱλκυσ μδῥων ὡπείδγων. 
ἐ χὸ αὐ σδροιμδυ αὐέμεων ὄντοιν εἰγαντίων, ἐν κοιρᾷ ἢ 
ἠω μευ νὴ εἰς κρίσιν ἐμποπλέγμεϑα. δ ἢ συςα 
ϑησόμδιυον ἐκ ἔχομδρ τὸ δεεξαξονίᾳ. Φοὸς " τιετοις 
ἡϑένηηζῷ ποῦ στώμοτι. ἐμ ἀπαντα μυετοιπτέση ταῦ- 
(,ὠκσδέχαε, 

Κατήσοραπός ἄτην ἐν χαταιτιώσῳ τινῶν κείρϑωος 

ἀνροὶ τὸ σδόον ἐνηργηήψδρμεν. Ε 
Οὐχ ἡδίως μδὺ ἔφερεν ἀκέων τὶ χλσα λέρθῥοε- 

γὰ Ὡρὸς ἢ ςρατηγόν.ἦν γὸ ᾧ ἀξίας ἀγωγῆς. κακῶς 
Ἂ χἡ σιὼ τοῦ κατ' ἐμὲ (αῦτα λέοοῦτι αὐδ' ἐξεχείρη- 
σξις. ἔχιςτίμδμος αὐδ κὶ ὀζέξολον τὸ ψούδο λόγον, 

οἶδα χὰ ΩΡ ϑηράφῶ σοι, τὺ χᾳϑὺ λα ἢ φίλον ἔχων, 
ὃν ἡδᾷς ἀπαντῶν ἐχθοὐν.εἐσὲτϑτο οοχι μα σης. διότι 
γὼ ἄλλον ωτρὸς σὲ χῳ τυδορήσειντα, γἡ ττρὸς ἀ λοι 
εἰκὸς ζω ἐρεὶν τι κδὶ σῶ, μιέβεφομαι οὐωὖ ὠκείνῳ μδῥ, 
ὅτι (αῦτα «υραΐτῆει. σοὶ ὃ ὅτι δοκῶν Φρενεϊν ἐκ ἐχής 
κρίσιν ἐδρ φίλων, ᾿ 

Απολογητικὸς δὲ ὅδιν ὃ φρὸς χατηγοροῦνία, τὲς 
ἀνα) ους λέγοις μβ' δποσείξεως εἰσζφέρφογ, 

Γεγραφέϑαι ἡρρὸς σὲ μῸ ἐμξ τινὰ (ἃ πεπέμφθαε 

σὲ ωρὸς δ σρατηλὸν ὑπ᾽ ἐμοῦ. καλῶς δὲ πεποίηκεν 
ΣΎ αἱ ΄ , ) Ά λὰν {ἢ ᾿ ͵ 

ἡ τύχη. μεγάλα μοι ὥρος πίω ᾿δαύσιείξιν ποιήσει- 
σα. κατὰ γεὶβ τοις χϑόνοις φασὶ τῶτο ποποιηκένα). 
εἰᾶρλον σὲ χοὶ Ὡρὸ ἐριῶν μίωῶν καϊαπλεῦσοι 

εἰς ἀλεξξανδρειαν. οὔτε μοι τὸν σρατήδον ἑώθᾳ-- 
κα, οὐτε ὠκέιν Θ᾽’ ἐμέ. δχῳ ἡραμιμῴτων δὲ οὐδὲ 

αὐτοὶ λέγουσί τί πεπέβφϑαι κατοὸὼ σοῦ, κοὴ δαρ 



ἥν ἐλολον, ἐοδὲ μια κοι γέγονας τοθς σὲ ὅζα- 
φορᾶς, ἀξιουῦ κατηγορέϊν τῷ μηδὲν ἀσικῶ».. 
τος » ἀλλαὶ φαίνονται αὐτοὶ πσρῴξαντες ὠτοπον 
εν εἶεν ὑπ’ ὄψιν γγρηϑέγτες, μεή τινές σοι ορφασε. 
σύντῃς ζατ᾿ αὐτ' φορρφζχξεθλήκωσιν, ὅ6)ὲ οἰ εἶεν 
2) ζω φασιν εἰ πεγῆς σύχας εἰπί, οὐ ὀζαμδρεις οἷον 

“δι, πρὸς ἐμ αὐοφηῆρο δέου μαϑήση πάντα. 
» γάρ εἰ μδρ κατ᾽ ἄδδλων τορϑς σὲ πώποτε εἴρη-- 
χρ,τιςον ἣν κ) ἈΠ) σοῦ Φρὸς ἄλλοις ἐρέζν σνρος- 
εἶχε μια σιυυτόμως κὶ πάγτο αγροὸς ἐλέγγον ἀ-- 
ξομδιυ ἵνα σὺ μδ( γνώση ὡς καλῶς με κέχδεχας 
φίλον. ἐγὼ δὲ σϑ πεῖραν ἔργγω λῴίβω. ἀζεδὸν "ἀρ 
οἱ δ,αβάλλοντες, ἡμαξ μδν σμυάξουσιν ἑωυζιὰ 
δὲ ὁποπνίξεσιν. : : 

Συγ χαθαςικὸς οἱ ὅξιν ὅτων 67: μιογείλοις τρί.- 
γμασι ἢ ωὐοασδξοις γέλονόσι οἷδά τινα στω»-- 
σεόυδυοι ,ράφωρμδω. τὴ 

Οὐχ ὑπείληφα φῇ σὲ τὸν τῷ ὥξφν μφτος χύρμον 
΄ Ψ ἜΣ, Ψ ᾿ς Ν ἡ Ὁ γεγονέναι τοστεύτζω χαρᾷ, ὅσην οἷδε αἰϑοὶ ἐμιε 

συϑόμδυον τὰ σοι συμξεξηκότα, πέποιθα ὁ έϑε- 
λέσης τ τύ χῆς σε μείζονα οἠνέϑαι. τὸ σὸν γὰρ 
ῆος ἐσὲ ΦᾺΡ » τοῖς μείζοσιν “τ οφσηκζῶντον. 
εἴν ἰωῦ ἔχοις «τοὺς μδρ τοιὶ αὐθροόπους ὠπάνηι- 
σιν, ποὺς ἢ τοις ϑεοις οἰ σέξων. 

ΕἸρφνικὸς δὲ ὅξιν ὅταν ὡγαντίοις φρῳ[ἀφισιν»ὦ αν. 
τία λέγωμδμ "ἢ τουὶ κακοιὶ ἀγωϑοις λέγωρδι. 

Αηύσεξαι τίω τροὸς ἡμέας σὔγοιαν, ἣν ὡκ παλαιὼν 
φόνων εἴχες. αὶ γὲ λέληϑεν ἡ καλή δέ κὴ ἀγαϑὴ 
φοϑϑαίρεσις. διότι τὸ ΧΟ στυτον μέοφς ἤρηχας ἢ- 

μαξ.ἐαὴ ὃ τῇ] ἴσων τὸ Γχάνης, μὴ οἷυσφφόρει. πε- 
πείσμεϑα γερ αὖ οἱ ϑεοὶ ϑέλωσι, χρηοόν ἕξειν 
οἷον συρήσῴς κα ϑ' ἡτὴ“ οὐσζποτε. 

Απευ χαραςικὸς εἶ ὄξην ὃ μη μοναζειν αὶ χάνιτ Ὁ 
᾿ χρᾷ σθεργέτῃ σεικνιιῦαι βελόμδυος. : 
ΕΦ᾽ οἷς δυεργέτησεις 48, δε λόγων νιαῦ αἴ χαιρ,ςώ. 

ἀλλα δεῖξαι κὶ ἔργῳ ἣν ἔχω φχ κα ϑεσιν φρϑὸς σὲ 
πανυ γλιχομῶμος Ἥ ὑπείληφα τὸ οἱ ἐμμε σι γ6- 

᾿ γόμϑυον Ἐλο ᾽ν τῷ κα ϑήνκοντος, οὐδὲ τ αὲρ τὸν 
δίον ὑαὴβ σοῦ τοροϑέυδυος, ἀξίαν Σποσοίίω χεί- 
ον ὧν πόπονθοι κα Τ᾿ ἐμυβ δὲ ὅτι βούλει ποιῆ- 
στα, μὴ ἡράφε ῷ «ζαλῶν,ανλ᾽ πα τ χώῶνν. 
ὀφείλω γάρ. 

ι Αλλη. 
Μουσικόν σοι τὸ φουρϑςρὴα σοφώτωσε͵ ἐλίαν ἀπεῖ- 

ναΐ σοι λύφᾳ ε[ονεῖ. νὺν γὺ ἡ ραφὶὴς μεσικ οὶ ον 
σείκνυ 7) τέχνην. εἶσι σο, σὲ ἡμδμ μελῳ δῦσα τὸ 
φίλιον. στε δὴ τε Τῇ πάσῃ φοροϑυμίᾳ τῇ Ὡρε- 
ποὺσ ἢ. ὥῦϑθς φωνὴν ἡμιετέραν τοροϑυμου μένη 
παι δεύφν.γἡ "ὃ ἐγνομόν τέ 2) ϑεῖον Οζι ΦΌΛΗΝ- 

κότας ὑμαξ κἡ τοροςήσεῶζ μέρλοντας; ἀασώ- 
ζεῶαι ταῖς τορϑερήσεσι ενὸ πεπληρφχαμὲρ Τὸν 
γέμον αὶ φορκοιυνήκο μῶν ἐς ἴδε ᾧ αἰπκαλῇ. 
μδν ΣΙ Σ μᾷ ἡρδ παρ᾽ ὕμιν. γθαφῶν ἢ η- 

μὴν ἐν ϑάσει δ γὸ τῆς σωτηοκώσοις ὑμῦ ὅζᾳ- 
“ » φ τ "7 

μονῆς ὁσημέραι σὔχομϑρος, οἴ ἐχῴν πυνϑεινεῶς 
ταὐτίευ,λίαν ἔχομδμ ἐροοτικῶς, 

τἰξιν 
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ἰππα96: 

Ἰό9170 

(ὐγατα του ας ΟἿ Ἐ οὐ πὶ ἐφ γοθι5 ἢ 

ϑυΐ ΟἹρθ τὰ ΠῚ ΟΥρα ΠῸ5 ΒΕ πθιΟἸθη 2} 

Οὐταῖὶ 

Ῥτο 5 ΟἤοΠς συ }Π τη σοηζα 1} 

168 ὈΙΥΕΚΘΟΆΥΜ αἈΑΟΟΚΥΜ 
ΔὈΓατάῇ τα] σιλίμ 56 δ, μα ν] εἰ ϊορσ τοῦ 1ἢν 
τοτοράφηζο σοπιγοιθι δ, οὔλφη Ἂἰδὶ ᾿ῃτοοτὸ, 
4 πα ΐὰ ̓π] γα τὶς ἰΠΠος, φος νισότζιν δὐτάαςίν 
οὐ 41 ἔξοἶρ, ἢ ἴῃ σομίροέι τυ νεηΐσο ποη ἀπ 
ὈΙταγιμι» 60 Γἰ ὨΠΘΥ πὸ 4] 1ρο 5 φιηζρα αρυᾷ 
ἴα τγδάμχηῆδης, αυὸά { ῬΟΓΠιΔΠρ5 τὰ γτ ρα εἴ, 
ἃ ΠῚ6 οἷπι δὐἀμθηοῖο ἀτος ΟΙ Πα. Ἐτοη πὶ ἢ ΑἸ115 νπαιιᾶμὰ ἀρια τε πγα] ἃ ἰοςαζις οΠοιη»οοά! 
Ὑἶς εἰἴδς, το ἰδὲ ρα 4110 5 υοαῖ6 ἀξιγοόξαζο. 
Ἐχροέξα πὶς Βτει, Ομ) η]άη; (4 ΓαϊΟΠ65 Γριιοοαῦίς δ νῖ τ σορποίςας,η Δ τοέξὰ χη εἰρὶ ἉΥΥ.]ΟΙΠΊ 
Ἰμά!ςαγ 5, Ερο νοτὸ ταὶ τοὶρίᾳ ΟΧΡΟΥΠ ΘΠ τι (ἅτ 
ῬΊαμ., Δ] πληϊαΐογος δἰ πὶ πος αιαάοιν ςοποι 4 
θυπι,οἸρίος γετὸ {χληρυϊαδυης, 1. 
{υἰληθας "Ὡς ΡΑΓΙΠΡΟΥ,., τέμιηης Δα ἀριμηθης τῷ ἕδγζα ἀφαάμσάμγις : νὰ τὰ 4 μ]ἀθ μη ςορηοίοαϑ υὰπη ἀϊρηὸ "4 ]οΔιθ 5 ἢγ6 ΔΙ] ΠΗ: : ὁρὸ νοτὸ 
τοὶρία ἀο τς ἘΧΡΕΓΙΒΊΘ ΓΙ. ΔΟσ]ρίαιη. Νδῃι 0- πμγ6 5 ΡΓΟΡΕΠΙΟ 11} 41] ΟΥἾ ΠῚ Δ Πςατ»ΟΟΙ μη το ἴμπῦ, ὃζ [εἰρίος. δηθοδηζ, 

Ἰ4 115 διὰ ἱπορὶτ 
"815 Πα Δ] σα Ομ ΠΟ ΠΩϊ, σοπρταζυίαηζος [οτ]5 δίμι5, Νώοη οχι βίο ταηζαι δὰ το τοὶ 40 - ΤΩ] 111} ἰα τς Δ ηι ΡΕΓΙΘΏΠΪς., συαιταη δρο ςερί» οἰλῃγ αι ΟΡ σοητ θ΄ δης ἀμ ΓΟ ΠῚ ΡεΣΠιαδύση 
μιαδδοο,ἔλιθητο ἔοσαπα, τ μὰ αἰτοὔθπι ἀϊρση τατ!5 Θγδά τ οιούζιμ ἐγ]. ΝΑΙ [ΠῚ πος 5, ὃ τοτυα 
ΠΟ ΘΠ [ΠῚ 111} δρυά βια βαβαῖ ἴμηος οὐϊά ἃζ ορ- ὈΠππγάϊο 5 ΠΟ ΟἘ ἰποοίοῦγο, Ραχτ) ἔς Πταῖο 74 ἴῃ φοπρτοηθις εὐρα ΠΟΙ Π δ ς γιοσὶο, Ραγτίπη ρίδ- ταῖο τη θοὸς ἃς ΓΕ] ρίοης. 

δ᾽ Πα] τί πιις οἰζιοιλη, ΟΟΠΙΓΑΓΙ15 ΓΟΡα5 σοῃίγαγ  ἀἰςϊ 
Πγ115 ὃζ Πγα]ο5 θοπος ἀεί πης, 

» ΖΔ) ἰοηρο 
ΓΟΠΊΡΟΙΘ 181 ΡΥ {ΕἸ} {}]. ΝΝΟΙ Φῃ ΠῚ οδίζανα οἱϊ Βοπα τεξζάσις ΕἾ ΠῚ γΟ]υητΑ5, πο ᾷ ΠΙΔΉζΙ1.} 1Π τε Πτροος ΠῚ ποδιά { ραγ Ἐἰβὶ ϑτατία τορέ- ἀϊτιγνηο ] πιο οὰ [εστο ΟσηΠαίηλις ΘΠ Ϊη νοῶ τθι}5 Γ 5, ηος δἰ αἰ πποαὶ ΟΟΟΔΠο θη Παρ τατος» σαδηζαι) Δ ΘΓ [5 Πὸς Εἰ] ΠΕ] 1141 [ΘΠ Ϊ6 5. ΔΙΈΠΙῚ εξ] οΟη 56 10 ΡΓΟΡΟ Πζι1) οἵδ, γε ῃὸς Βε- ΠΟΠοΙα. Ρετρεζαὸ πιθπγοῦία ἴοηοῖο; δεηοίῶο- ΓΙ Ργαθθηηι5. 

». άπ γοιδ 5 στατίαϑα 8ο »Τοξοστο νετὸ Δ 06 τς οἰϊεπάεγο,οι- 15 ΡΤΟΓΙ 5 Θγρα το ἀθοϊδγαπαΐ της ἀεἀογίαηι μΔ- δοτρρυτζαι πη" ὺς ΘΠ 1ῃ πηρὶς νἰγθας, αιιὰπῃ νῖ ΡῖῸ ἀἸρῃϊταῖς ργφίζατς ΡΟΙΠΟΠ)Ν αις ΘΠ ΠῚ ἢ νἱ- [ΔΓ ΡΓῸ τε ργοιπαᾷ, 
ΠΕΗςοΙς ἀΟςΟΘρεί 5 γοσαοτο. (μδηξιιΠ) νϑγὼ ἴῃ πὸ εἰς πο Ποσὶ εἰδὶ γε]!ς,η νὰ Πογζαζοσ (σσῖθο, (δὰ ντ ἐχδέζου σγαζίς. Ἐξθη Ἰὴ Ὦςεθοο 

Δϊ]5 ἀϊρηας Βιαταϑ ργὸ δε- 

41:4. 
Μιιῆοα εἰδὶ ΠοΙηρο] ]Δτῖο (δρὶ πο Πηγο. ΝΟ το ἃ Γγτα ν]ἀοεὶς θοῆς, ἍΤαης ΘΠ [τ Ρίε [ς ἔοτὶ Μιηϊοᾶ, Πα ρει πος ἀπ] ΟΠΊΠΙ Πρ οητία ὃς ξοπαρη θητὶ αἶα ΘὨΡΙΘΠ5 δά ΠΟ ἔγαμη νοσθηῚ ΘΠ τ 
ΘΏΣ δζ το σϊοςῖ, γος τηοάοζαζογες ἃς οοίδιο 4.1 Πιζαγὶ Ππη» οἰ πιο] γος τΆΓΘ, ΓΙ ΘρΘ ἢ, Ἰρίτασ ἐπιρ θυμίπηι5, ἃζ τε] σϊοηξ ρσα- {Ἐἰεϊ γι, ὃς τυστῇ 15 ΡοςΠπ5οντ [ ἘΠΊΡΘΟΥ ΠΟΙ χη6 11“ [10 ἱπτοῦ γος γοσίδζα, ἰτογάς 486 δά πος ἢπις ἀοιίδ, Ετερηϊη ΡΓῸ [8] τατὶ γοίγο {δὶ 
ἑαζογοῖα ιοσιάϊς ἔποίμι5., ΕΔΠῚ ορτῃὸ σοῖς Γαξαπι μά το παχίῃιὲ ομρίηιις, 

᾿ Ῥῦηγα αὐτο π 
οἵ Ἰδὲ ςατηγέν 

ο. Τρ! τἰτη οἵξ 
μέλας 65) 

1|}ς {41 

1 αἴαις ἰηςοί απιῖσ 

δ] 

᾿ μα δὲς 

«᾿ »- “"»Ἂ“΄΄»--͵. κ«- "».. ."»᾿ -- 

Ὁ. δα Ὃ᾿ῷὸο “ὦ «' πππδδδοδον 

ΟγΙζαῖο γροὶ π᾿ 

“σι ας αὦοὌἔ ““παπα “πο 



ἊΣ Ὁ ὦ 

τας 

για. 
Οπἤιετο ραιάϊο πος ὀχ [ατὰς ἀουνίης 48} }1- 

ὡς χέγατιπι {προς ποις τυᾶτ ρια [οπείαπι ποῦ 5 
Ῥέγροζιο ὀχ ροας, ἰάπησιο 4αδά νοίεαπι αδίδη-, 

ἀδηγς ρυρο (δῆτα οἰξεπάογὶς » ἤθη πηθαϊοοζθηι Στὶς 
ὑἰᾶπα ΟΡ 15 αττυ {10 Ατ τιια ἀϊρηϊταξιο ῥέα  Γ Π]- 
[ἃ ἰστῖρτα γ [υϊεῖα ποῦ ἐς συ ας. ΝΟ 5 ΘΉ]ῺῚ 

ΤΠ] Οζα 6. ν᾽ ἀδαγὶς ἀρ δ, ταύιθη μι  Πξὸ 65 ὃς 
Ῥια θη τη Δη τἷς ποι τὶς ποη ἐπι αγία ἀΠ(ὈγΊρτιις 68 
ἰηάοίοια ἸΠΘΠΠΟΥΊΩ » (πα ΠΠΠπχοσίιπι ΠΡ ὀγοσ τη ργα- 

(ϑῃτία., ἀξ θίτογυπι ποςοἢητατο » ἀπιππογαίη ν γτυῖζο, 
Δ ἃ ΠΙηϊΟ οουϊογύνηαιο [Ο] θη ηἸτατί5 ὃς ἔ6 {Π||ο- 

οοάμῃς Πτογα. 

, 

ΐᾶὩν} ἃ ἜΝΙ ΒΕ Ν.Ο.5 6σο σοημὶ ΟΥ̓ΔΟΟΙ65., ἃ- 

ΣΡ ΑΔ} Ἰὰς ἃ ςαἰΕΠπτηα ρ οἰ ορία, ὃς παῖς Ὁ  ἰα  οαθειμῆιηα Ραϊϊοίορβία, ὃς 
Ὑ Κα πη] ροῦδτιοα . αἱϊας ἃ σοιῃηλαπὶ ναΪ- 
ἐν ΗΩς δὰ ἀμριρεῖς, ΜΝ οτὴην φορμο- 

ΝΣ στ ς το το Ἢ [Ὁ ἐαοϊὰ ροτοῖὶ οὔληοβ, γη0 φοαξῃλ- 
ἅς ραττο ρνοσπαζας, μάτι δα τ65 [Θγ]ας βατείηγ, δά 
νοΪρταΐοιι ἀφο πάϊς, Ῥταοῆς Ἰσίτας ογαῦιον Δ} 
δ ραϊτοι τοξοιομάα ἢν Ῥτοημ ποις [ὰ ρῥίαμαμὴ 
ἔπος, Ατὶς γότὸ Ὥς ργὰ φατοτίβ οἱὲ λἀδηγαῖαν νῖ 
ἐ4} ῬΒΠΟΙ ΟΡ α Ποιὸ αἰου δογϑι» ὅς Ἰῃ σε - 
Ἀν ροῃογοη. Αἴ μος [δ πο σοποραγαβ αἰπηῖ, 
Ὠραιῖδ ἰςσο5 Ἀοἰραθὶιςα, ϑηεθηιτα, Ἔγθηηα) σο- 
ΠΘΤῚς5 σατο άο5, ἔος ἀπζοιν πὰ στο ἤαθοῖ» ἥπιο- 

αἸ1:Ὸ} οἱ οἴαυη ἰαγσίοτ.» πγαϊτάσιιο εχ 11 {οτῖα ρατῖο» 
ἴῃ οαυ τγαιίζεϊ ; Οπατρ ἢ δὶ νίαμι πιςτς, τ- 
οἷς ὁταιοηοῖι ζομληΪσο5 ΜοΙι. .Οὐδα ἢ το- 
ΡΟΪ τη, τοΐογις, γοιθυτάσαγ δά οα). ἃ 4110. ΟΧΙ]Σ, 
δίνας δὐϊαν ἔόγαηΐ » οάττο ραῖτα ιδῇ (πλ ασῆγα 

ἧς Ῥτοίθιιν ᾿ ΘΏςῖ5 ἘΠ Κα ἱπτιοσὶ . ας ΡαΪ 
οὨγϊτα εὶς αἀπαϊτατιοης ἀαοὶ. Αἀοὸ πάταγὰ ἤπια 
(Ὁ ο]]ς ἀπλης οἵ. ΔΙϊογαμα νοετὸ σὰπι αἰρίοίπητς, 
ὩΠΠ}} αἰτιᾷ αύλυα» αιοά (απ, ϑιπιίαγασι ἰἰθοτος 

Ἔχ τινιαης. - ΑἸ όγυαι ἰσίτας ἐπ Ἰς ἰϑθας ρετρὴς.. 

ἴδηάα τὸς οἱ νὲ (οθοίθην. Ἔκαπαίπθης. Νατῃ ἔα 
ἰοῦ ἃς Βοποποίοητα πιασπαπι αὐ, σοΥτυπιροη 85 

[ξηιοηζίας να μαρθηῖ. ΟΥ ἤαῃς, οδιμδην, ᾿γι1ρ- 

ΟῬὰς ΑΡοΟΙΠς ριότξυγας Ἰαυιάδιτ; ὃς ΑΕ ΟΣ Γγπρρὶ.. 

ιδ ᾿Ἰϑάηηΐ. “ρώρας: “- «ἊΨ 

αχίδιὰ (δου τας 6(Ε » ν ογεε ἰοσὸς. Γὰ νε- 

τὸ ραάοτὶ τιδὲ ἄιιοῖ5 θῆρες, ταὶς Αβξνος ΩΣ 
γιάςο, Ὁ πάτλοδτοῖη τἴπλε αἀ πο ἀγίος δ συῖπα ΠΣ 
ἑπάτοος . ποι ἡπαποῖα ςαρίλης, Ἐξ Πι πυπηοία 
ξαρίχας» πθαας τὰ [5 ἰ5 481 Ρίας ἐτορεῖ; Ἀ8Πο- 
τὰϊπὰς εἰπνοάυμν; ᾿ Ταμὰ δα Γπεν ῆγηος [6- 

᾿ }}1 

χῷ νἱπάϊςοε δ ργαδοης, οὰπι εὐϊδῆι 

Ἰδς Π 1 παπιογαγὶ νἹάεητϊ, ἡ ἀνόως 

ἔγαϊγὶ Ἐπορίῖο. 

π Ἐπίσμν ἴλπν ἀϊοπι ΖΕ ῖπε5 ἰασοθαξ οὐπα ρτ]- 

τὰπι ποτὶ δά (ρα ογυα γοπίς. ΝΝοη επῖτι 

τποτίς δίς ορίπου,ντ ἀοίροιίατα ἴῃ βιηας ργοάθαπε. 

Γα, 

ΚΙ ΣΕΖ. 

ἴῃ Ῥεσππιαπι δ 

ἐγεὶ Ἅ7 

ΕΡΙΘΤΟΙ ἢ. τ ΡΠ 
Αλλη. 

Ὑνήϑως δὔφραναξς δέασ οἵῳ τῇ ὙΠ αμέμά- 
τῶν ϑχχδογῇ. στῶ κιστικζε ἡμῶν ὃ παρδυσίαν 

7 Ἄν ᾿ τς ρα ͵ δ 
δλισειξαμδμος καὶ “ἰώ υμὸ τὸ ὑσιαν, ΤῊ 71 ἀρου- 

σιῷ σημφνας, νρειν σταλὶν ὧν ἐπληστες " ΧΟ] στα λιν 
Ε ͵ Ὶ .ν ον 

δ φραινεώϑοη. τὸ ὃ τῆς σὴς λαμρότητος υμ εν 
͵ ᾽ ᾿ εν “, ἤ «Ὁ 

ἡραμ οἵᾳ, ὐφιροσιωης ἡμὶν αἀγτίῶ γίνεται ἥμιν δ 
ξὺ ΄ Ν ἴω Ε Ὁ Ὁ" » 

γὺ σέασοτο π) δοκῶν ἀπεῖναι σι ἀρῆς" Ἰὼ παρὼν ἐν- 
᾿ ἣν Ν πο, ἃ βοὺ ὟΣ ς ὉΥ ἐ τὸς τὴ} ψυχῶν ἡμὴ δ᾽ σγχοίως αὐαγεχίώμ μᾶῥες ὑ- 

3 ὦ» ἐ , ΄ν 

σγάρχεῖς ἀνεξ αλοιήίοὶς μψήμωις τῇ 4} γλυκίων 
“Π ͵ Νν. Ὃν : , Ν 

πο] ων παρουσίῳ ΚΟῚ ΤῊ Δ.) χρεωςοὺυ μᾶριν σοι ὡ- 
νη Ν᾿ ἂν "- ὃ» »"ν »“" ᾽ Ἄςς 4 , τ ν ͵ ἄγκη χὰ τῇ 4. ψυχῶν ἀρετῇ "ψυλχὴς γερ ὅδι καὶ ὀφ οι) δὴ τοὶ ορώμ ῥατα ἐορτιὶ χδὶ παιήγυσις. 

(2150. πτιηῦξ ΠΡ ΔΦΙ ΒΟ Ὶ ΟΥ̓ ἘΠῚ ΣῪ ΘΟΛΌΑΡ  Ν ΎΤΚ ΑΥ̓ΝΔΡΏΩ;: 

ἜΤ ΤΟ ΝῚ 6 ἈΝ Β5Κ Ὁ; 

ς΄ - ΟΣ ᾿ -“ 3 ᾽ Ἢ 

ΤΉ [ Αὐϑας ἐγὼ λίγοις ἐγψινησα ζω " τοὺς 
α΄ ἈΝ αἀδινρῦ ! ; Ἂ 

πο ρϑυς ὅσο φ' σερῳοτωτης Φ' Δοσοφίας Κλ 

νην ς σιμυνώου παύτη “0 Τῆς " τοις οἱ. 

δ Ὑπὸ πων δεμε ἐπετορικῦ ς αδὰ ὄὅτῃ:.- 

Δ ρκὰ 
κὰν ἦξ ᾿ ν Ὦ 

2. Τωαΐνη. 

ἡ Φοθίᾳ μεγέση, τὸ φο6 ἐἰ ὅ.! τοι νόμοι συ ὃ, 

᾿ αὐτοὺς ἡσιυύϑης . ἀεὶ φανῆναι. φοξούμαμος, 

τοιγαθθιυῦ δέοι τοις ἐχθ ὀοιὶ, αὶ μῶ τού
των τους 

δυο σὰς, οὐ μὴ υλέπίωσι κἂν κλέπϊωσι μδὸ. μὴ σὺ 

δὲ ἧς ὁτὰ πλείω εβοθοιὶ, οὐθὲν ἡτῆον σθλα ξητέον.ὁρ-- 

γἰζογται γὸ αχὸρ Φ)ρ᾽ νόμων, ὅταν Καὶ μιδϑοδότας 

᾿ἶν ελαΐδωσν. - πὐξον ὦ εἰσι 

ἰπὶτρς ταν ἐὐδφῷ Ευογπίῳ. Ὁ 

ὝΤΡίτη μδὸ ἰω ἈΤαίνη κειυδύῳ. ἡ δὲ ἀδ
ελφι- 

ἐν τότε πσοῶτον ἧκεν 6) τὸν τάφον" "οὐ γὰὺ οἷ- 

μω ἩδῈς ε7) γυμφούρίαις 6 αδι[ζ ει" νὰ ἀρδο
ἐ: 



Ῥγγίϑ ἢ! Θ 2012 βγοῶυδβι τς 

υγίδεου οἱ Τῇ 8 ννειεοπια Ττυβὶ, ἰοπάοη 

'σο ὈΙΝΕΚΒΟΚΔΥΜ ΔΑἈΕΘΟΟΆΚΥΜ 
οὐλλ᾿ ὧν φοινικίοδι κϑὴ τότε. κοὶ δχωφανὴς ὁ κεκρύ- 
φαλθ΄΄ καὶ χρυσία χρὴ λίϑοις οἰξήρτη τότε ΧΟῚ σις-. 
φλέπειτο, ἵνα μιὴ τοῦ γυμιφίῳ σύμβολος ἀπασι" 
πύηται. κατοζομδύη οὐδ ἐπ’ ὠμφικεφάλου ζαϑε- 
“ρας, φασὶν αργυρόποσδος, πολλὰ κατεμέμφετο τὴν 
ἀκα θέαν τῆς συμφορᾷς. ὡἧς ἢ ϑεέστερον ἐγρζῦ, ἢ 
μὰ τὸν γώώμον δποϑειγξν. κοὴ φῳϑὸς ἡκῶς, ἐφ οἷς.ἐ- 
οἴυςυ χου μὲ ἐυήνιε. μόλις οἢ, ἐν ἰδαμείνασω δ ἐ6- 
«δόμίοωυ, καθ᾽ ἥν ἡμεῖς εἰςιάκφῳρδρ τὸ σεῆενον, τὸ ἔχι- 
τοφιον , αὐτζωύ τε οὶ τίωυῦ φλήναφον “ραν τίωὺ τιτ-- 
ϑιθα,, ὄι τὸ ζεῦγος αὐαβιδασα μἥίη τὸ ὁδεκὲν, 
πληϑούσης ὠγορᾷς, ἅπασι τοῖς φοσᾳσήμοις ἐπόμε. 
“πευὲν δ ϑὺ τευχείρων ἐλαύνουσει. μέλλει γὺ χρὴ εἰς 
τίω ὁ γιοῦσων ἐξοδμίου, ταινιω σεβγαὶ τε οὶ πυο- 
ορφόρος χα ϑείπερ ἡ πυβέλη αἰδιελαὔσειναι. τοί. 
τοῖς ἡμεῖς μὲν οὐσὲν αἰοἴικού φεϑ αι Σ ΄πλίω τῷ καί- 
φανεὶς γεγονέγαι λίαν αὐαμαϑήτοις ἔχοντες συγ βυεϊς. 
ὁ οὲ ἀοδιυκούμϑμος;, Αρμόνιός ὅξην ὁ τῷ ϑυρφγρφῦ πτώ- 
τήρ. ὡς ἢ εἴποι σωπφω, τὰ μδρ ἀλλα σώφρ:ν ζα) 
μέβριθ’ ἐν τῶ' καθ᾽ ἑαυτὸν δΐῳ ονόμδυθ’. ἀλλ᾽ 
δ σύγϑυ εἰας ἀἰμφισξ,}} τῶ κέχροπι σ)ετέλε- 
σε. τούτου τῷ πλέον ἢ κέχιροπος τίω ϑυγαριδὴν., ὁ 
ϑεῖος ἡροόϑης χῳ) ϑυρφορὸς, εἰς στυσίας χῳ τυξίοις 
ὠγτέσδοτο πλίω εἰ μήτι λέγουσιν, ὅσοι χφὶ τὸν νυμφίον 
ἡμῖν μηξόϑεν ̓ δποσεμινύνουσι,"βυεα λοηοιεῶτες αὐ.- 
τὸν ὅσο τῆς ἐν φήμῃ λοΐσος, ἡ γὸ λαὶς ἔφη τίς ἤδη 
λοχογραφιθ’,ἀνορα ποσὸν ἰὼ συϊιαρικον, ἐκ σΊχως.. 

λίας ἐωνη μᾶῥον " ὅϑεν κἡ χαλλίπαις ἡ τεικοῦστι δ᾽ πε.-- 
ομβόητον. χγὶ αὐτὴ πάλαι μδρ ἐπωρλακοῦφτο νοωυ-- 
κλήρῳ σδεαν τη. ἔποιτα μμέν τοι ῥήτορα." τουτζὸ οἴ - 
ατότη ίτω μυετ᾽ ονεείνοις ὁμοοϊδούλῳ. καὴ λάθρᾳ τῇ 
πόλει. ἔπειτα λᾳ μᾳρῶς τῇ πόλοι, καὶ πορφύξη τῆς 
τέχνης. ἧς ἐγ! δ) α ΐωυ ἐργασίαν το χαώλφρῷᾳ ῥυτ- 
«ἢ κατέλυσε, τοὺς ἐν ἡλικίο, ἷ“ν δοριξ Εἰ χαὶ τοῖς ἕξ ἐ. 
νοις εὐὐτ ῳ ϑίςησιν" ὁ γὺ εἷος ὁ ἑἥτωρ ) αφόι ϑαϊ φησι 
τὴς ανάγκς τῷ νόμου, μητέρᾳ ξέφειν ἑταίοαν. ἄ'. 
πῶ7ε τῷ νόμου" τοῖς γὸ οὕτω γεγονόσιν, ὑποσίσει. 
χτω, μὰ ἡ μήτηρ. ὁ δὲ λριπὸς 0) γονέων, ἀμφισζῃ.. 
τήσιμος. ὅσον οὐμὖ ἀμφοτέεφις ὡϑῳ δὴ εὖ γεγονό- 
τῶν ὀφείλεται, τῶτο στοῦ ἥκειν ἔσει ρα 1] ἀπα- 
τόρουν εἰς ποὺς μητέρας. 

5 Ταῖ ἀνπώ 

Λ Υσεντες ὧκ βενοδιαδείου αν 9 δείλης) ἑώας, 
μόλις ὙῸΡ μιεσοῦσαν ἡμέραν, δ φαῤιον μυρ- 

μηκῷ σταρηγλιάξα μᾶν. δὲς που οὶ δὶς ἐν χεϑείσης “ ᾿ » ῃ 3 ἢ 2 ἣν, Ῥῆς γέως τχο τῷ λιμιέν Θ᾽’ ἐσαφς;. σα ϑὺς οδὸ οὐωῦ καὶ τῶτο κακὸς οἰωνὸς ἐοόπει. χα] σοφὸν ἣν ῥποίβῆναι 
νέως ὃ ὧκ πῳρφότης ἀφετήρίας οὐκ συτυγοῦς. ἀγλαὰ οι χε δ 7 ΕῚ ͵ φυγεῖν σταρ ὑμῖν ἐγκλημᾳ. δειλίας ἠσγώϑη μᾶρ. 

Ἁ Ἰ » 37 »- 4 ε , " 5 ᾽ ν χα) ὅζῳ τῶτο οὔπω ἔτι ἔσικεν ποξέσαι οὐο αὐ αοἰῇ.. 
« »5᾿ ᾽) ͵ - Ὁ ΄ ᾿ Υ “ γα. ὡςτε κἀν εἴτι συμβαίη » δὲ ὑμίῴς ὅσο λούμυρξϑει: 

“-- ἡ, καῇ τοι Ἡ σίειγοὸν ζω ὑμκᾷς ἘῈ γελᾶν 1) ἡκῷς ἔξω χ,ν--. Ψ΄ Ὁ} δ , ου Ἁ ) μ δ τὴν 3 
σῆῦνον ἐφαίναι. ἀλλα τω ὅχιμηϑεῖ ξασι͵ τὸ μδὺ μέλορ,, ἐς ἣν, χὰ σὲ μιατο μιέλφν, 

δοᾷ της για μη Ρυγρατα 5 ἃς {᾿ ΡΙ Ομ οητὶ τοτσυΐον 
ΔΌΓΟ 5 ΘΠ! 16 οὐμαζα ἀἴαιις αηγιέξα ἔα [6σ 
τὰ πη Ῥαγιὴν [ουτιπαζαιη ομσθῃ [ροῃίο αἀξοιιοῖ, 
ϑ6 65 ΤΡΊΤΗΣ, 11 {0} ἔΐου!ς νυ Πα τις ΡταΙτα γ}8- 
ἀύηιϊις ἀγσοητεὶς, ζΟριοβ πιαϊτύμηαιις ἀδ 1π- 
τουηροίξἸζαῖε σαῇις ζοηαημοηξα εἰδ, αι «ὐταπν 
το ἀξ ΡΟ πυρτίας οδειιηάα τοῖς [υμῆει, ὃ πος 
15 1 ἥυιαηζα οΑ]αιταῖο νογ Δυουλαν ἀςμγοη αν α1τ. ΟΥ̓Χ ἰριταῦ ἐχρεόζατα (φρεπηα ἀἰθ., 4υα ποῦ 
σα πδῖι ἰδρυ]ογαίθση, ΟΡ ΓΘ ηηες » Ἰρίᾳ οὔτ ἀπὰ Πὰ: 
σαιγίσο 18 (μὰ πγαϊασο ΠΡ 11} οοπίςοη 65; Ρ[6᾽ ΠΟ Ποιλπυηχ ἔοτο σμηξἘ}ς "Πρηιθιις ΡΟμΊΡα1 τε τ ἐϊὰ δά ἀγιηητος ἀμχίς. ϑΘαπθητὶ ΘΠ [ορείμιο 416 σογο πίστις οεία) ἃς τ Ίἔογα,, “ιοιηφάπηθ5 
ἄπ Ογθοῖς οἰγουμ δίς, ΗΝ αι άςπ πορὶς 4112 
8} τ ἰηϊυγία,ς, ααὰμ) αιδὰ ΟΥ̓ Ρ συμ} οὐαξ ΠῸ5 ζορηαῖος νδσαηζος ΟΠ] ἐογὶ Βηθεῖο. ΟἿἹ νοτὸ ἱπιιϊα: ΔΗ Ποἰταγ, ἰς οἱ Ἡατιποηλις Ὑ γτο- 
ΓῚ ραῖεγς νῖ “ΖιΠάριη. ἀϊςοζοὶ ϑάρρῆο, ΤΟ ]]η] 1115 Γθ- δι5 ριθης δζί τηοάδγαζι 5 Ποηγο, ΠΔ αἴας. Ατουμὶ 
Οξεῖορς ΡΥΟ σοπογὶς ἀϊσηίταῖς Ρογρόζαμμ ςοτιᾶσ τηθ6η παρ, Ημΐις Ρ᾽ιις ιιὰπι ( εοτορὶς ῃρρῖΕΠΙ Ραΐγς ΗΠ ογοάος ἃς Γγγοχιὶς,, ϑο!ς ἃς Τγ}115 οἰοςαποιίχης., αὴῇ αι ἀιοι τ, 411 τηατουΠ| (βοῇ σοηὰς ΠΟΡῚς ἰαξμζαηζ » Πτρέμηηιιο οἷα ἃ ΠΟΡΠῚ [ναἴάο ἀφάαεσίης. Γι αἷς Θπμ γε ἰδ οἴάξ ἴοσ Ζιμάδγη αἸχ τ: ΜαποΟΙρΡ τ δι αζ ἰῃ ν ΠἸΗΠ]ΠΠην 5 ΘΠΡετι αι ἃ 5:0} 1. ψηά6 {Δ [ουσαοίᾳ Ρυς χω 416 {Ὁ 0015 πιαῖογ., “τὰ ΠΟΡ] ς᾽ Οάγιιπη Ππιαν δὲ ἩΟΒΊ]ΘῚ ν τ δέῃ: τ, ἐφαέῃγαηιιὸ Ἱζοσγιχη. Πιιοι" ἄλιη οσίτ. Νδιοίοειὶ ἀΟμη 1 ἢ], Τ)δίηάὸ οχὰν ἴοΓ!5. ὃς Παϊτ5 ἀοτηΐη!. ΤῊΠη ΡοΙῈ Βος ςοπίοχ {{|, ὃς εἴαπι οἰαίταιις. Ῥοίϊοα ΡΓΟραΪλπ ἃς ἀρεῖς τὰ τοτίας ΟΙΠΠΙ τα 5. Θάπησηιια ἀσίοιη Ρτοξοηλ εἰν, ἃ 614 οιλη ΡΓΟΡίοῚ σοηϊγαόϊας γῆρας ἀοΠίογοι , ρυοῖτς ἰὰς πγαζιγασ. 4 Θάπὶ τοίη μά Πρ ἐς » 30 Ρογουυίηΐϑ Ρτο πίτυς, ΕΠ 5 Θη μὴ ΟΥΔΙΟΓ [6 πο Γοηςτὶ [6- 96 αἰχίς,, νὰ πηαῖγοιη αἰδγοῖ ΠΊΘΓΘΙΓΙ ΠΟΙ, Ἀραρὲ ἰεθειῃ, Οὐ δηϊπη {ἰς Ῥατὶ {πη » δὶ τηρλιτεπῖ ΄υϊάει μαροηξ ΟΘ ΓΙ ΠΠ πη). Τ)ς αἴζετο γοζὸ ΡΑ- γτοῆτς ἀαδίι οἵδ, ΟἸἰὐἰδη τι) ἸσΊτα νι Ὁ ἢϊς 41 ᾿φρἸ εἰ γὸ πατὶ [ἀπτἀοδθτις » Ϊ4 οτὴπὸ οοῦ- ἴοστὶ ἰὰ Πηδῖγος ΔΒ ἢὶς ΖᾺῚ Ραῖτος πο Βαδογρηῖ Οροτγῖρθας, 

τ 
»δ]ς τοῦ γνῶ ΠΑ͂ΜῚ ἸΏ Ρογξις (010 ἀρφιθιζα. (ὐοπεϊπυὸ ἰσίτας Ἰά αιοάιια ρο Ππηιπ) ΔΕΡοἴτπι νέφοβαταν, ἃς (ἃ: ΡΙΕΠΕΙΝ γαῖ ἃ ργίπηο {ξλτι σατία ποθὴ ἔοιτιηαῖο ΠΆΜΕΠῚ το]]ηπιιθσθ., ψογὰμν ἀρυά γος εἰμ) ζασὶϑ ἴφος ἢδεὶ Εη δρῦς 5 ὃζ ὁΡ ΘΔ} Ουδην ποη {15 οραξ ΠΏρ] 115 ἤιρογε » Πεᾷὰς χτειρετὶ γε ἢ φυϊά ΠΟΡῚ 5 αὐμοτῇ ρος, ηος ΕΧΙΣ} ποπ τὶ οὐρά τοίεγοπάα ξωΠοι. γεγὴμ., αι πγ4]} ογαὶ νος ΤΊΆΟΓΘ, ἀυμηιηοάο ΠΟ5 ΘΧΙγ ἱ {1 ΘΠΘίμι5, ϑεᾷ Ἐρὶ 

Ὁ σαγαιη δ ἢιδοτθ, ραεηίτογε γοεὸ Ποιμῆς, οητ Δαιηοάϊη. πορὶς. ἘΕτρηϊῃη Οἴλ) τι ΠῚ (αὶ εἴς. 
- 

ὦγην, ὥςπερ ἡμῶν τότε γὸ 
ΡοΙξη,15» 



νι τὴν 

“ὦ Δ ὦ Ὁ τ Ὁ ἢ 

δζ ρἰχηξείδιις φοτημιογαμλτ» ἃ υοαα ροΙἬϊνη,ιι5 
Θουΐος (4 Αἰοχαη τιν ΠΟ ΠΟΥ ΓΙ ΠῚ 115 ατηιιο αὶ ηϊὰ- 
ἴζθι) Ογγθηθη » ΦΙΔΓΙΠῚ Αἰζαγάμη οἰ ΕΠ ΕΓΘΠ.15 
ΤΟ ταις, αἰτογαπι αἰ] ]ι] μθῃ ΡΟ τηι5» ν]]ς 
τοϊοιλά [}υς αυδίια πὸ ἰπίοιαμια 4αϊάἀθῆι [ρεγαγο 
Ῥοτα Που 5. Αὐἰταϊτα 611» 6 τι ΠΖυοα 8 (οἱ!- 

ἃ ἰατίτία [τατος ἃς ΡΓΙπιὶπὰ αιθπιδα πηοάιιη 16- 
ἀπ ἀρραγᾶζιις ἃζ ἀϊτείξξις ποδὶς ος δες. ΝΑαοΪο- 
[8 Θηΐῃχ αιιδά οἴδι σγαηαϊ αὐ Δ] 16 η0 ᾿π]ρ]}10]- 
8, ρίς. πποσῖοπν νἱτγὸ οαρίερας. (Οὰπ ἀμτοιι [ἢ 
γ λον ἦν οἴἴσης ἀμποάοοίτα παπὰς : ((ιρθογηδίοῦ 
ΘΠτη ἀθοίμηι}5 τογτίι5 ογας :) νἱεγα ἀϊπλίάταμπη ρατ- 
ἴθι σὰ ἰρίο σαδογηαζοσο ταδὶ ΟΥΑΙ » 56 58 ρΕῚ- 

44, σικῆπο [δ Π 6ο ργάταπι ἔλοουα ρου Πιαίιπι 
ρου, ἢ ἀυληι Ρἰασίπιος τασος πο] Οχ πόας 

ἰλάλης. δ χυιηὴ σομηξζαϊαι εχ σγοραγς Πο- 
ΤΆ] διι5 ἈρΥΊοο 15 συΐαας {προγίοσθ ἀπη0 ΓΟΠΉΠῚ 
Ὠοιγά τι αἴτσοτγαις. (Ομ ΠΒΠῸ6 διιΐθ οαῦ τάπη 

18 αλλ 1118.» νὰ οὐππῖπὸ ΠηρσαΪ: σοτρουβ 4[}- 
ι (αἰτοσι ραγῖο πιατί]ατὶ οξης, Ι[τααυς οπιὶ η]- 
Δ δ ρογίοα πυυτιίποτοῖ » ἸΟΟΟσ ἀρ]ταραης » (έηυς 
ἱπιμ θην ποῦ {5 ποπχϊπίδυ5 ἀρρο!]αθαμς : [δά 
ΟΧ Ἰηξοσιαἶο ποιηθη. ΟΠ ι15. Προ ηθΌδητ, 
ΟἸδυάιις Ηοτηϊοίαης, ϑοσιοΐα, διαί. αι οι 
νην ααοά ἄδην Πσηαπι πασεραῖ, [Ιἀ4π6 ἤοἢ [ἡϊ- 
σαμάιιτι πο ̓ς ἃ ροτάσπάϊμη τοιηριις ἔπὶτ, 1ὴ 
Προοίπτατο γογὸ σοι ξίταζὶ5 » ποη αἰ ἢ ΔΙΉΡ 1ι15 
ἧνας οἰογατ, (δ {θυ {6 ᾿ἰς αὐα τὶς ᾿Δ μι γπλὰβ Ρτο- 
ξιφίπιι5, Ἐταηις ἰὼ παὰὶ Ρίθτος. αιμπηαμαρίη- 
ἴα. ὃζ τοττῖα ρ4τ5 πιαχί πγὸ μλ ἰοτο5 » ρατο5 δάο- 
ἰο(ςοηταα » ἃζ ἔογπγ15 ὀρτορτ 5. 504 αδήϊτζ ἱπαὶ- 
ἄϊα, ΝΝαμὰ τορπιοη ηὐοάάαπι ἰπ τηράϊο [ιΐρεη- 
ἔχη πὸς (φραταύας »(άαιιο αγμα  ΠἸτιηι » Ποη }}-- 
Ομΐις ἰλσογατὶ σοτγιράαιο γος] ξταρπηθπτθηι » 6- 
ὑπ 4οτ Πποηνδης πιοάοἴϊτι5. τς οπία δοιηἰγαμη]-- 
15, Βογτὸ Ῥγίαρας ἰρίς Πδὶ τοιηρογαῖφε , ἢ ση 

Αμιαγαηῖο παιισαίίου, Αάἀφξὸ ποι οτίυπι Ποῦ 5 
“ΟΉςοΠΠς, αι οχτγοηλ ρογίσαλιπι ἐδιροτ τἰ- 
ἴὭσγος, 41] ΡΓΙΠΠΠΠῚ » Ομ ἸΝΘΡΓΙΗ] ἀρὰ νοϑ τοιη- 

Ρ τη Ρτγα του! οσ  φιλ5.» τΟΥ15 ν6 [15 τοξεὰ δὰ 1ἃ- 
Ρβιο τιάοτη ποπτεηάοες νοἱαίς., ϑογ]]άπιηιιο τοι- 
ἴα] 9 αυατ ἴῃ ἰἰρτὶ5 δισίπι5. ἂο ἀετοίζαηλιν. 

Οδὶς αἰϊδητιοηείδυς τ πθῸ ΓΙ πη} ρει 85 πηᾶ- 
ἅῃ} ΟὟ οσυΐος σου ογθηλ5. νοοι ογα πο 15. ΘΟ] ΠῚ 
ΥἹΧ ταη δὴ {ππλπιο σοημαῖα οὐλῆῆοι, ἀοίης νἱτα- 
ΠῈΣ ΔΈ ΘΠ ΟΠ (ΠΟρα]}5 σοηίοτοτθ. [πάς ταη- 
ἐν νώ ὄὅ ραηϊτιάίπς πδιιθηι διοτί,πι» ἴπ Ρεΐαριις 
ἀδάυχίς, Τητοῦοα ἥπλητυπὶ ροζοῖς βαυξεῖρας γοὶα- 
ἴασις, Τ)οϊηάς Νοζας ἰγγαϊς να μεπηθης 48ὶ {{4- 

Σ}} ἃ τοῦς σοηίρούξι πο5. ἀρεραῖτ, ἘἈρεητὸ 
νουὸ οὐ ΟΠΕΓΑΓ 15 Παμϊθι15 ΘΙΆΠΊΙ5 5 48’ νο6}15 
ἄαηον γογγθῦαης . αι θι5 ΠΙΜ}] ογας σατα ποίϊγα 
ἐ γθία. (δά αἰ ἰτοὺ ἰηΕπταεγδηῖ, Η!ὶς πος σοῃ- 

ΠΟΣῚ ἃς τὰτη ργοουὶ ἃ τοτὰ πος ἀπξγαξξοϑ εἴς, 
ϑροτθὰ ἔοττθ . σοπιγὰ [ἀροῖι5 Αταιηδηζαϑ , {ἴλης 
ἴῃ ὭΣΘ ΗΪ5 ἀν ΠΠπππιὰ5 πηρτοσατοπς5 Τ γασίςο τα- 
τρπῖτα γοςϊξογασι. Νος δηϊπι ΠΟῚ ΠΊΘΓΙΠ,115 9» 1Π- 

ἅπτει. Αἱ νοδιίουμτι φποπηφάπιοάιιηη ἀροη τη {τ, 
Ἄρη πιο] Πσο , αὶ πταῦο τογγάπισαο [υἰρεέξδῃι μὰ- 
θατῖ5, Νοη πιομογοῖς ἱπαυᾶπν θοη6 Αὐαπιδη- 
ἴδ. ἢ αμὶς οἷς γος πρρόλόψ. ἀν το ντούεεαγ. Νο- 
ἰδ νεγὸ πἰ8}} Οριῖς ρας Τὰρ οὔτις. νίτᾳ οριις 

ὅτας, Ἐτ ἡμὴς αυϊ4 εἰξ οριι5» ρείαρο. 804. ἢδι11- 

" 
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ὀΐξον σεῤζεδδωι,, γυωῦ τρῆς ἐρήμοις ἀκταὺς συ αὐ- 

λίαν ὀλοφυούμιεϑο, » ἈΦῚ Φροῶς Αλεξαύ λείαν ᾿Ξ 
“ ς ΦῈ Ν [ ' Ω 

οφντες γὡς οἷον τῇ, ΚαῚ τίω μουτόρᾳ κυρήνζίων " ὧν 
᾿ λ ᾿ Ἴ 

τί μϑῳ, ἔχοντος αἰπελίντομδω " «ἰωὶ δὲ, σὑρεὶν οὐ 
διανάμνεϑει, ἰδόντος τὲ ΚΟῚ χγωαϑίντες » ἃ μὴ δὲ 
ὄναρ ἡληησοιμὶν. ἄκουε γὸ » ἵνα μη σὲ σὺ πώνυ: 
χρῴρειν φοολαζης "καὶ σρῶτεον ὅπως ἡμὶν εἶχε τοὶ 

τὸ πληρώματος " ὁ μὲ ναυληρ Θ΄ ἐθανάτα κα- 

τάχφεως ὧν. ναυ δ] σὲ ὄντων ονοκα, δέκα “70 στάν- 
τῶν, Ῥισινα!δόκατος γὰ ὁ κυβερνήτης ἰοῦ, ῳ ἥ- 

μήσὺ μδὸ κα ὁ κυβερνήτης ἥσειν ἰρυδαῖοι. ἡὅηος 

ἔκασονοδον καὶ οὔσεβεν ἀὐωπεσοισμδμον,, ἰωὼ ὅτι 
πλείςοις αὐόρας ἕλλίω, ας δποϑανεῖν αἴτιοι ἡ ὡν- 
ται. τὸ δὲ λοιπὸν 5) ὠγελαϊοι " γεωρηοί. πέρυσιν 
οὔπω ῥεώπης ἡμιμιένοι. κοινὴ σὲ οὗτοι κἀκεῖνοι, πε- 
πήροομᾶνοι πώντως ἕν γέ τι μιέφος τῷ σώκίετος. 

τοιγαφουιῦ ὡς οὐδ δεινὸν ἰυῦ ἡμῖν, ὦκομν σὔον.- 
το᾿ καὶ ὠκάλοιιυ ἀλληλοῖς, οὐκ δτὸ 1} ὀνοά- 

τῶν " ὐλλ᾽ ὥστο ηἦν ὠτυχήμάτων “ὁ χωλός. ὁ κη-- 

λήτης ὁ ἀρμςερέχορ. ὁ ὐοσθλωνψ" ἕχαςος ἣν γ)6 
Ἢ ἔἶχᾳ τοὐπίση μον. χαὶ ἡμι} τὸ τοιοῦτον, οὐ μι4-- 
φρίαν σαρένχε τίι δγα Ῥιβίω. ἐν τῇ χρείᾳ δὲ, 
οὐκ ἔτι γέλως ἰμὴ, ἀλλ᾽ ὅλη τούτοις αὐτοῖς ἀποι- 
μώξομϑν, ὀντιᾷ ἔλιβαται πλῶν, ἢ πεντήκοντα. 
φιτημόειόν που μάλισα γωυαΐκες. αἱ πλείους νέα!» 
χοὶ ἀγαϑαὶ τὰς ὄψεις. ἀλλα μὴ φϑύνει. οὐοσ- 

“ὐτασμᾳ γὸ ἡμῶς ἀπετοίχεζε, καὶ τῶῦτο ἐῤῥωε-- 
γέςατον οὐ πάλαι “ν᾽ ἐῤῥωρότος ἰςίου τεμμ(ώ- 
ον, στοφρονοῦσιν ἀνϑιροόποις τὸ τεῖχος τὸ σέμι- 
οάμισος. ἴστος “δὲ χὰν ὁ Φρίαπος ἐστοφρένησεν, 
Αμαράντω συμπλέων. ὡς οὐκ ἔφιν ὁ πίτε χολῷ- 
ζεν ἡμᾶς εἴασεν, διτὸ τῷ σδεοιέναε τιν ἔογατον 
χίνδιωμον" ὅςτις σφῷτον μδλδ'έποι δὴ τὸν σαρ ὑ. 

μὲν τῷ ποσεισεὼν θ΄ νεῶν κατοκαμψαμδν., ἄρας 
ὅλοις ἰςῖοις ἠξίου πλεῖν σὐϑυ (ἀφοοσίρι δὲς καὶ 

ἐπεπειθῷτο τῆς σκύλλης. ἑἐω ἐν τοὺς ἡραμμία- 

ἤοις δποτροπιαζόμιεϑτι. σιωυνενοηκότων δὲ ἡμδδ 

καὶ αὐαιεκρα ότων οὐ φρὶν , ἢ ἐν χραῖ ἡβυξῶτι 
σῇ κινδιωΐου, μόλις ὧκ βιαδϑεὶς, ἀπέφςη τὸ δζα- 
ναυμᾳαυγίσται φεθς τὰς σαπιλαόας ἐντεῦθεν ὡς- 
πέρ ὧν μιεζανοίας δπιςρέψας πίω γοῦν, ἐπαφίη- 
σι τ πελάγει. τέως μδρ ὡς ἐδιωύατο καὶ «οθς 
κῦμα «ἰὸς βαλλόμδ, Θ΄. ἔπειᾳ δὲ καὶ νότος συ- 

γέπιλαμθαύει λαμωρός " ὑφ᾽ οὗ τωχὺ μδὺ τίω 

γίω απεχρύππορμδρ. ἀχὺ δὲ μὴ ὑλχάσων ἧ- 

μὰν Τὴ“ δραρμδρίων. αἧς οὐσιν ἔσει Διβύης τῆς 
χαϑ' ἡμᾶς. ἀλλὰ πλοιῦ ἕτερον ἐπλεον. φείλια- 
ζώντων δὲ ἡ μδϊμ᾽ καὶ ὧν δεινῳῖ ποιουμδέων τὸ ἀπηρ- 
αι τοσοῦτον τῆς γῆς» ὁ ἰαπετὸς Αμαραντος, 

δὶ μ] ἰκρίων ἑστὸς, ἐτροαγώσδει τὸς στα λομναιο- 

τάτας ἀξάς" οὐ γὸ δὲ “7ηου ὄμκεϑα ἴφη. ὑμῶν δὲ 
ΠΥ ΜΗ͂ΣΙ ἤρου λὴ Ἰέρυ τυ {' -Ἔυσις .. 

πῶς αὔτις χαὶ χρήστητο, οἱ καὶ τίω γἑῶ καὶ τω 

ϑείλα αν αἰποηηδύετε. οὔκ, ἰωῦ γέ τις αὐταῖς 
ὦτο καλαΐς » ὦ λῶςς Αμάραντε χορὸς αὐτὸν 

ἐφίω. ἡμῶν δὲ οὐδὲ ταϑοσιρλοος. ἔσει. ζῶ γαρ 

ἔδει. χοὶ νυ τοῦ πελάγοις ἡ δε. ἐχλὰ “λέω- 

) 



"νὰ 

ὰ ΤΎ ΠῚ δι 
᾿ Ἀ ΤΌΝ, δος ΣΌΥ ἰλις δ᾿ 

ἃ. ᾿ νώ, 

᾿ Ξ Κι 2»: ΝΣ 

Ἶ ᾿ τον τι τ ΐ 

᾽ τ Ὁ} Ω 

Π « Ἶ ν. ν" 

2 ᾧ ΣΝ μμ ΜΕΑΝΝΕΝΒΝΝ --- τ - . 5 
Ξ- - κλπ... «ἡ κε σττοτεκοντποσ (Π Ξ, ἐδ τς τυκαδπακαςως ἐν 4. τοῦς τὸ τ 

. φεῦῆςε κῖνὰ,.,... 00. - τ 

τ Ξ- Ξ - σε ττστ-- στ᾿ ποτδὶ Γι ἃνι ὡς δάαεςς-ς Ξ 

98! 2012 βιοῶυδϑι τς 

γ οἴ ΤΗ6 ννείϊεοπιθβ Τγυβί, ἰοπάοη 

Ῥ72 ΙΝΕΚΘΟΆΥΜ ΒΒ ΕΟΟΚΆΥΜ 
μὰν ἐφίωυ οὐ ϑυ πενταπόλεως. ἀπέχοντες τῆς ΝΣ 
ὅσον μεέῤριον᾿ ἵν᾽ εἴτι κοὴ χαλεπὸν » οἷα δὴ το “ἡ- 
λοῆης,, ἀδῆλον σὲ δήπου κοὴ ἔςι κοὴ παρ᾽ ὑμὴν 
λέγεται, λιμζώτις ἡμῷς ὡκ τῷ φεσδὸν ὑσοσέξοι.-. 
το. οὔκου» ἔπφιϑον λέγων. ἐλ εἰξεκώροι τὸ κά- 
ϑτερ μοι, ἕως ἄνεμος ὠπαρκτίας ἐπαράασει πολις, 
χὔκῷ ἐλχαύνων ὑψηλὸν κϑὴ Ταχύ. ὁδί, ἄφνω Φο9- 
απτεσοὺν τὸ ἰςίον ἔμπαλιν ὠϑησε. κοὴ τὰ κυρτὸὰὼ κοὶ- 
λῳῷ ποποΐηκεν. ἡ δὲ ναῦς ἐγὺς ἦλθεν δὶ φὡρύ- 
μίναν , αϑωτεραφϑαι. μόλις σ)᾽ οὐδ αὐτίω κα.- 
τεςήσαρδμ. κοὴ ὁ δ αρύφονιΘ’ Αμάραντος, τοιοῦ- 
τον ἔφη τὸ τέχνῃ ναυτχλεάγαι. Φεφσοεχο ϑτη γὸ 
αὐτὸς τὸν ὧς πλοίοις ἀὔεμον " χρὴ δ τῶτο μι6-- 
ἡέωρος πλεῖν. κατιέναι γὸ νωδ ἐγχάρσιον., ἐν «δ 
δόντος τῷ δζεςή μίστος Ὡϑθςϑέναι τύ μήϊεει, " τᾶ- 
τον σὲ δ) τὸν πλιοιωῦ τὸν ἡμέτερον. οὐκ αὐ, εἰἴ- 
26 αὐοϑ τὰς ὠκτεὶς ἐπτλέομδῥ. ποροσανωπεσελά- 
ὅγτι! “ερ ὧν τῇ γ". καὶ ἡμεῖς ἄἀπφαδεχό μεθα λέ- 
οντος ἕως ἡμυέρῳᾳ τ ἰωδ΄ χοὴ τοὶ σειν οὔπω πα- 
ρἷνῦ "ἠρξατο γρ δὴ μᾷλ τῆς νυκτὸς, ἀρὶ πνρφιόν.. 
τος ὅγηι μεῖζον τῷ κλύσωνθ'. ἡμίβοᾳ μϑὠμ οιω 
ἀὦ,, ἰωῶ τινα ἄγουσιν οἱ ἰουδαῦοι ὡὐοφσκόζ ζω. 
τίω δὲ νύχῳ, τῇ μετ᾽ αὐτἰο ἡμέρᾳ λογέζονται, 
καϑ' ἰω οὐσενὶ ϑέμιες δὴν, “γεροον ἔοιν τἰωὼ 

χεῖρα. ὠρλα τιμῶντες δχχφεφόντως αὐτίω) ἄγου- 
σιν ἀπορφξίαν. μιεϑῆνκεν οὐμὗ κι 2} γειρῶν ὁ κυ- 
δερνήτης τὸ πησιείλιον., ἐπφιδὲ) τὸν ἥλιον εἴκασεν 
ὅπολελοιπέναι τω) γίο; χρὴ καταξαλων ἑαυτὸν 
πευτεῖν πιἀρέῖχε » το ϑέλοντι γανήλων. ἡμεῖς δὲ 
τί μδὺ οὖσαν α)τίαν, οὐκ οὐδυὺς δχένοωῦ ἐέα- 
λομεϑα. δπόγνωσιν εἶδ τὸ πρᾷγμα οἰόρωδμοι, 
ποροσήει μδρ. ἐλιπαροῦμδμ μὴ καϊὰ τροέϑϑαι μη- 
σὲ πω τὲς ἐχάτας ἐλπίδας. χαὶ γαν δὴ καὶ ἐπεῖ- 
“ον αἱ τρικυμίας τῷ πελάγους κα) Ὡοθς ἑαυτὸ 
ςεισιάσαντος. γένεται «ἱὲ τὸ τοιοῦτον, ὅταν μή τῶ 
λήξαντι πνσὔφτι χαὶ τὼ πὰρ ἑαυτῇ σωνανγα.- 
παύσηται κύμα. ἐλλ᾿ ἰονύον ἔχον τῷ ἐγσόσι- 
μον πῆς κινήσεως, ὑσταντάζ ἢ τῇ τῷ πνούματος 
ἔχικρατίᾳ,, χα) αὐτεμβάλλη τοὺς ἐμιβολεῆς. ἔσει 
γερ μοι χα) φλεγ μιωμνόντοων ὀνοι(οόέτων » ἵνα μὴ τοὶ 
μεγώλᾳ και Μεμροῳρεπόςοοςν εν γήσω μα}. 
τοῖς οὐοῦ ἐν τῳ τοιφῖσε πλέουσιν γ ὄστὸ λεήοῦυ φα- 
σὶ μί του τὸ ζῶ ἠρτηάδα!. εἰ σὲ καὶ ὁ κυβερνη- 
Ὡς γομοοθ)οαάσκαλος εἴη, να δῶ ψυχήν ἔχειν, 
ἔπε οἱ ουμῦ σωυήχαμϑυ τιννοιοῦ τῆς ὁπολείψεως 
70 πηδαλίων, σεο μβύων γὰρ ἡμδ, σώζειν ὡκ 
ὀγόντων τω) ναῦν, τὸ βιβλίον ὑπανεγίνωσιε » Ζέι- 
ὅϑοις ὃπογνόντες, αὐώγκίωυ ἤδη «οοοσήχομδ: καὶ 
τις ςρατιώτης οὐυνασας, συμτίλέουσι δὲ ἡμῖν ἀῤ-- 
ῥάξιοι συχνοὶ φῇ Σπὸ τῷ τογῥζῶτος Φ}} ἱπισέων, τὸ 

ξίφΘ' «σασώρϑυθ’, ἠπείλησε χ᾽ αὐϑρφστῳ τἰὼ 
κεφαλίω δοκόν ην, εἰ μὴ αὐτιλήνοιτο 18 σκάφοις. 
ὁ δὲ αὐτόχρηχᾳ Μακίᾳβα)ος, οἷος ἰὼ ἐγκαρτερη-- 

βεπηας ᾿Π Ζυαηὶ γθέξὰ νου [15 Ῥοηταρο πη» δὲ τεγγαπῖ, 
πηραΟΟΓῚ [ΘηηροΓ ἔροιο το  ἐπατιάτηιις, νὰ ἢ 4119 
αἀμπογίις φαίι9 ἱποιάδι, αυοά [οτγὲ (ο]οῖ ἴῃ τη 
Ποεὶ οσὐπ 4 οἰδπχ ἤξ οὐ πιθμ5. ἃς ἃ ποθὶς αυοασιεξ 
Ἰθπογαγὶ ἀἰσᾶτας ροττις Π08 ΔΙ] 115 ὃ ργορίπαιο 
ἀροίρίας. ἔς νουθὶς Π1}}] Θαμ (επὶ Ρτοῦθοὶ » 1Ὲ 
οδίαγάεϊτ ἰαθος. ἄοπος δοριοηῖγίο νϑηζις πηαρηᾶ 
ΥἹ ἱπηροζοτγοι ὃζ {Πδ] π|ὸ5 αὐρεγάίαμς Ἠπέξιιαπι ριοσ 
(6115 το ]οτος. [δὲ ταν Πὶς τοροητὸ ΔΠΠ]Ἰς 5 » νὲ τ 
Ἰυμπὶ τυσπις αδίθοϊς ἃς ἱπουγιαζα ἴῃ (δΙ πὸ {|| 
[Ππι ΝΝδιιὶς γοτὸ ὩΟῊ Ρτοςμΐ ἀρογαῦ, 4αΐη ἰπ ρας 
ΡΙηλ Θουτουοσατ, Μάᾶρμῃο ἴαπηθη ἰαρογο νὶχ δαπὶ 
ΓΘ ΓΙ. 11}115. ἜΠΙΟ Γαϊσις ΔΠἸαγαηζις . ἢ αἴτὸ πᾶ’ 
0 Π| ΔΘ] ἀΐςσορας, Ἐϊςηΐπι ὁ Ροΐαρο {δἰ νοπτιπὶ 
Ἔχροόξατο » ὃζ οὐ σδηι σαι: ἴῃ αἰτο ἔογτὶ, πΠῦ 
Θη]πὶ δ] ο οὐ ἀοίοεηάοχο, ἃζίηζογιδ!]ο δὲ 
ἄσπτς ,. Ἰοησ᾽ τ Δ! πεῖ σοηῆςοιο. πῆς νοχὸ πὸ- 
{γα οὐδ οαγπιμη. ἤθη ἢ [δοιιηάιπι Πτζοτα παυϊπῖ 
ἀποούθηιβ. δὶς ΘΠ1Π} ἸΓΏΠΊΟΓΡῚ τοῦτα ἀταις 111 
ἴο πατογο, Νοος νοτὸ ογατίομθμι οἷτις ἀροὶρίερασ 
πλ}5 ἄοηθο ἰπζοῦος, ΝΝοηιο φάδας Ροτίουϊα ργαὸ 
Θγατ, Οἰπὶ ποέξο θη ἰτ ἐΠπῚ ΠΙΣῚ σΘΡογιησ [0 ΠῚ" 
Ροίξατς {δηηροῦ πηᾶρ]ς τηαρΊ [6 ἱπργαιοίςοηζο, 
12165 Ἰρίτασ ρας » πὸ Τπάπὶ {πα Ῥαταίζοιος [- 
ἰδπηϊταῖοπν ορθυπι. Νοέζουη γετὸ » (Θχαοητὶ ἐπ 
Ρίμπη ἀϊς Ροπάοτιαης, απ π0}}] ἔμ 5 οἵξ, Οροτὶ ἔα: 
οσἰμπ4ο τηηιπ δάτηοιιοίο : [δὰ δαπὶ {Πππλγα τοὶ! 
ϑ΄Οη6 ςοἰςργαης » οὐ ύτησιιο ἀσπης, Αδίδοὶς ταις 
Θαδογηδου! μη} ἃ πιαπῖριις σαδογπαῖου, Ροἠ ιαπὶ 
οἶδα ἃ τοῦτα ρος Ῥαζαρας,, ἐεἰέηιις Ροἤωπ- 
ἀαηάπη πδυτ5 αὶ νο]ερτ ργαθιίε. ΝΗοθΙβὰ ΡΙπ- 
οἱρίο νεγὰ ζϑια ποπ (πὶ πιθηζοπὶ νϑηίθρας,, [οά 
οιπὰ ἀεἰροταῆς τοὶ αὐϑίτγαητος ἀοσράπηις5, οὗτος 
{ἴαυλισ,, πς ἔρϑιη υἱτίπιατη ἐςίδγαϊ. [πηπλίποραπει, 
ΘΏ1Π} ΡγΌΟΘ]]α: πηατὶβ, Ζιοά ἴῃ {δοιμηι ρίαν υσ τ΄ 
ξζαθατιγσ. Ἦὸος αἰζομλ βοεὶ (οἷος, στη ςοληῖθο 
νΘΠῖΟ 5) ποη {{π|] {ξεῖν Ηϊπιέξιις αὐ Π1ο ἰαξγατί 
σοπἤάοης ἃς αιποίσιπς, [τ νοῃοπχοπεὶ γὶ πηοτίν 
οδιυίααν δαης ( υτία νθητὶ 5 ἃς δάποιίς ἱπηργοῖς 
Ποπίδιις γεραρπαπι, ( οττὰ τιιπγθπτίθες οἐίαμ νος 
σαθυ] 5 ντὶ ἢὶς ἀφοοθαῖν ἢς σταπάρς τὸς ὃζ αγάιι5» 
ΠΏ ΠῈ15 ἀἸρη15 Ογατίοπθ παιγάτοηι. ἘΘΓΩΣῚ ἸσίταΣ 
411 [ἢ οἰ απο αὶ ὩΔῈ ΘΑΓΙΟΠΘί.) ἱποϊά της» ν απ 
το πα] ἢἸο {π|ρεπίϑη ἀϊςαμς. 8ὲ γογὸ φαθογηᾶ- 
του Ἰαρὶβ Θγιαπ ἀοίζος ἤϊ, 410 ταράδπι αηίτηο να 
τοπάπμι εἰ, Ῥοίξαιιαιπι ἰριταγ ἱπτο ]οέξιπι οἰ ἃ 
ΠΟΡΙ5.» οὐ “ιαηι οδαβλπι συγ παουιηη το χα! 
(δι : (ον δῃ πὶ πος οηϊχὸ ΓΟΘΑΥΘΙΏΙ15. νῖ (] αὔοπι 
ΠΔ1158 ἀπ θι15 ροηϊος δά τμπνεητὶς ταδγεζας, Πρεαπι 
Ἰρίς τασίτιις Ἰοσοβαι!) ἀείροτατα ρετίπαἤοης, νίπι, 
Δάμίβογε ςερίπηα5, ἘΈ τ τη !ος συ ἀδπν ϑαποσοίμ5: 
(Ναυίσαης θηϊ τ Αὐγῇδθ:) ἧς φρο ΠΟΙΏΡ πτο5 
46 ταγΠ1}5 Θααίτιπη:) {ἐγϊΐο οἰλάϊο πιϊπαβαζιν [δ 
οαρυς ΠΟΙ, η1 ἀο(δἝξιγιηι. ὨΠ δά ἀοίδπάοηάδηι 
ὩΔΊ. ἀσσράσγοι, [116 γογὸ Ργοτγίις Μδοομαῦαι5». 
ἴῃ ἰοσοπάο Ρογίδαογαγο ποη ἀπδίταρδας. (τ ἰαπα 
δά τηθάϊιπὶ ποέξὶς τος οἤρι οχιγαίξα., γοϊυπζαγίι5 
Γοθαζα5 ἃ πρηγΐπο [6 ΠῚ Οσοιραῖ. Ναης εηϊπὶ 
ἸΏΖιμῖ ἰαχ ἀδὶ Ροτείϊαζεπι ΖΙΟΠΙΔΠ) ἰδ π18- 
ῃἱξο πὸ Δηϊπηα ἂς (λΪιις ἀϑιξασ. Αἀ δῆς γοξε 

" 
" 

στη τοῦ δόγματι. μεσούσης δὲ ἢδὺ) τῆς γυχτος, αναπείϑεται παρ᾽ ἑαυτοῦ «δὸς τῇ χαϑέδρα «ἡμέ “)αι. γαῦ γοίρ φησίν ὁ νόμι. ἐφίησιν ,ἔπει δὴ νιωῦ σαφαῖς τὸν ὑῶν ψυχῆς ϑέομδμ. φορὸς τοῦτο αἴρε- 
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ἢ ἔχοτταϑ ἃ Ῥτίποίρίο τυμηνιίταδ., νἸγογυιπ ΘΘΙΆΊΓΙΙ8), 
ΤᾺ] Θ ΓΙΙΠῚ νἰαΐατας. Ομλμςος οι ἱπποῦα 6 ἡ νῈ- 

᾿ΠΘΓΑΟ ΟΠ αΥ ἢ Πυπούαπι φαοτγύμηαις τηθηγοηοηνα- 
ΚδγΘ,. 50}115 ᾿Αταΐπδητις ἢ τὶς εξ » ιὸα {τατί ταν 
ἴυϊς Τγοα του διις (Ἀτιδξλέξιιπι ἰσὶ ρυτάτος, Με νε- 
τὸ ἴῃ ρογίσιΐο, φομίξιταζασι : (Ππγὸ εἰδὶ ρὲγ Τλοὰπι 
ἀριῃ ΡΒ] Ορ ἰα ργοβτοταγ:) Ηοπλογισιαι Π]εά 
αἰρρη αν τοηθρας ας Ρευταγραθας τηαχὶπηὸ » ο0η- 
ὅγαογοτ: πο σι νου τατουπιοτζειη 414 σοη Οζα 1» 
ΦΠΙατ ἱρίιις λίπα! ἱπτογίτιιῃ εἰς. τοῖς ἡ Π1]5 ςαγ- 
Πηιηΐθυς Αἰ], 

51). νἢ Ν ε “ Αἰας δι᾿ ἐξωπόλωλεν ἐπεὶ σίεν ἐλμυρὸν ὕδωρ, 
᾿ μΑλαχ ἐμτο ει ροξ μάν [{{ διδιι νηαίαο. 

Μοιτοην {πα πηατὶ ᾿αθουτιτ» ἜΧΟΓΘΠΊΙ ΠῚ ἸΠΣΘΥ ΕΠ. 
ΘΟρΠβιπιλη5, Νίοπιίποπι δηὶπὶ Πάπα Ἰητογ 

ίς ἀἰςῖς, θά νπαίαιίαιο οἱέποδνήσκων αἱ ὃς δὲ βε» 

Ἄχεν . πγογίαις ας αὐ Οτουην. Ταπη οὐαῦι ἀπο- 
θ.15. πηοττυδ ράτγιιι5. Αἰαχ παίηυδῃν 1 Πγαύηαζα 
ἐπεγο δ Ἰοῖτατ» αι} εἰτι5. ἀπιπλα οἰξοηἀάταν 1 ἰη- 
ὄγῆο ἄροτο, Ἐπ Αςμηϊος τογά ας! Πάλε ἀταπε ἔοτ- 
Εἰ Πυας. ᾿ὰ αἀουηάις ρετίου 5 οτος (ἀ Πιοτι ἢ] 
ἅς οἰσἰαταμη πψραωῦ Ἀ, 7 Θάπησας ρογη] οἵα) δέ 
τρηξέοηχ ἀρρο ϊας. 1 πὶ Πὰς σοσίτατίομε5. Δ ΠΊΟ 
νοΪαο. τ  ἶτος ΟμλΠ65 Θυασ ας 5 οἰ 118 νά ςο, δὲ 
Δ ἢ]ς ἀυάίοης ἀϊξεσαμν » ψυὰπι εἴδε ρα τυ) 
ὃζ ἱποιιηάτι . 'π Πγατο δοθητθπν δά ας », ΠΗ ΙΑ ΠῚ 
ἴῃ ἃαγας Ἔχρίγαϊο » ΠΟῺ ἐπ Ἐπιέξιις ὀχῆαίαγθ. Ἐς 
ἤδτος. ἙΪουλοτἀλς ραταδαπι ας ἀοριηδτὶ βάετη ἐτὶ- 
δυιοίδασν, [Πἀς ρτοοϊαπιαδαταγ,ντ αυΐθυῖ δατ οι, 
᾿λυὰ [αἰρεπάργθηζαν. Ἐπ χα ι γαῖ ὙΡ, πρπόδας 
διχῇ ὃς φυϊοαυ! 4 αατο ἀϊρσῦ οΠδτ, Ἐπ πλ. 16 68 "ρία: 
ἥυοης ἐμ Ἐταοδαηγυσ, ὃς [απι65 ῃ]5 481 ἱπάΐρογοης α]-. 
᾿μάθδαης, ααϊδιυις. απ δῖα οοπἤιίεγαϊ ἤος [ἃ- 

ἡ ο΄ οἰφιάσηι οἵδ. δ ς αὐτομ οἱξ οἰ Πηοά! Γδρυϊοτα- 
ἴριῃ χπογοθάςην βοσιας. αὶ παυξγασίο πλούτα! Πιητ, 
Ομὶ οαίτα ἱπὶ σούρας ἱποϊάετὶς ἃς ἴπσγαπι ἀδίξαϊο- 
τίς, ἐς ΝΗοηποῆς ἰοσιρας οὐ ποχῆς οτῖς» ἈΠ ράττοπι 
Εχίσαατ ἀδάοεϊς οἱ, 41] ρ᾽υγιπναμι ἰδ σίας οἰδ. 
Αζαις 111 μας ἀρεδαης. ἔσο 'αὐκοπὶ αἰϊάθης ἀ 
Ἰηβοίξυνο ταν αρίττι μού εἸδεἰαροραπι (ηοαΐς Γυρ- 
Ρίτον, Πού ρ τα }5) ποθὴ αυδ αὶ πλοῦς ὉΡ οσαΐος νοτίατο- 
ἴα, (Θὰ φιὸα τάχ ρεοιη 115 ξταυάδαηάας εἰἴδτ,' χοξ 
Ἰηργζαι5 δχίατα τοισγοίοσ. [δὲ τὰπη μλτζογιγς ἴῃ ἰὰ- 
Ογ0 ἀποοθαμῃι,, Ππλύϊηας ρετῖτο ὃς νπὰ αὐαξάσετα 
[ξιηατα. Οὐδ νοτὸ Ῥοχισαΐαι δῆτο βοάος Οδ11- 
ζδεθυ, πο} ογαῦ αἰϊμά . αυὰπη αυδά νοεῖς ρα Π!ς δίς 
γηϊυρτῆς παυῖ5 ἔδγγοταῦ (ἀροίδετα νογὸ ποη Πἰζο- 
τοῖ, τὴ [πρὸ ξαπίσυΐος ἀρρτο , ἐοτάτιμη πηότ- 
ἔδιω ἀορο!]οαμνατ. ΝῸς ἰδοῦ πόνο ἐόγγοσ ἔθ τ, 
δα Δη {1 τοιροίξατοιη οι  ΠΠ δηλ, ποηοέξα αἀ τετ- 
ἴδῃ) ἀρρτορίπηματε ἃς ἀρρείϊετθ, 8594 ργαιιογος 
ἄϊςς, [οἰένηχας τα συρίἀὲ νὰ παπαιάτη ν]άσυπι18. 
γθηχίτίας αν ἰτίσατυ σγείξεητο τοροτε, ὃς τοϑ ὀχ- 

οἄγσῥῃς ξποαΐταϊδην κατίας νεθ μά] γαάοπαδας {πὰρ- 
Ρδάϊταθας ὃς νοῖα οοἰ Πσεπά!. Ματζαγε Ἰρίταγ νο- 
ἅτ αἰτόγιιην ποτ} ΠΟ ῬΟΙΟΥΔΙΠΠ15.» ΠΟΤ] ΠῚ 
Θρρίσπογαζιμνι εγαζ, (Ο] Ποσίπηαβ αὐζοτπη Ἰρίαπι ροῦ- 
ἰης αἴας ἤπας νοίτυμν. Ἐταπτο ἡ πάτον Ποτας 
ξχαόλας ἀρρο! !ππῖι5. 4] ραι!ὸ δητὸ ςετο ΠΠ πιῇ τποῦ- 
ἴθι οχρρίξαιιογαπηιβ. ἴπ τοπιοτίππλὰ σιιδάαηι(ο]1- 
ἴαάίης, αύα πος νερεηνπος αὐτῦ νἹΟ 1ΠῈ Βαρεραῖ. 
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ταὶ ϑόρυβθΘ’ ἐξαργῆς. αὐδρὼν οἱ κωγύ: γώναι- 
κῶν. ὀλολυγή. ἅπαντες ἐϑεοιλύτοιου, ἐποινιῶν- 
το, “᾽ν φιλτάτων ὑπὸμιμνήσκοντο. μόν Θ΄ Αμά- 
οαῦτος δῦϑυμθ’ ἰωῶ, ὡς αὐήχᾳ αὐ φϑοσ )ρέ- 
ψων. του εβανεισείς. ἐμυὸ δὲ ὧν τοὺς σδειφοῖς,, ὄμωυ- 

μέ σοι ϑεὸν ὃν φιλοσοφία φῳρισβοῦει, τὸ ὁμηρχ-, 

κὲν ἔϑρῳ ἥεν ὠκᾶνο,, μὴ ἄρᾳ ἀληϑὲς εἴη, τὸν 
καϑ' ὕδατος ϑείνατον., ὄλεθρον εἶναι Καὶ αὐτῆς 
τῆς ψυχῆς. λέγει γείρ ὄξιν ὅπου τὴ ἐπῶν, 

Αἴας σ᾽ ὡξαπόλωλεν, ἐπεὶ πίεν ἀλριυρὸν ὕσωρ, 
«ὃν ὧν Θειλα- ἢ Θάνατον ἐκχριβεςώτίιυ ἀπώλειαν 

εἶναι, τιϑέρδρ θη. οὐσένα γαρ ἀΐλλον δπολωλέ- 

γα! φυσίν᾽ ἐνγλ᾿ ἕκαςος διοϑνήσκων, ἀϊοός δὲ βὲ- 

βήκει. (αῦτ᾽ ἄρᾳ οὶ εν δυοῖν νονύαιν. ὁ μικροὺς 
αἴας οὐδαμοῦ 1 δρᾶ μοτος εἰσενζουεχται , ὡς 

τἧς ψυχῆς οὐκ οὔσης ἐν ὥσου. καὶ Αχιλλέὲς; 
ἀνὴρ δὐψυχότατός τε ἠᾳ) φιλοκινδιυυότατος » ὅιτο-- 
δειλιὰ κϑὸς τὸν ἐν ὕσευτι ϑείνα τον ; ἕν γε χαὶ λόύ- 

γαλέον καλεῖ, τούτοις ἑλίἤων τοὺς λογισμοις,6- 
οᾧ τοι ςρατιώταρ ἁπαιΐᾷς » ἐασασρδόνοις κα- 
χαίρᾳς: καὶ πυϑόρδρ’, ἐμονϑεινον παρ᾽ αὐγὴν 
ὡς καλὸν δλὶ τῷ καίᾳορωμρᾳτος ὄντας ἔτι, τοδ9ς 
τὸν ἀέρῳ τίω ψυχίω ἐρυγεῖν,, ἀλλὰ μὴ πορθς 

χύμᾳ “χαινόντος τ σρύτοις αὐτοφυέϊς ὁμηθίφψεις ἐ- 
νόμισαι χαὶ ἐϑέμίωυ τοῦ δόγμωτι. εὗτα κυρύπ. 
τοὶ τίς ὀξαρτῶϑωι ευσον οἷς ὄξι. χαὶ οἷς ἰώ 
ὀϊξξήρτητο. χαὶ χξυσίον᾽, καὶ ὅτι ἀξιον ρυσίου, 
καὶ αἱ γυωυναίοες αὐτῶ τε ἐσκευάζοντο, καὶ τοῖς. 
δὲομδόοις αὐπεοόνας οἱ ένεμοον. πάλαι κατοισὰ- 
δειγεδύον τοῦτο ποιεῖν. νοι εἱὲ ἔχει τοιούτον. 
φέρειν δεῖ τιμίου ἐν τάφιον τὸν ὧκ ναυαγίου γε- 

κρίν. ὁ γὰρ ΦὩροςτυχοὸν καὶ κεροάνας͵, νόμοις 

ἀδροαςείως αἰδίσετα), μὴ οὐχὶ μικρόν τί μέρος 
“ἀποοάσοι γα! τζ χαθισωμδύῳ τὸ πολλαπλάσιον" 
καὶ οἱ μι, ἦσοιν «τὸς τούτοις ᾿ ἐγὼ δὲ -«ἰδακώς- 

ϑήμϑυθ’ τὸ “«αλαμινᾶϊον βαλφντον τοὺ πόδα" 

καϊᾳϑήκίω τῷ ξένου, ἔκλαιον ὡς οἷσὲεν ὁ ξένι(Θ’, 

οὐκ, εἰ τεϑυηξοίμίωω " ἀρλ᾽ εἰ ὁ ϑιρὰξ ᾿δαοςερή- 
σοιτο. ΤΜΜ χρυκότων ἕνεκεν. ὁν καὶ ὀποϑανων αὐ 

ἠφωυόμίω. ὠΐᾳῦϑα δύ γε τὸ Φξαπολωλέναι 

κόροος ἰοῦ" κα σωυωπολωλέψαι. καὶ σωυαποεῖρά-. 
γα! τίω αἴϑησιν. ὃ δὲ ἐπείοι οὐδῷ πίδας τὸν 
κίνδιωυον, οὖχ ἕτερον ἑωῶ, αἰλλ᾽ ὅτι πᾶσιν ἰςίοις ἡ 
γαὺς ἐφέρετο. ποτεμέῶτε δὲ οὐχ ἰω-. ἀλλὰ πολ.-. 

λάκις ὄχεχειρήσειντες τοῖς καλωδίοις, ἀπη-- 

ραὔκειμδρ , ἢ τροχῶν ὧν “δακόντων. χαὶ ὑφώρμει 

«δέος. οὐκ ἔλαττον. οἱ καὶ δέ ροίμεϑα ὧκ τοῦ 

κλύσδωνθ᾽. οὕτως ἔχονίας ὧν νυχτὶ πελᾷὰ ζειν τῇ 
γ᾽ φϑενει δὲ ἡμέρᾳ: χαὶ ὁρφ κἂν τὸν ἥλιον, ὡς 

οὐκ οἷσ εἴποτε ἥσιον" τό, τὰ πνεῦμᾳ ῥᾶον ἐγέ- 

ν:το "Ὡς ὠλέας δχισιεούσης. καὶ ἡδοῦσος ὀξιςτι- 

μϑῥη, πταρέξΐεν ἡμδὴν ΚΘ) λεηϑτα τοῖς χαλλωδδέοις, 

καὶ τὸ ἰςίον γειρίξεϑαι. ὑπαλλίηὼν μδρ 

ουωδ ἰςίον ἕτεο:ν νόϑον οὐκ εἴχομϑρ. ἑωώεγυρίαςο 

γάρ. αὐελσ μιβαίομδυ δὲ αὐτὸ καϑείπτορ τΥμῖ χυτώνων τοιὶ κόλποις. χαὶ ὥρας ἦναι τεῆλρας, ὅπεβα- 
γομδμ οἱ τοϑνάναι τορος δοκήσαντες ἐν ἐρατῳ τὶ πτανερήμῳ᾽" κοὶ οὐτε πόλίν οὔτε 266) ἐχούσῃ γείτογα, 

") 
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φευοδίοιρ. ἑκατόν που πρὸς τοῖς πιριύκοῦηα χατό- 
σαν ἀηροῦ “ἡ μᾶρ οὐὖ ναῦς» ἐσεώλοξεν. ὅλ μκε- 
τὲώροον. Λιμζοὺ γοὲρ ὃ τόπος οὐχ: ζῶ" χοὴ. ἐσξέλε- 
υὲν ἐπ᾿ ἀγκύρας μιαξ, καὶ ἑτίρᾳ δὲ ὠπημπόλη-- 
το. τεάτίω γὰρ ἄγκυραν Αμκῴραντορ οὐχ κα. 
στιτο, ἡμιεῖς οδὲ ἐστα, δὴ πῆς. φιλτοώτης ἡψάριεϑει 
γῆς, αἰδιεξἀλλορᾶν, ὥςπερ ἐρεψυ γον οὐσείν: μη. 
τέρῳ. καὶ δποϑύσεαντος ὕμνους τοῦ ϑεφί χαδᾶςη- 
φἴους ὥςπερ: εἰώθειμδν.. ἐοροσεϑήχα δ. ἀὐτοῖς 
καὶ τίωω ἐναγκος τυ χίωω, ὑφ᾽ ἧς φοσφόσξαν ἐσώ-- 
ϑηρόϑυ. - οἱύο' ἑξης δγηρμίναντες ἡμέρας... ως αἰ 
ἀφυβοίση, τὸ πέλαρος.. ἔπ) δὲ ἀποοον. ἰῷ ὁδῷ 
λρησοιάδαι, μεηοδενὸς ἐν.) ὀοόσων ὁρῳ; μδόγυ, πάλιν 
ἐπετολμήσωμδν τῇ, δι λάδτῃ “ποὺ ἀὔαντες αὐϑὺς 
αῤχομδιρης ἡμέρας, ἐσλέορὴν ὡκ ἀγρύμεψης ενέ- 
μῳ πᾶσαν αὐτίω. καὶ τί οδηρ βνομδῥίω ἡκοός- 
ων ' ἧς ἡ ληργούσης:, τὸ πνεῦία ὠὡηπολη)ν η.- 
μᾶς κρὶ ἡμεῖς ζιὠνώθημδω. ἐμυῤλλιομᾶρ- σὲ. ὥρᾳ 
ποϑήσειν. γοιλίωζω. ᾿ζωῦ. μιν οιωὴδ τρλσηο᾽ οεκοίτη 
φϑίνοντος: .. ἐπτηωρημϑμου -οὲ τοσούτου. κινὸ ἱεύου, 
μελλούσης. εἰς ταυτὸ συμ) εῆρα μεξϊ αι τὴς: τε συ- 
γόδου ἐν ἄφρων κοὴ 427. πολυθρυλλήτων τυχαίων, 
ἃ μηδεὶς φασι πλέων ἐθείρσησε, χοὶ οἵαν ἑμῶς ἐλ-- 
λιυδυίζεοιν. οἵοη ἐλελήθειμδῳ αὖϑις: αϑασδερίμω- 
μηκότες ὅπηι τὸ πόλφορς. ἡ -ο ὃ φασις : ἤρξατο μὲν 
ὅσο Τὴ. ἀρκτικῶν “νου μώτω) χα) ὑσέ γε πολλὰ 
κουτοὶ πίω στωνοσικίω γύκτα. ἔπειίζᾳ ἡ κόσμει τὰ 
πυσύκατα. χα) ἡὶ ϑώλαοσα κυκεων ἐγελόνο:. τὼ 
σὲ οἷδὲ ἡκῶς, οἷα εἰκὸς ἐμ ἀν τοῖς τοιούτοις » ἵ- 
γῳ μῆ πάϑη. ὡἰδαπλήσιά. δὲς ᾿ἀφηγώρυεθα ὧν 
οἷς ἑω, ὠνησέ τι τὸ μιόγεϑος τοῦ χειμῶνθε" τὸ 
κέρᾳις ἐτετιρἤγει" κοὼ ἡ μεῖς, ὠδμοεθει «φεοτονίζειν 
τίω ναῶν" εἶτο, κατεα χος Διέσον ἐγγὺς μδὰ ἦλϑιν 
δπολέσοιπαύτοις ἡμ(δις, ἐπεὶ οἹ᾽ οὐκ ὑπολώλε- 
κεν.) ὠὐτὸ δὴ τῶτο χρὴ. αἰδιέσωσεν. οὐ γὰρ ζῶ 
ἀλλὰ ως ὀγέγχοι τίω βίαν τοῦ σνόματοξ" ὑπτα- 
λιν “δὲ συςπειϑὲς ἰωῦ τὸ ἰςίον " χρὴ οὐχ, εὔτιρφηον 
εἰς σκωϑλάξρεσιν, οὕτως ᾿οὐμὴ «ἴα δύξαν ϑποφορ- 
τισαι δυο; φμ) ἀπήληςιων τῆς: βιαίας φορξς, ἡμέ. 
εφν ἐξῆϊς κοὴ νύχίῷ υύξχθη μϑρ" ἧς ἤδη ῦϑὶ δευ. 
τέρᾷν οὔσης -ὁρ νέων δὴν ᾿ ἐλϑομδν ἐγμοίψα».. 
τες ἀχᾷρῆ,, πέξᾳ «οροβεβλημδμη τῆς γῆς, ὅσον. Γγ 

εἰναι! βρωχέιαν: χεῤῥόνησεν. βοὴς δὲ οβυομδμης, 
ἐπφιδε, τῆς. πριῤεγυησεν αὐτῇ γῇ πελοσει. θρβῷ, 
ἤρϑη. πρλιφ" ἥκ) ἥκισωι ξύμφωνθ᾽- δ μᾶν νὰω- 

1  πεφεεντικότων, ἡμδι οἱ, οἷς ὠπειοίας αὶ χαῖς 
ρε “δ λικερτοιεύτων ΟῚ φειβαρλό ντῶν ἀλλήλοις, 

δύκ, ἐχόντων ὅπως. χρυσύμεϑα τῳ πλήϑει τῆς λει- εἷς. ἐλέγετο δὲ ὁ μέγεος αὐτὰς ἄγαν δ᾿ ἀξ 
«τόν τον ἠμιξς χεν διωων:" ἤδη. σὲ: ιἰπσοφαινορᾶοας 
μέθας: κὰζ «στίς, τίς αὐθρῴρπος χωρικῶς ἐςωλ- 
ἐδριθ΄. υκαὶ δείκνυσι τῇ χριοὲ τόποις ὑαύηῆοις, 

ἥν: 4 ι ἂὰ 5» ΣΝ “ ᾿ 7 ΄ ΧΦ ἐτεθϑίς Ὅχς. ἐσδει, ϑιῤῥὴῆ σοι. τ χῴ! τελ Θ΄. μό- 
ἼΟΩ ἡλθεν ὅγε κελήτίου; οἸσφαλμου.: ὅπερ οζα. 

᾿ἄλτῃ σοῃ 

Ῥοίδ φᾶμι ἀσοῦ ἀὰ {χα ϊὰ ςδηζιμη ὃς εὔϊσίηταν ΝΡ, 
15. ἸσΊθοτ: 1π. αἰτο βιειαίναϊ, - ΝΑῚ Ρσττι, Ἰσαι5 σατοῦας δοβιόξιαθας ν ΠΩ ΠἾΧα ἈΠΟῆογα, Νὴ αἱ" τεῦα γοιλίογας, Ἵ οὐτίλπὶ δίσ Ατδγαηξῃς ῃ αἰ ανὴ ᾿ναναδέατ, ΤΟΝ ος. πρζοπι ῬοΙ ασιαστι ὀρται ]πλλπὶ 
τοχυβτῃ Ἰῶ ΓΙ ἢ ΠΟ Ώ τι ὁ τ ΖΕΔ! ὩλαςΓΘ ἢν ἐν Ια ι. 64Π| ἀηρί οχάθι5 ᾿ΟἸΣΟΙἸΠ)ἀο Ἰ πον; ΕἸγυυπσί ας, 60 ϑτατα]ατογοσριο ἐοὴ (δ τμή το ποτα Πταμτοϑ. ἦδ- ΟΘΠ ΕΘΗ ΘΓ ΠΣ. ἑοτυλην ΟἹ αἰ δοίμλις,, ὁ αι βίῶ- τεσ ἐρρῶν: ὃς: ἐχροϑεέλειομπθην γοιιδεὶ οὐδηγμ5.. ΠΡ ἄπιος οοηζίσπος εἰδς ΟΠ ΠΊΟΓΑΙΙ » ἀοπός! οἰλοι ΟΥΠΗΪ τουηροίζατς ΘΟ ΡΟ τα» ςβουθυ πος »οἴμῃαυ Ροαοίεγι νι νὰ πθὴ ααγοιῖσγ, ΓᾺΡ Πς πος ταὶ ΟΟΠ1- τ ππλιις, Πἀϊπαις ἑλιὴ ἸΧ ΉΤΟ, γΟΙτὰ πλμὶ "1{ε- οἰμηίο ν θη» ὃς 1φαθηεὶ αἴς ἩΠΕΙ σαυ η[8, δ ραΐτϑιν ὀἤροταν) πος. νοηξιίς ἀοίοντηςν αι Γὸς Τρ η0 τϑαεῖθυ πος ας, Ἐς τα 1} 1τατοηὶ ἀδ- (Ἰάφταταχὶ δγάνηις. τας αὐτο ἀροϊπηδοίξαμα ἀϊοϑ, Οἰλμὰ Ἰριτι τα τι ΡΘυο ) σοηῆσλτγοτι, ἃς ςοην ουτίμτα, ν ἀθεθητασ αὔτα οὐμυν ΤΠ Υο Παῖς ςοἰοδοιτὶ: Πη15 ἔλα γα Πδ Πρίηο, ἠδυ9 ας ΟΠ τηοταὶς, οὐπι: “ιιδ δι}. οἴρε μὴ Ροστιπ [αδάἀισοπαα, ποίοίοης τε 5. πηρυπἀρητό(ηο. ἰη ΡΦΙΆριβ. τοι μεσ, Ηἰς τᾺΠ. τ 5, ἃ ΘοριθητγουΗ Βα νθησὶς ςορίτ, τλυΐ᾽ τἄμησαιο ρει Ἰμ θα μθςὶ ποέξο, - Τ)οίπας, σταῖαν ΔΠ ΕΣ ΘΗ» ὃζ λατο Οχ ομπίδιις Ραγοθις ἐοὐν οἰταθαζαχι. ἾΝΝΟς νογὸ. σιυρπηαάτηοάιι νογ  Ππιίϊς ο(ἐ ἀπ οἰυμπηοάὶ τὸ ἤοτι., μα δὶς αι θ πη {πυ]]πη- 46 ξοττϊηδίη 1 αι ἔθου ἐδ ΦΧΡΟΠΩΠΊΙ15.» πηαρῊΪ τ ἴπ4 0 τοιπροίξατίς αἰ υαηζιπν ἀυμΐε. Οὐογπα ον Ραργας 5. ἡόΐῃιο ἴσα θητίθι5. 14 ἀσοϊάογα αὐϑὶ- τραθαηλαγ, 1 εἰπάς βδεῖο 6610.» ΠΟῚ ΤΕ ἀρδγας, αμ. ἤταμ, ΟΠΊΠ65 ΡΟΓΙΓΘιητ5. ΟΠ γδὲ τὸ ποηὶ βου μος, ἰρῆιπι μος πος (ἐγαλαὶς. ΝᾺΠΙ ὙΘΩτΙ. γΘἢΘμλΘ ἢ ΣΙ2 ΠῚ Ὡ] ἰοῦ ἔθετο ΠΟῃ ΡοτιυμἼδιγι15.. Ἀυχίας ρη, [λτἰδ ταζαμὴ Θγαῖ νοίυην, πος νοϊιδὶ- ἰε [τὶς φ φομροπϑηκι), «8]ς ᾿ρίταν Ῥύατοσ ὁ“ Ριηλίοηςηι ἐἰδοιασὶ νἱο!θδεὶ. ουτἤης Ἰτηροχοιηϊταϊδν ἀφιΠθ᾽ νην ἀἸθῃ. ποξξόμηημιο. ςοητίημὸ. παισὶ ᾿ β 4 ]Π1}}8. 5) “186. οιλπ ᾿αππ οἰτοίτου [ξριμηάθχα Οαΐ- πασςογιη) ᾿Οδαζαηι οἴει, οχ ἱπΡτοιίο Ἰδαίΐτοσ ἱπ Ροτγᾶτη ππρορίηλις ἰζα Ρογκρῴξαιην ἃ ἴοσγα, γε ἠη- {τὰν Ραγιια: ὉΒοχιοηςῇ εἰδρι, ΟἸίπογο απέθμη [- δἰαξο κολμ, χυίάαμη ἀίςοτες πος ΔρριΌρίπάμασς ἰΖ ΡΙι τογκα. 5 ἀηάρηδ νορϊξογατῖο, μέϊα οἱ ᾿]πἰηχάν 4116 φΟΠΙΌΔΠ8. » (ὉΠ οἰ τὶς αυ]άθιη ἡαυτὶς ἃς ἔοτ- ὨλΠ ἀαμτΡι5; ΠΟ 5. νογὸ δχ ΠΡΟ Ῥ ϑἀξηηρμδ, ὃς ΠΊΜΓιΙῚς ΔΙ ΡΙ Θχίθα 15» Προ [οἰθητίβιις, φιιομηδάτηοάιι 

ἃ ΠΊΔΠΙ5 σοι- 
5. ἢ05 [ομδησ 
τὴ ἰμεις ἔιιοῖδ.- ΗΓ τάμτο, Θαμ1}. σα πηι! ο.. Γλςοῦαης αὐτο μοῦ. ΤΑ ΧΙ αΠη, οἔς ρου Ιου 1). οχ, ομμ βιις αια: ἔμ [φηλιις ΠΧΡΕΡΗ. ἴδῃ νρτὸ ἀϊο Ἱπο]ρίθηϊο, γὶσ 4α]-- ἵἰοῖο ἡ] τις τορίοηις Ἰροσς, ἢ ἀΡ]Ατα τ Δ Π (ροῶα ἰοςᾳ ἀοβρηδης, ἰηάϊοφς ΠΟΠζΓάσα6 Ἀ]]ος 1 χαΐδι5 οἴοι ([ἔςατα Παιιρδτο ν ἃς Ροϊεγοηγὸ (οἰτις δ ΘΙ οαμπ δἰγοτηΣ σγιηβα, 488 ὃ πδι} Πιρθηξ, Ἰρίδ συ δογηδοιϊ μη τερ μά {ἰς ρίς. (ὁ γ τις γοιὸ Πδθη-: [ΟΥ ὃ ΡγΠῸ ἃ (ςἀ48 ςςάεβας:) σορηίρίη ας 6 {Π|λ1|ς ΠοΣ Ρἷτις 4 ΠΟΘ μΔσ τα, Ὠαιιο πη ἐπ πασαενρα Διο" {- τ {δάας!ς. ΑΖαζίατη ΟΡΙΠΟΓ Ὡρρεηδης 1ρ{πιπὶν 

) Ἕ 
; 

γ 

γαξ τ πλοίου κιεζᾳ ριρίξεται. τὸ πριδάλιον, ὁ δὲ σύρος »ἀἄσμδνθ: ὀξέρη τῆς τοῤρεόείας, αὐαλύσας. δὲ φοιοοιᾳ οὐ πϑλείριρ ἢ στῶν τώκοντοι, τ ωύ, τε ναῦν «γορμί ζ λιμδμισκίῳ γαθίεντν ἀφάριον οἶμαι, ι “ χαλῶσι αὐ 
ὃς ποδίς 

Φθ'- πῶς ἐρὴρ ναι ρβμἐρ  ἶν τον τς κά. κὰν οὐλ72} Πσμ,, ὧὦμ ὼ ὦὰ  οἷς ὦ 



ΒΩΣ 

δί πος ἰῃ {τις οχοσηάφητδι15, ἐρίο ἐν πατό 9 
δι μι, ἱδομὶ ἀρρο!]!ατίομο (]πέρτιις ας οΠΠτς, Ῥαι!- 
Ρὸ[Ἐ αἰ Ἰαμχ πασθην οαμίΐαην ἰΠτιοαχ ἐν του. 

ας αἰΐαμ) ἤς,νξ χητὸ 4υλη αἀπείρεταίξείου αι: η- αομλαμοο νὰ τἀπαίπο "ἰδπὸ {Ὄγαατα ΓΙΟΥΙ 9» ΓΟ 
Ριδηὰ ζΟπετα δ ππεξ 5 ἕβοιθητο. Νου δηϊηιοῦ- 

Ὧν ηράο» τοῃγρόϊξατο ἀᾳόξαζος ἐχοερίτι Ροίίο:- 
ἴο: νορὺ. ἀἰς:; ἃ}}} ἀρραΐογαμης -, ἰάπγαιιο πιζοστῷ ας 
Ῥθείθζμα, ο] αΠῆς (ιπιις ,Ἰη Ῥάσγιιο Π 0}. Ῥο αΠη γοτὸ Ἰάν οἰοαϊοητα 4αοηαθ οοπίμηρτα οΪδηὶ. (Ετ- 
ΘΠ Πομ ἀ(πρεὶ ἱαόξλτιομδας τηξουτ ας δ ἡ πδ- 
ἅπ|ς ν]ζγα ἀ ατπαιτη τοῤηριιδ᾽ ἐῃ πλατὶ πος ἔοτο [ῃε- 
ἔτος, ραυοα Ζυϊάρτη ἀπηρὸ Πογ αμην, πος ἢ15 τα- Ὠ)8 ἢ [τον βιοταπνακιληίδηοχ ᾿χας δὐίδυ ἐπ τὸ Τεηλο αν, ἀφ ἶτ, θα αι! ἀφηχιά πιο ἰαγσί ον δ: δ» δς. ΘηΪμ ἰδουρίοτὶ ἀπιν]]15 οἴας,, [δ Οὐομεῖς 
ῬξετΙ5., ἴῃ, φαίθιι Ορυμλιιηχ ΟἸαϊῃ τοοοι τι [α-. τοῖς ἰαθογηγε ν οἱ οπείδιιφ' αἰοδατ.. Ἑτης Ρησᾷηζοο, ἸΔῃ. (φρτίμχμιαι; ἀϊσιι σιτία ἄοσηηις » αεἶτα; 4υΐε ΟἸἢ ΓΑ 8 ν γὶ Μυτσηας Οὐταδόίη με σαρίθητα5, 
ΠΟ ἢ νοτὸ (δὶς ὅς: 15 ξουταηαεὶ., Αἴ 
ἐ580. ὃς, ΠΡ νοίσφιτα Ε δύππηις [-οραάιθι5 νϑίει: 
ἤλατ ὃς γοϊδοϊπιηχατ. ΤΠ ρὰς νεῦ σθηι5 οἰξ τοί: οα- ἰάζαμ να υο να οσιλην αὐ ἄχιθι [8 ΔρρἰἸοιῖυ, ποτὰ ϊ- Οἰς αΠΠ 4}. τριχθσ ὃς, ἐινιπποταηὰ. ἀάμαγοξ, . Ῥυ αν Ἰταιιδ τρια αἰτου, οΧ, ΡΠ ρατίοηθ. νἹδειταιίηνας. 4 ὉΠ σα θροῦς αιοα οορογαῖ, ΠΡῚ τοτίμοτοι, πδαιιθ ὺ 
δια, ἰσοτν ἰομο, ἐάτος, Ναησ: γογὸ - ἸΔατίῆς ὃζ ἴπαιοις ςορία φαΐ. ἢς Εἰ οΔα ΠῚ: Εστπίης ὰ- 
[1119 » γθΠν ῃΔ αι ρα "Ὁ δ 15.» (ἀυιίιια δία ἰὰς ἢ] 
ΡοΙΐσης ριαϊοτοηι) Ρταῦθης αυδοιηαις αὖν τὸτ. 
ἴμημε ἐρς. ἔογε, ζαίδοϑ,, ἔλυίηδην εὐ τἰρθάμ Ρθην-: ὕλάτᾳ ἐχ Βογάφο σοηξοίδα, φάγος Δρηΐπᾶ5 φα}}1-- 
Ἰὰς »Οὐα ρα] παροα, 130} γογὸ Ζαϊάδι δτίαμῃ Ὁ - τάς ἀφαϊε, βαΠου απν {ἀρτα πποάιιπι οἰθραησδιι; ἃ σαῖς νίάοτος, ἀστοί τοίη ῬΔΒΟΠΘΠῚ ἀϊςεγοῖ; 1]- “ἃ γοτὸ τηπογα Δα ΠδιοΙ,, αὐξογαης, μα οὔτι ἐξορρργαηξ, » σοηληχαμίςαης ψΟΪδητίδιις δείαπη ν]- 18... ΠῚ νεγὸ ποθὴ ἰδ ᾿Γρατογία ἀουὰ ᾿χἰττιηι, νη ηταιις το ιιθὴ μρρπὰ ΡοΙῈ Αἰ Ἰοσ, ροίξ νἱγάμη 
ΡΌΕΙ, ΡΟΙῈ, ραοτι νἱ τ» [Ώρογ δἰ φαρα χϑηϊπη 
ϑρρογζαῃζθϑ, αἰ 5 Θαρτιμν ΡΗ όταν αἰ τς αἰϊπα ΖΕ: Βιδὴγ Ομ ηὺ (6 ΘΟΥ 1} βοηθιθ βολιη αἰ αι ᾿ Ρυα ἴλης» αὐα Παρ ροῖεις οἀποαητην, ΜΙΗΪ. Ὦμλυ σοτταμη ΘῈ πη] Ἰογινλ, ἀοηα πσὴ ρορεῖὸ, 
“41 ἐφ τὶ ϑιάτια » Ὡς 68 πὶ σοη ποτα ςηΠὶ ἰδ Ἰῃτοτοδήας, ἃς ἀδθίῃ ΘΟ» ἢ οὗτῃ Ἰἀτεϊυγαηίο ἢ 
ἸΒΠοΟΙ τι), πρσαγρ ἀυδίτθη, υ] ΘΠ ἐπη- 
Ῥεαις, αυὸ αὐἰπιὶς ΡΓΟΡΓ 5. οὐτὴ νοϊπρτγατο ἔτια- ὑσρσ ὺ Ααἀδὸ πλυΐτα πχαϊτὶς ἃ Ἰοοὶς οομῆιης. Τὶ ἰδιζασ νίζτταςε αἰ ξἰπναδὶς ὈθποΠορητίδιη ᾿ηαροηα- ΠῚ Ζυδη ἰῃ ΡΟτορτίηας » Ποηξογιης, Ηος δυζοιη 
Θηρο, ἀϊπογιην ἃ {ρου ιθυς » ἀἰσηιι φυδά ΠΔΥΓΟΙΙ5 5 Ρυπουτίπχ νοτὸ οὐην, 14 Ργαίοη ὍΣ. ΤΠ ῃρδς Ρεγη γαῖ, . ΟΠ οΥα ἡγαήλ» νὰ ςοηΪο.. 
Ἔατα Ἰΐροι Δαραγατι» ἤπσο τοσίο (δῖς ἃς ΓαΠίποι; 
Δ) δούίθ) ἐπξοτζιμῖο ΤρΏΘΉταΓ. 410 1 ο᾽ηηΐα. 
τὰ ΦΏΪΠ 1 πζατο τηαση τα η!5 μασοης παίσας 
Ὧν ὃζ [1 {οἷ τα Ῥτοροττοι!ς ρρέζογα. ἢς νὶ πξμητος 0 ρον αΧ ἢ] ληη (δὰ Ρθγ Πυμμοτος κοι θέξαπι ραρ! αι 
ἰρᾶς, αἱ ἢ 4115 [ουτὸ ἄἰραῦ Αμραθπ δἰς ΑἸ οηὶς ἴοιγα μη ἤρῃ πγασὶς οὐ] αιὰιλι- Ραο ]αγᾶ θχςο ἢ] ξτθηη. 

πῆρα 
ι ἘΝ Μ ὶ : ᾿ ΩΡ » ὌΝ ποσὶ ἕως, ἦν. “ 
χουσι δ φέρνων 9 ὡςτε τοὶ βρέφη μὴ δζᾳ μάλης. ὡλλᾷ οι μων ἄταν “τὴς 

ἘΡῷς δὴ ὦ; 
ἣ ἤδώρας ἢ ΝΣ αὐ δα, τδρ ἦι τὸ ἡ πϑ) Ἥριος ὅπ, τῆς ἡόν Θ᾽ ἀποβίβασς, σφο 

᾿χολιδαμεῶν ἀγαϑὸς ᾿ξ ἀκα λούμνυ Ὁ. - αι “μι- 
τορμαχθὸν ἐτύραν ὀλχῴοα ἐισήλα σε χοὺ κοί ὧν... 
“λίχω:υ χοῦ. ἀρὴν «ἀδέραν εἶναξ᾽, “πόντε )εδονα δ 
αὗδὸ τῷ ϑτασεσιου φὩρισ βύτου πἰδασὼ ϑεῖσαῃ φοῦ-. 
οΐες, φϑαγ ία γα Ῥῶώτατον “χύ γαυπλίῳ “πϑισιις-. 
τος Κρὴ φὺ οὐχ ὁμοίως: ὀκεν" τοιὶ Ὅσο τοῦ χει-. 
μμῶνος ἐσ ξξξ το. ἐς οἱὲ τίρω ὑξεραξαν", ἀφ ληγχατη:, 
ραν. ὧν ἔν δι οἦυ “οολφξ ὄντων γκζῶς ἦσαν ὑκπὸ Αλε- 
ξανερείας ἡμέραν. κα) νυρῦ ὁλόνληξος ἔσιραλυ ςύ-. 
ΛΘ; ον ψεωρίῳ μικρω Ἐπεὶ δὲ ἡμῶν ἤδῃ ἄν τὰ 
ἐφόδχ: κατεδῃ [ὰ τὸ » οὐ γαρ᾽ ὄντες ἐϑτε ξξ᾽ ατυ- 
χε, οὐσ) ἐλπίσαντες ὑπορήφοεροι ΟΣ ὟΣ 
τριώ ν)ὲ ὀνρτιϑέμεθα χω) οὐϑὲ 'τούτο;ς μια: Θέως 
ἐχρώμνοϑτε, τὸ δὲτωρισίβυμις,, χῳὶ τοῦτο η"έσεςτο, 
“διοῖοις μδιὺ. οὐσὲν. οὐδὲ γεν οὐσγ᾿ ὅμαιΘ- ἰὼ ἔ. 
χρονῶν σἰείξξ ας δὲ πέτσας. ἀν. αἷς, αβίςον ἔφη χρὴ 
ὀϊεσεγον ἐχαςή; ἡμμένας κεχριφϑϑαι τοῖς. βουλρ-- 
μήψοις πονεῖν" ἐντοῦ δεν ,θυώύμδρυοι «ζῶ αλλ ἡευξ- 
ἐαν ἐβϑόμζω ἤδη: οἱ ἀδϊὰ, ἀτελεῖς, μυραίνας τὰ 
αὶ χαθαθοις ἀδ᾽ ομεγό Ἅδις ομρικῦτες ἴχνη σὲ μιδι:- 
οικια, κωξίοις. φὑτυχεῖς καὶ ἰούλρις:" ἐγὼ σὲ καὶ 
ὁ δρησυῦ τής ὁ ῥω κοῦ ΘῈ: δδὴ ταῖς λεπτά σε ῥωΐ.. 
νύμιεϑέ.. αἱ δὲ λεπιαςς ὄςρεόν. 81 κοῖλον: ὅπερ ἐ: 
γε σδδὲν λύϊβηδιαι πέτροις "ἀγῃ φυθίζετωι. υπτοὶ δὶ 
οἰκῶ «σφφῳτώ, λίρξως. ἐζαῖνυ δπὸ τῆς. ϑύρᾳς; 
πὐθαεχόμδμος ἕκαςες δτουν χων Ἀρίξοιτο. ᾿ἐσίσθου ὃ 
ξῶῤᾳ. οὐσιεὶς οὐδενί... νερρλ δὲ ον ἀρϑονγωτέροις 
ἁσαντες- ὅσο τοιάΐξ σὲ αὐ. αὲ γιωυαἴοκεξ. ταῖς 
γωυα ξίν, αἱ λίβυοσσαι ταὶς. πλεούσεις., βούλοιν: 
τὸ μδρ αὐ χα) τὸ ὄρνίϑων γείλὰ οὐδᾳ Δεῖν. παρέα 
δύσι οἱ οὐωῦ ὅσω αὐτά)ς αὔρ τε φέρει. χαὶ τυ 
ἔτι, ἀλούρα. πέμκαΐζ ἐκκοιϑῶν. χρέα αἰνεια: 
ἐλεκτορίσας. ὧεὶ οἰ λεκτόροια ̓  ἤφῃ, σὲ τις χοὶ οὐδ. 
δὰ ἐσωωκεῦ γόρνεην ὧπ τέπτος νεῖν. ἰφοὸν αὖ, αἰγροϊκοξ 
ἑποίποι ταῶν “αὗται δὴ κοι τξτο ῥείζουσιν ὅ 2) ναῦν 
τὰ σρᾳ. αἱ σὲ, εἰειχοβϑναι κοινουιῦσι τοῖς βουλο.- 
μδυοιξ οἱ δ᾽ ἐν ἡμῖν ἡ δὴ τοὶ ὄστο τὴς ϑήρας οδανρουωῦ-. 
ων. χαὶ ἡ τὶς ἄλλος ἐπ᾿ ἀλλω “ποὺς ἐπὶ αὐ δρί" 
χὶ ἀνὴρ ὅ᾽ι παιδὶ; φέρων ἀδὶ σἱ μι ξένιον ὁ μδ 
ἡγκιςρωμδμον ἰχθύοδηογ ". ἀνλος ἀδλότ. παντῶςξ 
ἕν σέτι γα ϑὸν ὧν φέρουσι πέρα). ἐμοὶ γρ᾿ οὐκ 
ἔσι βευλοιδύῳ τὼ οδοκὶ ΤΠ γμυαρεῶν δόχειθαι; σὴν χάραν χα τοῦτο, ἵνα μή Ἤς ὀκεχειοΐα μοὶ ζορὸς 
αὐτοῖς ἡἥϑοιτο. χῷτα, ἐποισδεὶν. οἰξόμινυδϑεα, δ ἕῳ; 
δχχποοφίζωδ ἀῤνούνδ μος. ἐπεὶ ἢ ὥκωλυξ. τὸ γέ 
τοὺς δηητηδείρις πρυφωῦ. οὕτω πολλῷ πολ ὀγός 
δὲν συῤῥέι.. σὺ ῥδὺ οὐδ ἀρετῇ λογιῃ τίω φίλος 
φιρσιρύζω ὙἾι ἐγ χωρίων, ἑμὼ εἰς τοὺς ἔρχιξένου μιέ-- 
νας ὀγοείχνιευται. τὸ δ᾽ ἐρέτεροϊόν εὑ, οἷον ἃ δ ιοὗ 
εἶναι καὶ φογη σοι. καὶ ταῦτα δὶ βΐς νιωῦ ἡμῶν 
“παρούσης φῥολῆξ. μούιχᾳ ἀφροσίτης ὡς εἰκα στὴ 
χατέχει πίω χώραν. εἰυσυχοῦσι. γαρ ὅπερ αἱ λήξ 
μεναι " αὗται γὺ «αἷ κα ζῶδι χαὶ ἀσυμμιέτρως ἔς 

γυτῖς ϑύληξ αὐαβεβληῤδώης - εἰ 
7 μητης θέτο! τὸν ἀμέμωνα, καὶ τίω ἄμιμωνος γί, οὐ κῶνλ ὃν 4) μηλυξόφον, ἢ κουροξόφον αἰγαϑ ζώ; 

Ρ ἡὴ 
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αϑέιναι δὲ τίω φύσιν ἀὐδθρούποις ὁμοίως κοὶ τη νε- 

σι,δαψελεςέρας καὶ αὐροτέρᾳς τοὺς τοῦ γάλακτος 

πίδακχος, κθὴ εἰς τῶτο δεὴν α δροοτέροων οὐ ϑγώτων τὸ 
καὶ ϑυλάκων. μίαν ϑείνουσοι δὴ αὐϑἴὸοσ γι αὐ δραίν 
οἷς τι σισυμβόλωρον γέγονε ποὺς αὐθρφρπον ἱρὴ ρό- 
ρον, ὅτι μὴ πᾶν τὸ ϑήλυ τοιοῦτον ὅξτν,ἐπιςοῦ σι. ζρὴ 
ἐπφισδεὶν λόίβωνται γωωναυοὸς ξένης, φιλοφρονοωῦ- 
παι χρὴ πείνζῷ δρῶσιν ν ἔς τ᾿ αὐ τας. ἀγκάλας 6δγε- 

ρόϊνήσωνται. ἡ «ὲ ἰσδξοῦσει, λέγει τοὺς ὠνίων. κοὴ 
καλοῦσι) ἀλλήλας, ὥςπερ οἱ κίκονες. αἱ δὲ, συμ- 
φοιτῶσιν δ λὶ τίω) ϑέαν. καὶ ὅ7ι τούτζυ δὼ οοφοοφῦ- 
σιν. ἡμὶν σὲ ἴω τι κοὶ τὴν ὡκ πόντου ϑερᾳποηνίσιον" 
ὃ σμωυελθοῦσαι, τέχνη καὶ φύσις, (ὡὠδῥ τοὺς μύρ- 
μηζῶς, ἔντομον ἐσεϊξαν. ἀμφὶ τϑτο ἰώ ἅπασι 

«σουδή. κοὶ τοῦτο αϑοῦ τὴν γωυαικῶν πδέιςοι 
ὠνεπορόύετο. κοὶ μυετοπέρεποντο αὐτὸ τρόξιτα ἀλ- 
λη παρ ὠλλης » γωνάμκες ννὐ κά» με α- 
"δαΐμθνες " τὸ σ΄. οὕτω τοι σφόδρα ἴζαμὸν ἰῶ, 

ὥςτε χρὴ ὅποούσοι ἅγω!. τοῦτό σοι δρα μίφ ἐκ τι- 
γιοῦ πωμικόν. δ΄, τε δαίμων ἡμὴν αγήρμοσε, κά- 
»ὼ τοῖς «οοὺς σε ἡράμμασι "χα οἷ δα μδο ὧκ τεί- 

νας τίω δπχιςολζίωυ τῷ μετρίου μεῖζον. ἀγλ' ὡς- 
στρ τοῦ συ ξναῇ σοι ζατοὺ ποοσωπον, οὕτω κοὴ 
τοῦ γράφειν ἀπλήςως ἔχων" ὥκα δὲ οὐδὲ ἐλπί- 
σας ἐτι σοι δζᾳ λέξει , νυαῦ ἐπφιδερὴ οἰζὸν, ἐμεφο- 

εοὔμωι. ἀνδλὰ κἀν ταὺς ἐφημεράσι φἰδὰ αξ ἐππού-. 
οδῖοι, τίω δλιςολίω ἐναρμόστης »ὧς συχνῶν ἡ.-- 

μμερῷῶν ἔχοι μ᾽ ἢ αἰπομνήαΐα. ἔῤῥωσο ποὺ τὸν 
υἱὸν “ιόσοοςν πέλούε μετ τῆς μενΐρὸς ΧϑῚ τῶς 
ἤτϑης, αἕ ἐγὼ καὶ φιλαῖ, κοὶ ἐν ἐσελφαὶς ἄγω. 
ασα σωι τίω) σεξασμιωτώτίωυ καὶ ϑευφιλεςτώ- 
τίω φιλόσοφον᾽ κοὶ τὸν οὐ δαίμονα χορὸν τὸν ἐ- 

πολαύονίᾳ τῆς ϑεασεσίας αὐδῶς" ὧκ πάντων δὲ 

βίώλιςσοι τὸν ἱερφότατον σπτωτέρᾳ Θεότεκνον. αὶ τὸν 
ἐτάγοον ἡμδβ Αϑανάσιον " τὸν δὲ ὁμοψυχότατον 
ἡμῶν Γάϊον, εὖ οἷοί, ὅτι φοονῶν ὅσει ἐγωνγ μ(ὶ 
συϊηῆυαίν ταῆοις᾿ μετ᾽ ὠκείνων ἡρῦ φοροσειρῇ.- 
ὅδω κοῷὴ ὁ ϑαυμώσιθ’ χραμιιατικὸς Θεοόδσιος. 
ὃς εἰ καὶ μάντις ὧν ἔκρυτήηεν ἡμᾶς . «ρϑγνοιὶ 
»ὃ ὧν οἷς ἔσομιω , κατέβαλε τίω τοφϑυμίαν τῆς 
σιμὴ ἡμῶν ἀποδημίας, ἀλλ᾽ οὐδ ἔγωγε αὐτὸν κῷὼ 
φιλῶ καὶ εἰασ α ζομαι. σὺ δὲ μησέποτε πλού- 

σθιᾶκ᾽ εἰοξ ποτε παντῶς οεήσοι, ἀ λα μή τοι Φϑ1- 

νοντός γε μίωός. 

, Τοῖς φρεσβυτέροις. ΝΥ 

ΠΑ Ταϑὸὺν πεποιθέναι, ὅχι κύρμον. ἢ πεποιϑέ- 
ΡΒ. τὺ ἐπ᾿ αὐϑιρφπόν. ἀλλὰ τοιὶ ἐκ τῆς ἀϑτω- 
σοίτης αἱρέσεως Ἐὐνομίου, “πυνϑείνομαι Κιωυτιανὸν 

ὄνοιζο: κοὴ τίω δλὶ 'φρατοπέοδου ϑρυλλουμδμζωω 

ὑπ αὐτὶ διωυὰςείαν. τοϑοςηήσοι μδύοις Ἢ μϑιχῶ- 

ὦτα πόλιν τίω ὀκκλησίαν, καὶ ψοαύ δορηδασκά-- 
λους τινα ἐφισοίναι.» πουγίοίαᾳ σῶς 475) ἀπκεραμο- 
σπέρων ψυχαῖς; οιξ ἐν υἶχος οἱ προ Καυπιαϑοῦὺ ςα- 

λέντες, ἐπ᾿ αὐτὸ τοῦτο καίᾳπεηλιδὔζασιν ἄτον- 

ὈΙΝΕΚΛΘΟΚΛΥΜ:- ΘΑΚΑΞΟΟΚΥΝΜ 
οἵδ αυζεισοιαι ὅς τἰαταγαα. οοπηπιαλῖτει ἤο 1} 
Ριι5 ατῆις Ῥεομάδι!5 Ἰατρίοσος Ρἰεμϊοχέϊζις, ἰαξεὶϑ 
σαῖτας νιάοτο ὃς οὔ φαϊὰ ολιμίλιι νθουθι9 ετίαπι 
ὃς ναΐ5,Ἰαχιοσιραβ. ὁριις οἤς,,  Οὐδά 11 ἐδ ν]τ5 
διά ἰφιῖ ἡ 411: σοι ηεγο σι οαπι: Ἔχῖοσο ἡποριαΐα 
ἀρ τάσις, ΠΟ ΟΠΠΟ τ Πογιν. οἢϊς σθητι5 εἰμ. 
τη ά)» ἢοη δἀάπιοιηζαῦ, νὰ οτοάσμς: ᾿ (ὐητ αὐσόπι 
Ῥοτορ τ ηδΠ) ξασπλϊημπ) ἀσοθρουίηῖ. [πη μαι οἱ με- 
πευοϊφηῦαπι ἃς πυιαιίταζοι ὀχ δὸπο, ας π1Ε1} 
ΒΘῺ Αοϊ τ υνο ν᾽ πᾶς ρου!ογαζασι σοαῖ, Θμα νο- 
τὸ σοι ροχητο χάος αἰςογ! ἱηιιο πυυτιιὸ ἀσοον Ὁ 
αιιοηηαάδιηοάιηι ΟἸροηο5,. Ἐτοοπρτοράητιν δα ρὲ: 
ζέαραϊιμι » ἀταια αὐ Ἰά παιγοτα σοηξείαης, ΝΝΟΡῚδ 
νοτὸ φιοάάαιη οτας γπβΠΟΙρ πὶ οχ ροῦτο 5 απ "10" 
ἀο ςοπμπθηϊθηζος Ατοὰ ΝΝαζαζα, Ρἰ 5 φαὸότη ἔογ} 
(5. διταχ αἰ φέξη ἔθοοσαπε. Ηόο οπιμὶ {πιά 
ν φασι, ὃς ρἰ ασιπλυνῃ ἃ ποτ σις δά] ραταν, δο τ 
σογίοράηταιςο τηυϊτὸ αητὸ αἰτα αν αἱἰα βα το 5 1π- 
σοἰαγαηη ἔαουγίπας,  ΠΠΜΙὰ νοτὸ τλπὶ ᾿ηργόδιμε ὅζ. 
πηριάθη5 δαῖτ γνε δτίατ νεἰξοβ ἐχυογος. Ηος εἰς 
δὲ ἀγαπηα (οιηϊοιηι ὃ Ὑτασὶοον απο ποθὶς ἔου- 
τα ἀφα!τ, πο5 νεγὸ Ὁ] ροὺ ᾿ἰτούαϑ.. πόας νὸ- 
τὸ πὶ ποίσιιβ., νἶῖττα στηοάιϊπ) ορ ἴοι ἃ πιὸ 
ἀΠ]αζασι ἂς ῥργοιγαὶ. 864 αιςσπηαάπιοάιιη σογαπι 
αἰρρέξιι τιο ἔτιομαὶ, ἔς δτίαμυ (ογϊ οηάὶ πὺς ἀεῖ- 
ἀσγίμην ἐπίαειαὈῖ]ς πος ῖπε, τιν δτί αι »Ζυΐα αἱ}- 
ἴὰ ἔρος εἱξ τὴς τοι ἴῃ ΠΟΙ] υ την δι ηΡ ἐὺς νοη- 
τυγι » πὸ ἄππι ἕδουϊτας ἀαταγ, δὰ νίαχυς 44 {[ἃ- 
ταζταῖο νῖοῖ. 864 1ῃ Ἐῤῥρνματδῥνν ΟΥ]Δ11}» 
{ιιὰ5. ορ οί απι πἀπποΠ τα » Γἀπηπια ἀΠροητία 
σοηποῖο 5, πχυΐζαγιαν ορίπου ἀἰδσπι γοοογάήλιϊο- 
ΠΘΙ ΤΠΘΙΟΓ ἀτή ας ἀν περὶ ψαϊε. ἃς Ὠϊοίκο- 
τὸ ΗΠΪο το σαπὰ πηαζτς ἂς ΠΌΣΓΙσΘ, 4 145 Ἔφο ὃζ {1 
50. ὃζ ἰοοο [ογοσγιτ οοἷο 5 ἔα αϊθην τηδὸ που δ 
ἀἰοῖτο. δαίυζα αὐριβ ΗΠ] πλαπι ας ρίδηεὶ ἤγπναπ ρ ὶ- 
Ἰοίορἤαι, ἔα ςέμηαιις σβογιπι, οἰ ἀϊιπα νο- 
(6 {τ} ςοητίσιτ, Ἐχ οπιηίθιι νγεσὸ πηαχὶπηὰ [Δ π- 
ἐξιϊδιμαιην ράϊγοσι ΤΠεοτοσηι , ἃς ἔτ ΠἸΑΓΘΠῚ 
Ὠο ἔγαπι Ατβαηαίιμη.. (Οἀϊαπι νετὸ τοῖα τηθηῖδ 
ποδὶς ἀξάϊ τι (ας (οὶ, Ιάθπη δ ητί θη 5 4υοά δρο» 
στη οΟσηδζι5 ΡΟΠ]5. (πὶ {1115 ἰσίτυισ πα πλθγοίαῦ 
οτϊιη Δἀπιίγαηά 5 (γα μηπηατίςι9 Ἵ πεοάοίιι5, φαΐ, 
αιαη 141} νΔΙΙΟΙ ΠΑ Πα] ρΕγτιι5 σο]αγας ΠῸς 645 ΠῚ 
ααα οτη ἀειδητζατος Ῥγοιηἶδε,, σοη ἢ] πὶ ἔξιι- 
ἀϊύπηαιο ποδίοιιπι Ρτοβο ςεη 1 πιυζαυξ » τα πη. 
ΘΡῸ {ππῆτηο εἴτι ἀπιοτο ργοίδημοι,, ὅς ποῖα ἰ- 
Ὀεο. Τὰ νεγὸ πὸ [αἰοὶρὶας5 ν]]πι ΠΔι σας ΟΠ 6 ΠῚ. 
Ωμὸά {1 πεςεῆϊτας οοξροτίτ ργογῇις; σαὰδ ταπιθη ἰἃ 
δΧχίγριο τηθηΐδ ἔλοϊδς. 

ζ΄ 

Ῥγεϑγ ΠΣ, 

Ὄ» Ε[Ἐ Ἰῃ Τοπιΐπο ἔροπι ὃ Πάιοϊ ΠῚ Ροπδ- 
ΓΘ Ζαὰμ ἢ Ποιηπο. 564 [(6ογδε Ππγα (θεῖς 

Ἑμποτμ) ἀἰοίριυϊος ὅς αἰδιτοτος απάϊο Ουΐηεα- 
ΠμΠ Ποηλίηδ ἃς πη ἰτιιπὶ ᾿αέξίτατας αὖ {Π|5 (ΟΡ Δ5 
τ ΔΕΧΊΪ ΠῚ ΦΠπρ ΠΗ͂Σ. 4αογαα) ορα ΡΕΓ ογπισασ 
ἸΟΠ65 1τοτη Ἐςοϊο πὰ σοηταταϊηθηξ.. ἃς αἰ [Ὁ 5 
αυοίάδηι ἀοέζοτες ςοηπίταάτ, τοῖς Πηυρ  Ἰοἰογιπι δζ 
ἹΠΊΡ ΘΓ τογπι Δ ἸπηᾶδῈ}5 45 ΠΌΡΟΥ τη ΠΠ ἃ Οὐΐπ- 
το» Πα δι αὐ ἀιχογῆϊς νι ΠΠς τ ποῦὶ Ρτεἢσοτές. 
Ραμα δϊπν ῬΦΡυρπμαςαϊ εἰ ἐπιρὶἐταξις : ἐπιπτὸ σεῖς 
τἀπλξ Ρ ρίετατο [αζορτᾶ. ΗΙ ἰτα; ἔρυτὶ! ργοϑργτοτί» 

ες.ἢ γὸ σίρηγορόσγη μοι ἀσεξείας σοτ αλλον ὃ εἰγων ὑφ οὐσεξείας. ἕτοῖτοί γυν οἱνόϑοι φῳρεσθύτεροι. 

Ἢ 
τΟοσητθϑ 



ΟΡϑζρηῃις. 

Τέζοηζος8. Δροίτο] Τ)ιαοΙ ὃς υϊητίδαὶ ,. πὲ ἰπι- 
Ρεμάρηζοιὴ ἰη(ςἰδητέηπηαιιθ σγεροηη ΠΈ61 ρα (Οζι 8 
ὀβδγασης Δ[ΖῈ6. σουγαπηραηξς, πὸ νΟὈ}5 πο οι ητι δι 
ΠἸΖΔΉ ΠῚ Ὀγίτίοο ἱπεογίδηλίηθητ. (οπίϊας ομηηὶ- 
δονα ΠῚ τοξασίατα πὶ ἡπαταητ, 80 1Ὁ15.» 48] ἃ- 

ὅΠῚ δὸς τϑοὶρίαης 5 [οἰτί5 {πα ἀοηλις ἰατγοῃ βιις 
δϑαραςίτατο νοἰἶϊτα σοιηρσοποηίος Γαδ 5 

Ραηϊς αἴποϊτο. Ιησυιθίτο τοτὶς ν τίθει δὰ αἢδ- 
“υδηάαμα 1ΠΠπὶ ἰαιάοπν Μοίαϊοάπι, Ζαὶ νίτος οχ- 
ἴα], φαὶ [δηζθησὶῖς τη δύ πς ̓ ππηρίοζαζθιι [ἢ 
οί ῖς Οχοοτορθητζοα γοιγαχογαης ὃς πηρράϊιογδηξ. 
Ἰὰ νογὸ ἔγατγος ὁρουαρεοοίηι οἱ ἰμάϊοο νο- 
ἰδ ἀϊσοτθ. Βρέϊα ας μοποῖϊα, γοξξὸ μοποίϊέ- 

πὸ ἤχης. Γμαογὶ Ππάίααν ἀδ παρά !ο οςῆλει. Ο- 
Πα Τ)οὶ Ορείπι. Μαχίμι. ποπλὶπο ἃς, οααα ἢι- 
Ορίφησιγ. Νοη Ροτοίς Ἰάθπι {διθέξαμν οἱ νὶν- 
ἴα 5. ἃς πραμίτία, Ῥιθεατὶ8 σγαζὶα σαγ 15 ΠΠΈτα]-- 
ἴα. ρτὸ αὐπππαγιπὰ ἔαίατο ἀππιισαιγάϊν., Π6 4τιος 
0 Θροϊοίϊα ῥοῦ τα Πὰς ἃς (ον ]οσίαηι αρἤγαπαηι, 
αποά {το τοῦτο ἴαπὶ ἔδοθγιηῖ. Οἱ νογὸ ρτγαίος 
ἃς ἀσξοηίον Ἐκοϊοίϊα. πιαυῇ ἘΡ τη ἀρ  !Ποατὶς : ἃς 
Πυοηίαηι νιάσαζιγ 15 το ΠΡΟΥΊΡι15» Ζι8Σ ΓΟαΙ σας 
Δι ογιταῖομι,, γε ]ὶς οἱ » Ροτθησίαμη. ἢἰὶ γοτίταμη 
ὃς ΜΠ ΠἸοἰταμι αἰοίαοτῖς., 15 Οχ δοσιπῃ Παμιοῖο οὔ, 
ἅπὸς ἃ ΟΠ εΠπαπογυὰ σαι πο 5 οχο πιά πλι5. ΝΟΣ 
Ἰπηροτββέζαῃν Τ)οιι5. γἰγζαζοι οοπα τ. Νὴ ἰη- 
Ἴδθῖ ορο νἱτοσαπι ἂς πα τα, ΝΟΣ ἀθογαηζ πι]- 

᾿ἴτες [εο , χυὶ ἀδσοαις δοοϊοῆαθ, Ἱπαρηϊοῖ [Ὁ- 
ΟἸΟ5. ὃζ Διχ" ατοσος, ἢ δαυϊάθιι Ἔχροῦτος ργθοὶ]. 
1 οαΐο γριὸ {Ἰροπάϊοσαμλ οὐ ίιν ἀρ ο] τὸ 
“Ογμροῖο5, Εἰ Ππηοάϊ γὸ5 ρύασοατὶ5, Ῥιυο τυ 
ΟΙῈ δηΐμα ὃς τοξξὰ τρηὶ φογθηζος νοῦ β Δα Πα ΓῸ, 
δζ τγλη(στοάϊθηζος ἀρομιιηδηζοῦ μαδογο. Οπΐσαμ- 
Ἅυς Ἰρίτιν ἱπηρθά τις τἰπηογο ἃ περ! σοητία ρτο- 
ἀἰ4οτιῦ» ὃζ φαίσιπαιο Πποορῖο περοιῖῖο» ποη ἢ-- 
δ ΡΟΥΓΙΠΘη5. Δ! ἂς ἀἰἸθιπν γαριθῦίς » Ποη ἰά 
πρὸ [οτος ἃ Τ)εο. Ψπιμπι μος ἀππζαχαῖ ἴῃ 
Βηράϊαπι ργοτγα μετα » Ππαππλ] τος ρογαοτίοβ, 4] 
ἴλη σαι ΠΟΏ 114, ἴα σα] οἰξοπι ἀοόξτίπαιη ἃ-- 
ἀαϊτοταης, ργοξοττο. Οἱ ἤπεν ρίαπαμπη ομλπῖδιις 
ἔχοιτο »ἄταας ἤς ᾿πξαπιος ἴῃ ροϊξούαμη Ῥεοϊοπηαὶ-- 
ἀἰς Πηϊδις ΡΟΙ]ηταγ » ουμμέτηας τὰ νοὶ τη] η]-- 
1] ροηάοτις (δοσιιην αὐξοταης. ΟἰΪ νετὸ σοηϊγὰ 

ΠΕτΙς. οί τ8 ἂς τδρυρηδης 2605» νὲ δι Π6ρ]}-- 
88: ΥἹΠ τη ἃ (δ σοι ητιΠ1 ἱπηΡ }1Π}5 Ὁ φάἀ τι! πὶ 
ΒΟ Ρογίδαηαταν 5» 4 πιυποτθας. Θογμη ΡΟ] ἰιὰ- 
ἴα, ἢος Αὐηαίθο ἴτας οἵα πος ἰπροπλι8 ἃ ααίθιις 
Ποῖ σοῦ αὐξοτίο ἰρο α. 1)6 6δὸ νεγὸ ηαὶ αὐίϊα- 
ἰδ Τ εις ΡΓοπαποίατ,», ραμϊτεῦ πλ6.» αι 540] τγο- 
ϑέῃ σγραγίην. Αἵ ἔδοϊτο νὸ παῖ! ες ν οἴ τη οἰιπὶ 
Ραξηϊτοας. [δ ἃ ροσῖας οατα Πτῖ5 οο;νόίαιςο ἀς [).ὸ 
συγ Δ ἰὈοῖο, 

υδηγβο. 

λ ΤΟ Οὔτηᾶς οὐἰαταπαπι Πποζαζαῦ. Νέας νο- 
1 ᾿ππταῖς αὐ άιιςοὶ, ποιο πϑοοἤητατο σορὶ δά ἴὰ- 
{ἘἸτιατη ατπρὶ οἐξεμάδιη ροτοίς. Νεηϊδηάμηι απῦδιη 

Ε(Ἐ Ἰρῇ νι νἱάθαμηας αια πὸ οἰας ογαζίο » χαϊρας 
Θο]]ς πος αἰρίσετο νέ]τ» ἃ αιμθιις ὁτίαπι τερα- 
δηλητίδας οἰππὶ οαπυιτι αι Θ πα Γαΐατιις οἰ 5 Θογο 
γοϊαῖς,, ἢς νὰ ἰρίς ἀΐςερας τ1165. 6110 σάγογοῖ, 
Ἀτ αὐδιτγαζοῦ ορπο 1πτῈ [δ ἐχαθπι Ροἤίάεις; 
οἴχῃ πδῆὰς ἤτ Ασατποοὶεβ.» πθῆπα Ιοηγῆιις, 

ἘΡΙ ΤΧΈΣΩΑΝ, 

᾽ ᾿ ἝΝ ὅ, Ὁ 9, ον πος ΤΑ ο ἃ ͵ 

γοῖς,, οὐχ δατοσι θωσιν. αὐλ᾿ οἴεται συω σδέγοη τὸν ἵπισον ἔχφν, κα) (τα οὐκ ὧν Ἀγεεϑοκλῆς , ἢ Διονύσι "2 

β 177 
οἱ νεήλυ ες δστόςολοι τοῦ ϑχεβδόλρυ τε καὶ Κιωπα-- 
νοῦ, ἐμὴ λῴϑωσιν ὑμιῶς ἐμεττηδησὲιντες Ἶ ᾧ ποι μιαΐ-- 

γΕτ ὧι ποιμνίῳ. μὴ Ἀάϑωσιν ὑμιᾷς τῶ δίπῳ τὸ ζι- 
ζωνιον τϑσιβαῦ οίρονίες. κοι τασηλρι πᾶσιν" εἰσιν 
ἀξ τούτεων καίᾳφυγω)" ἴξε τινες εἰοροὶ δέξαι τ᾽ αὐ 
αὐτοις ἴςς νες οἰκίαι τοῖς λης:δῆς αἰεώλχασι, κμυς- 
τέλετε τοῖς φῶρας ᾿μνγηλατοιίσες. ζμλωκαὶ ».- 

γέ): Ὥς συλογίας τῆς Μὸ στο οὴς ) ζ δ λίγησέ 
τους αὔρας. οἱ χοτὰ 4] ἡσεβδηκότοων ὧν τῇ σα- 
ρέμξολῃ γα γνωμίω αὶ χξθας ὠκίνησειν " ὠπει-. 
γῸ εἱδ εἰσγεῖν ἐξιον πρὸς ὑμῶς αὐελφοί. τὰ καὶ 
λα. καλαΐς γϑέϑω. καὶ 5 κεέροΐδυς ἔρις, ἀνηρῆ.-- 
ὅδω. ἅπαντα διὰ τὸν ϑιὸν ἐγκεχδιρζάγω. οὐ «δε 
τίω αὐτὴν ἀρετῆς εἶναι κῳβῃ πρνηδίας χξιύϑθεσιν' 
τ συσεξείας ὃ οδόμ». ἰῶξ ψυχῶν ἀγωνι- 
ςέον »μή τινῶς δστὸ τῆς Ομ λησιας συλήστωσιν 3 δητεβ 

ἔϑος » ἤδη ποποίζωυπται ὃς σ᾽ ὧν τὴν ὠππλησίαν 
φρ:ςησείμδι Θ΄, αὐξη (αλᾷντιον, χαὶ δζα τοῦ δὲ: 
κεῖν εἶναι χρήσιμι(. ὧν χαιοοῖς ἀποωγτοῦσι ἐδοι: 
μύτιζᾳ , διωναςιίαν ἑαυτοῦ κατεργαίζηται ; οὗτος 
ὄὅφὶν. ὃν ἡμιεὶς σι όείου λειςιαψῶν ὠνοηρι Πομὰμ: 
οὐχ ἐποίησεν ὁ ϑεὸς ἀτολν τὴν αβετήν, οὐ δ εγπται 
πονηρίας συμμιόχου " οὐκ δχιλοφουσι ςρατιται 
τοῦ ϑεφῖ, τρέποντες ἐκκλησίαις. οἰρήσει συμιχζοί- 
λοις ἐνίαῦϑα μδὲ ἀμίϑοις. ἐν οὐρᾳαναὶ δὲ ἐντεὶ 
λομίϊϑιοις " ὑμυεῖς οὗτοι γίνοιοϑε χα λὸν γαἱρ χαὶ κα 
τορϑουσι σιωυσξαϑ αι. καὶ στοῦ βαλνουσιν ἐπα - 
ῥᾳσωάχαι!. ὅςτις ἂν οιεὗ κιαλακίσηται καὶ Ὡφο- 
Φῶ, καὶ ὅςτις ὧν ἐπεξέλθη μϑω.. αῤπάση σὲ τι 
4) ἀγλοῤίων, μὴ ἀνα τιθ’ ἡἤνοιτο τ ϑυφῖ, ὃ 
τοῦτο μόνον εἰς μέσον ἐλχύστυτε καὶ τοῖς τρασε- 

ζίτας τοις ποϑηροις τοι κατώπερ γόμισλ(α τὸ δὲ- 
᾿ "" ] γα Ἵ 

γᾷ τὸ στίον ΓΥΣΣ χαραᾳηήονίᾳς 3 αὐ αἐνεγ Ἀδυτὲ 
πᾶσι πονήστιτὲ καταφαν ξἷς οἵ τινὲς εἰσι χα ϑ᾽ οὔ- 
τως, ἄτιμοι τὴν Πτολεκίαΐσος ὅρφν ἰποληλοεθω: 
στιν, ὅγτι σι αὐτοὺς ἥγκει δφίαζα σαν αἰμιμμαγεόγη- 
τὸν ὁποφέροντες. ὁ οἱὲ ὥς ταῦτα “ποιῶν, ἔστώ: 

ἐλτος τῷ ϑεφῖ, ὅξτις ἀσεξη σιυοῦῖον ἰοἱων σπαρεὶ. 
δὲν" ἢ ἀκούσεις. παρήκουσεν: ἢ μέρονι πὰρ αὐὰ 

ἣω ἐμολύνγατο" τούτοις ἡμεῖς ἀκα ληκίτας Φἢ) δα- 
(ἤῤλμεϑα. παρ᾽ ὧν οὐκ ἐξεςι κομίσοιδων λάφυ- 
Θον. «ἶδα σὲ τῷ λαβόντος φησὶν ὃ ϑεος΄ μιετα μυεμιέλη: 
μαι; ὅτι ἐβασίλοῦσεα τὸν Σαούλ. ἀλλ᾽ ὑμῖῖι ὅν) μὴ: 

σενὶ μιοτοι μμέλοιτο" α Ἀλὰ μέλοι μδὸ ὑμδρ τοῦ Θτα" 
μέλοι δὲ ὑμὴν τῷ ϑιοῦ, 

[4 Αὐυσΐῳ: 

’ ὑπ᾿ ἀνάγκης , γίνεται σδεχα οξ " χρἡὐ δὲ ἡ- 
γεν αὐτὸν ἵν εἰοϊῳ μυ δ΄. τι καὶ λέγει. αὶ οἷς 

τισιν ὀφϑτιλ κοῖς ἡβζθς ἀνττιβλέψετα,, παρ᾽ ὧν ἡ-᾿ 
ξίωσε καὶ ἀἰκόντεν . ὃὺ κέκλοφεν ἵπωον ὠγήσει- 
ὅϑαι ἵνα μη βρατιωτης φησὶν, ἄνιπαθ' ἧ. “ροτεί. 
γει ὃ κομμμσδὴ) σμικρόν αῤγύρμον. οὶ με δοτο οδεοὸ ἐιό. 

() Δὲ Καρναξ, ἐτι μόλλ δι, χοὶ οὐϑ' ἑκῶν οὐδ᾽ 
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:78 ὈΙΨΕΚΒΟΔΥΜ ΑἈΕΟΟΚΥ͂Μ 
οἷς αἱ τυρᾳννίσᾳς ἐπέρεπον οὕτω πάνυ πονηροῖς ἐῇ). 
ἄγλα Καρναξ ὁκῳᾳπσφαρφοθίτης «ὃν 5 χαλεπὸν ἔγγου- 

“ Ε Ὁ “ , Ἷ Ἀ.. ἃ ε 

ναγαγεῖν εἰς τουῤ νόμοις. αὐ οὐοῦ δγάγη τἰς αὐτὸν ὡς 

σε, μὴ σὲ ἡμνεῖς ἀγνοήσωμϑι, ἵνα τοὺς κ᾿ πρόσωπον 
2. "δ ὦ δ ͵ ͵ 

αὐτὸν ἐλέγξξονίζας; 5πὸ κυρίωης χα λέσωμϑυ. 

Θεοφώβῳ καὶ τῇ ασδελφὴ. “7 

Ως δοκεῖτε. οέδηγμαι τίοὺ καροαν, ὠκόίε. 
δομδύου λόγου κθὶ αἰωὺ πόλιν, ὅτι δεινὴ τινι 

κρὶ πέρᾳ σδεινης ὀφθυλμίᾳ πώλαιεις, ἀπειλούσῃ 

τῶς ὄψεσι κίνδυνον. ἔπεα πέφηνεν ὁ λόγος οῦ. 

δηής" κοὶ οἷμεωι παμπόνηρος αὔθρφ»τος τοϑοφάσεως 
εἰλημρᾶρθ', τῷ τῆς ὀφϑαλμίας ὀνόματος ἡρέν ὅλ] 

μέγα τίω φήμίωυ » χρὴ ἐραγωώσδησᾳ. ῥα ποιτο μδ 

οὐμ εἰς ὠκῆνον αὐτὸν, ὁ Ἴα ὑμὲὴ χατον σἰσειτο, 

τῷ σὲ ϑεφῖ χαίοις . ὅτι πωρέρχεν ἡμὴν ἀκούσω Καλ- 
λίονα. χρῶ δὲ μη τὸ λελόμδμον., ἄφροις τοὶ χα 9 ὑ. 
μᾶς σημαινεώνα). μὴ οἹ᾽ ὅντε λέγει φήμη πυνϑείν:- 
αι). ἐλ κάλιςα μδρ ἔχειν συμόντας. εἰ δὲ μὴ, 
»ρώμαίασιν ὑμιετόθφις ἐντυγχάνειν, καὶ παρ᾽ ὑ μδω, 
τα αἷδὶ ὑμδδ( οἰοθέναι.ὐλλλ’ υμοεῖς ἡρδ" λίων ὠμεχέϊ.. 
Ἴ. ὡς περ Ἶσως ὅϑεος ξούλεται. 

Ταῖ Ασελφώ, 
Υ᾽ μὴ ἐρέϊς ὡς ἔλαϑεν ὑμαξ ὁ δἠμκομιςὴς 
πωνηγυρακῶν ἡραμ μάτων. ὠλλ᾿ ἰσδοόντες 

σταρεωρῴκατε 5 (αῚ οὐκ ἔδοξεν ὑμὴν ἀξιον ἐξ) τὸν 
ἐσελφὸν ἐν μνήμῃ ποιήσω δγαι , οὶ ὅπιϑεῖναι ποὺς 

αὐτὸν γρώμρζᾳ, μ'ευύον ὅπως ἔχετα κοὴ οὐ τίσιν ἐςέ, 
ἐμοὶ σὺ οὐκ ἀμελές ὄφιν εἰσένωι τὸ «δὶ ὑρδμ. 

ἐὐνλ᾽ ἐπείπερ ἐν ὥπασι λυποῦμαι τοῖς ἐκφᾳυτῷ, 
βουλοίμείω αὖ, ἐν τοῖς ὑμυετέοφις συφραίνεάϑει. ὕ. 
μιρὶς σὰ κοὶὴ (ᾳύτης μι τῇ; «“ραμυϑίας ἀφήρηϑ. 
λρίω δὲ οὐχί" κοὶ γαρ εἰμοὴ γέγὸνει μδμ δστὸ τῇ 
αὐτὴμί, τροφαὶ κοινα! " κοὼ παιδείᾳ, κοινχ,, κοὴ τί γὸ 
οὐχὶ κοινόν "παύτα δ σαύτων ἡμῶς ἀλλήλοις 

3 ᾽ Ἁ δ’ .9 εἰ 7 3 

φκείωσεν" ἀλλα γὰρ ὄξιν, ὥςπερ λέγεται συση- 

μεθία χορῶγ ἐζῷ σδεινόν " κοὴ ὅταν ἥοη τινὶ χεό- 

ν΄ αὐτίξοις, ἐν ταυϑει τοί, τε ἀλλα πά ᾷ 2 
ΕΣ υ Ν ΕῚ ͵ 3 Ἂ 

ἀσελφαῖν γνῶμαι κα φίλων ἐλέγχονται. ἐμοὶ δὲ 
ποι χφήσῳ πρὶ παρ᾽ ἑτέρφν πτιωυϑαινεῶῦτει τοὶ αὐθὰ ὑ- 
αἷδ. μόνον ὁ ϑεὸς ἀγαϑῶν εἴη νομούς. τοιούτου γὸ 
Ε “ ὃ ε ,. » 4 ι 

ἐρᾳρμδρ,ὐτὸρ υμδι ὠκορακατος. 
Θεοφίλῳ. σ 

ΒΒ" σε γος «οὶ λιπαρὼ αἰδαμείνοιεν ἀ- 
γίῶτοι τε χΘῚ σοφώτατε᾽ τα, τε γώρ ἀλλατω 

βίῳ κέρσδος αὐ εἴης στοζόμδρμθ᾽, ποὺ μυεγίςη ϑος- 
ϑήνκη τοῦ σισδασιν λείῳ τῷ χεισοῦ γίνεται, ὁ ΔΙ 
σπανηγυθλκῶν ΘΟ βλίων ἀρλϑιμος, τοῖς ὀγιαυτοὶς 

σωναυξανόμδμθ. ὡς δ γε τῆτες καιφπεμφϑεὶς 
λόχος; Κοὶ ἥσε τῶ; πόλεις καὶ, ὠνησε. τὸ μὰν, Μμεε-- 

γέϑει τ᾽ νοημάτων" τὸ δὲ, ) ὀνομάτων τὴ 
χώρ,τι. 
᾿ Τῇ φιλοσόφῳῳιῥ:ῥ: “027 
ἋΣ τίω) σὲ κοὴ δ72 σοῦ τοιὶ μακαρμλωτώάτοις 

φαῖρις Ὑγγαιηϊο5 τδητογαμν (τοΐογαμι βαριίοσ 
τύπιαας ροτοίϊζατει ἀφάοτγιητ:ς 4 Ταγη ας Οαρρῃ ας 
τοάιτά , 4ιιθηὶ Ποη οἱϊ ἀιβῇςι!ς δά νυ ]οίιηι δὲ [θ΄ 
965 τοῖγα οι, 51 4818 στα θαι δά το ρογάχογὶ 
ἊὉ 05 ΠΒΠΟΜ 6 σογτίογος νὶ ἡἰ σογάμπι οὐἱπι διτταὶ 
τράαγρμδης ἄτα σομυησαης , ὃ Ογίοηα δροοῖσ 
[ἀνπι5. 

ΤΡροάογο ς᾽ δ0γῸΥΊ, 

Μιά ποδὶ 5 νάεταῦ ὃ Μουίας ἰηἰθέξας εἶ τοῦς 
ἦι τη60 5 οἰ ροσ τοζᾶπ νγθοπὶ τὰ ον θά οτος 

ἴα 516 στα! ἃς πϑϑτας σγαι! οσιϊογαστα ποι 
ἰαβογαγε » ἃ ἥιὸ Ρουϊου νην δείαυιν νἀ[πϊ ἱπυ} }Π6 
τοῦ, εῖπάο ξλ ἀϑταχηον δας ζοπηροιτιτη εἱς. Αὐσ 
διῖγου δυο ΟΠ} ΠΟ ΠῚ ΡΘ ηγυ., οσςαῇ οης ἤιπι- 
Ρταρίδιμαμι Ορβεβα] λα: 1 (πη πλαπι Θχτο! τ, ἃς Ρέ- 
ῃ Γτασίοαμη ἔδοιτ, Ν᾽ ουγαησαγὶ σῖτα 1η ᾿ρίππ»4υῶ- 
οαπὰς ἐς ν Οὐ] 5 τπηθηξίτις οἵδ γάτα Ὁ θο, 41 πο- 
Ὀ15 ααά το πποϊίοσα ἀδάοεις, ΝΟΣ αἰζοπη οροττοραῖ» 
τ δά νοβ ροιτίπογθης {{6}}15 ντ ργοιουθῖο ἀἰςο τα» 
ποϊατ ΠΟ] Ζαϊὰ ἔλτμα παύγαγοῖ, α οα]ταγο, Γοά οΧ 
πλζια σοη ποτάϊης ὃς Ριαίοητια ἔσιτθ. 511) ΠῚ} 1187 
ΘΧ το ἃ νΟθῚς Δρορεῖς ἃ οχ ἢὶς ἐς τοῖο τόση 
νοίξειαγαμι ἰζατα ςοσποίοοτο, ϑοα ΠῸ5 ΡτουΠι ἃ νο- 
δ15 ΠῚ 81} Ροπάπηατναο ΠΘΟ]]ο Πγμγν, ἰοττὸ, αιδαὰ ἢ 
6 ἔστ νοϊμηζδς. 

Ἐγαιγ1. 

Οἡ ἀϊςος νος Ἰατις Ῥαποσυτγσατιηι ᾿ἰτογα- 
ὑ πὐταρθ!]ατγίιιην; [δὰ ν]ἀθητο 5» Πορ οΧ. 1 5),Π6- 

ἅις νοῦ 5 ἀἰρηιι ν τιμὴ οἰϊ,, αἰ σαν ἐς ἔγαῖγα 
ΠΊΘΠΓΙΟΠΟΙΩ ἔάσΟΥΘ 9 [ογἸρεύπηηιις δα ΠΠ]υχὰ τγαηζς 
τ ζῦοσθ,]ιΟ Πρ] Πσαγετ: 5)ητιὰ νδἰοτυκ πο ντθγομηΐσ 
Ὧ] δέ αι 1ἢ {ζατα τος νοῖτα ροίτα εἴεηι. ΜΙΑᾺΙ 6-ς 
Πϊη ΠΟ 1 ῬΑΤΠΠῚ ΟαΣ οἵτ, υΠἃ νοθιίοιμηι ΔράταΓ, [0 1- 
ἴ6. δε ιοηίαηλ Ομληΐ4 πγδὰ ἀσίοσαηι το] 14- 
τὐμηαας Ρίεπα ἤπηξ . νεἰϊπι ἐχ νοῖιτις Αἰ Ι]ιι4π} 6- 
ΟΥθατιο 6 ἃζ νο]ρταξο πὶ σάρογο, Νὸο5 διΐθῃι ἢι- 
18 ς Θζίατα σοηίοϊδτιοηδς πὶ (ρεπὰ ρυα ο] ἀ{}]5: τας 
τηδτ ΠΟ ρᾶγ οἱ πράπο φάθι. Ἐτοηΐπι ἢ πο 4Ρ 
ΠΠ|ἃἀ6 πὰ ῃ μαης ᾿ποθηλ φάτ οὐδυηιις 5 [ΔΙΏΘἢ ΠΟΠ1- 
ΠΥ] νἹξξα5.» αἰ] ρ᾽ πα οπηπϊύμνάϊις οατογαι ΠῚ 
ΤΟΓΌ1, ΟΠ Πὃ ΠΟ 5 ἡτυζαὸ σομποϊπαζος, 9οά οἱ τπ- 
ξογτιμ1Π1.» νὰ ἀϊοίτιιτ, το τηαΐα ἃς ἀετεαπάα. Ἐξ 
οἰλτη φἀπογίαι τοπιρις ἰηςἀ!τ » ταπαι τηαχἰπγὸ ἔτ4- 
{τ} ὅς Δ] σοτι δ ητζοηζιας: ΡΟΓΙΡΙΟ απ ταγ, Ερο 
νογὸ οοηζοηζιι5 ΘΟ, ἢ 4 [115 ἐο νοῦ αὐιά τὸ Πἰςθδῖ: 
(αἰτουι εις δοποσιμχ ἤτ Ραίζον. Πτιῖς δ ἢ πὶ ἀπλο-- 
Ν ῃγαρ 5 ΠΔρταίηγις, αιιὰπι νὰ ἀς γοὐδία αὐάϊτε ρΡοΙ- 
11Π115. 

ΤΡοΟρΡ]ο. 

Ἐοξαπάα τὸ (ςπεέξιις ὃς Ρίεπα τπδηραῖ (Ἀπ ἢ - 
Ρῶω ἀτλα] ὃς (ἀρ᾿ οητηης. ΝΝαμ ἢ ἸΡεγίτε5 δί 
4.115 τοις ΘΠ] οἰ 6 Ώἴο ν ἰτᾶ ΟΠ ΠΠὶῚ 68 ΡοτογῚ5 
δ τηαχὶ πη αὐ ἀιταηγὅτιιπ κὐ (ΠΣ ΠΕ (ΠΠΟ]Ά δοςρά! 
Ραηθρυγίςοσιτη ΠΡ τοσι ΠΕΓΊΘΓΙΙς 41] φη ποῦ Πι1- 
ΤΏ ΘΓ ογοίοϊς, Αἀεὸ τλλ7πι5 πος Δπηο [δγπιο, ςἰαἶτᾶς 
ἴες ὃς (δηγεηζίαγιμηλ στα ζαῖο ὃζ γριθογιπ [πδιιτα- 
ἴ6 ραττῖμη) ἀοἰοόξδυ τ, ραγτίπι ἐμ, 

ΦΡήοιορΡα. 
ἘΙ Ἰρίαιηι τε ὃζ ργορζοῦ τὲ ξιτη ]αγθς ταος Βοασο 

τἠπηος ὃ θϑαῖα ἀομληα ΠΠησηρο. [2Π} ο- 
[|ΠΔ 4υ!άθπι δοσαίλης οὔ ποὴ ἄλῖας [᾿τογᾶ5 

ἑταΐρους ἀαναζομόμι δέασοινα κακάρλα. πώλαι μδὺ αὐ ἐϊιωλέσας ἐφ᾽ οἷς ἐκ ἀξιῶ μα! ηραμμιῴξτ: 
ΠιΠγῦ 

μὰν. βα μκὶ ὸ ,ωἡἡ »4“ “0 ΄τ(ο ει Φὶ' μ΄ Ὁ δι αὶ “ὦ “ὦ ας “΄-. ,....ϑ 0 

Ἄπρρ Μῷ ΒΦ ὧν 

ΟΩ.Ξ 5 ὦ ο΄ 



τι ᾧ) τὰ 

»ι 

ὕλης ἀθιπηιγ ΠΟ ΣΘΙΉΠΪ 1116 (εητίο 5 πιὸ 40 ὁ- 
"πΒΊθιις νοῦς Ρεπαά ν, παι Π]ὸ πε θγοὶθ πῖθὸ ογμηϊηο: 

τόγαῃχ λἀποτίασασα. χα ἰ εἰπῆς αα: ταητα Ὁ, 
νι χρνστς δοηχιαἱ ἀϑοίάδιθ ἴῃ γίτα Ροτοίξ, Ατιαπῖοη 
ς νεἰξιῖς {Ππϑε 5 ροτί αὶ οτος Ροτείξας » ὅζ ορῃο- 
Ορηά], ΦΖαθΔ ηγοάτι τος νοίεγα {οί μαροίθηζ. 
ΤΟΥ ας ν ογὸ Πχθ] οτθ σοπα  τίομο θεὶς » ἃ. [οετιίηα 
ΕΑ ἢ] ΡΙοηά!αἴοτο ἀἰμαϊά 5 ςουτὸ πχθὶς γα πληῖς, 

ι αἰ δηλίτατίιις ἰοαατος ταπτὰ τι νὰ ἰὴ νϑίϊ τὶς αὶ 
εἴατὶ ἃζ ξα σοι οἵδε [σεῖς Μιίης νογὸ μος δε ἃ μὴ 
ἄβοραις πγαίππι δὰ οα, σαϊδας, οστγαζις ὡς ορριθ 
τὴς λςδο, Ψηὰ εὐπκήδετιν οἴ Δ ]Οἷ 5.» ἃζ ο- Ἀλλ; Βα ποιο  θηγία ἀτασδ πόσα ἔπμν οἵδαζας, 

᾿ Φιοαά οἰξ. πηγαχίηγιην αηίηλο τα Ρἰδηὸ ἀϊαϊηο, 
 ω Θρο [ὈΪὰηι Πχιιι σοῃηπαητέμηχις {ρρϑτ- 
“αξθγῃ, ἔοσο αὐ ίτγαθαι, αὶ ἰρίτιις. ετιδῃι ξοστάμα; 
ἸΠΙ]αϊτατο πὶ ἃζ ἔχε] μα τ μα (ὑρεζγάζοι, 

Ῥγροῦγίογτς. 

ἈΤΈ σις ἀπτοα νοδὶς ὁρὸ Πιροτῖον ες Ροτ οἰ. 
ἃ Ὑ οΥηη θιις νίγιθας ἃς “ΟΡ ῖς [ἀσεγάοείι ἀ6-- 
ΦΠΠΆΓΘΙῚ, ἄφαιο ἰδ νῸ 9 πΠ|δ᾽ γις {Π15. 8.6 ἀἴ1- 
μὰ γο]μηζαζο ἔλσ ογὰξ σοι ξἰταξιιπι, νὲ αἰτογιηι μὰ. 
ἡθλιη , αἰτογιιηχ ἰαν ἃζ. 1 Ριαίρητὶ τοηροτδ. ἔσο 
γρογὸ πχυΐϊζοςίες πχοιζοπὶ Ροτιὶς » αὰλιι {δ π16] ἢος 
ἰυηι5 Γαδ ἤξιη.. Νοη: δαϊμὶ ὌΧ ΜΕ Πα Βα μὴ ᾽ Ποὺ 
Ὠφϑοζίμμ οἰξ μοὶ ἰηἐεἰταεὶ." (ὴν ααζϑηη Ῥ)ειις 
Θδχγιίοτιτ, ποθὴ 4υοά ροτιοίαμηι, [δ χφυοὰ ἰρίδ νο- 
ΜῈ» Ῥγέροσ. οδτοιξόγαιις γε ἰβ.» 4ιὶ νἱται ραΐτον 
“ΟΠ ἘΙτιζιι5 οἱξ, ἰς 400. [δ ραίςεητίς πποάογαϊουοηη 
Ρύκθφας, Ἐτθηὶπὰ 41) ἱπ' οτίο ρ]ο ρίας ἰαυθηνς 
ζαΐρι ΠΟ αμρίδγ » δζ ἴῃ τγαπ 11} γθύιμη ςΟῊ - 
[ει ρ]ατίθης,, ταητύϊμνήπε σοϊηπηθηζατί οπιθις ἐ6- 

Ἰζιις ξι θυ. ντ διϊδῃ, ν Ἰἕα σούροτο ἀδιι πέξαη) 
ΟΠ ΠΔΓΘΙ » ὃς γτθὶς πὸ οἰπθηι οὐδ, 41] ραΐ ε- 
ἴο Ἰϑηζί5. τάπης. σοπτμαἷς ομΓὶς Ρουβόσεπα 5 ἂς 
ΣΙ ΠΘ 1418. αὐ 70 τα δηλ πποάο ταγρα ἤδρο- 
ΠΟΤ ᾿ρ ΠΟΙ Γι15.» νἰτουίτ5 δά φιλὶ ὕοημα ἄοδο-. 
τάσις δάισογα ροῦεο » αϊδας ἔταϊ , ΤΟ τας Βοαεὶ 
5 011}, ης πὸ μαἰμὶ Ὠ]οΊ 6. ΠυΉ 15... ΟΠΊ ἢ 5 
τα ᾿ξ δἰ. ἔσο τπρήπις βάϊας ἱπτο] Πσοτο 
ἢ. ΡΟ Π .. 1η ᾿ς Ὶ νϑγὸ πηαπυΐῃ 40 α αἰοίτις 
ϑηγ)ια (ας γε οτὶ Ρο σης οείχμν αι οἰ απηοαὶ 
Δδζαγαμγ Βαρθης νὸ Ποτὶ πο Ροῆς  ν]ἀδαησιιγ. 
ΤΟ Ἂς την ἰρῆ ρτὸ πὶς (ἀρρ δες. ραϊπνας δὰ 
“ΘΠ ΤΟ] ἴτ6 . ταπι νέραπο Ροριο » δί φπιοξχιοῖ 
1Δ ἀσγίς χας ν]]}}ς Ἔρος δίϊαν ἃς ἀοπνίοι τα Βαδδης 
Ἰρρ ςατιοπος νοζάσις ποίεε οαυα,, ἔλα ΡΟ] τὰ 
νηϊποτῆς, 4ιιὰπλ Πησα 5 ρεϊπατίτ ἱπα!ςῖτο. Τα ἢ 
ἴὩςξ ἤρη ἀοίδγτζυτὰ ἃ 6ο γίάοτο 5 [ΠῚ ϑασογάοιε πηι 
ἢ) ἀὀςοἤποηθη ὰ Ρ᾿]οίορΐα, [εἰ ἀοοεϊοποιη ᾿πεο ρα οἰ. 

᾿ Ογηϊο. 

Ἐπὶ δά πναζεθιὰ Ἐςοϊἐδμν Ογη!!ς ἔγαϊου, ἃ 
᾿ἥπα Ποη ἴηι ρεγρθταιπὶ ἀδίοἱίις, [δα δα τοπι- 

Ρὰις ἱδρτορατις 65. 4ιιοά οοτῖα δείαμι ρεσοαζοσιῖπη 
“ξιτιοτίμησας α«ἰπιπιδιίοης ἀσβηΐτιπι εἴ. Ηὸος 

ἐὮ ἢ ρχοὰ μη 1Ηὶ (τἰτο, νἸἀθοΙ»οοπη πη ΠΘἢ ἃ Ο 6 
ποἢ τᾷ ()ηξγα πηδπηοτία ραζγοπὶ ἔδέξιγα 1άοτη ξαΠς, 
μη ἔρια! ς Θατη πογα ρογπογε ες. ΝΔη ρα σμδτη πιο - 

Ἔης ἘῸ 3. ΣΝ τγ9 
γιοῦ δὲ οἶσθα σταρεωρν μόνος ὑφ᾽ ἁσταύτων ὁδί, ἐφ᾽ 
οἷς ἀδικῶ μὰ δὲν, ὠτυχὼ ν πολλὰ αἱ, ὁ ὅσει αὔθρω- 
9 τυ ῆσαι δ᾽ιωύωται). αλλ' ὠεερ εἶχον ῳ τι ν)»- 

χώνειν υκοετέραςς ὄιςολαςς . Καὶ κ(ονϑανειν ὧν οἷς 
δηχρίβετξ, άντως ὃ ὧν ὠμείνοσιν ἐς, χαὶ κα λλίο-. 
γος πειδαάνε τὸ δαίμονος. οἰ ἡμισείας ἐν ἔχορῳ Ἴον 
πονήροος, ὧν ὑμῖν σὔτυ ν᾽ νικῶ ὃ ἕντι καὶ τῷ τὺ ὅ' ,α- 
λεπῶν δὲ ν, εκ τείληφεν. αστες ἐρημίαι μ' ἡ 
“ται οἰϊων, καὶ τ φίλων, κα! τῆς ς δῳ πάντων αἰ". 
γοΐα ς᾽") τὸ ἐὐάγιςον, “τὴς ϑεοτάτης σου ψυχηεοῦν ἐγὼ 
μώψζω ἐκζαυτε ἐμιμίνξιν ἡληίσει, κρεἥω Χαὶ δ 41-- 

μονίας ἐπηρείας. Κοὶ ψὰι οἷς εἰμαρμένης ῥσί εἰτων. 

Τοῖς Ὡρεσ ξυτύροις. -ζο 

᾿ Ὑτ ζορότορον ὑμο ἐγὼ Ὡὐδιῆν, ἁσιασῃ ἑω- 

(" χαὶ μηχαναὶς ὠπελίνως ἱερωσυυλίου,, οὔτε 
γιιῦ ὑμεῖς ἐμοῦ κεκρᾳτήκατε" α)λὰ ϑεῖον ἀρὰ ἴω 
κ6) το, μκυτω τό τε, καὶ τον ἠδ, ἔγω δὲ πὸ Ἀλοιὲ αὖ 
“ανώτοις, αὐτι τῆς δὲ τῇς Λοιτουρ)ίας εἰλίμζωυ οὐ γὸ 
κατ᾿ ἐμαυτὸν ἐἢ τὸν κύσ μον ἐλογιζόμίω τῷὸὋ τρά- 
γάζατος. τῷ ϑεοῦ 5 ἔπινεγκέντος,οὐχ ὅπερ ἡτύίου, 
ἀλλ᾽ ὅπερ ἐβούλετο; οἰ χομεὰι τοῦ “ον  μἅμον γομιίά 
18 ξίου, δ. ἐάσει ἠαὶ τῷ νεμηϑέντος φρο ςεὐτίρυ. ὁ “Ὁ 

ὠνέασοις τῇ ἈΠ φιλοσοφίαν φολῃ χφὶ ϑεωρίᾳ ἯΙ 
ὄνχεον ὠπρόογ μον! Ν χα) τοσοῦτον εἰμμλήσοις φϑον- 
σιν, ὅσον, αφοσιωσοιάγαι τῶν μῷλ σώματος βίῳ; χα) 
τοῦ πολίτης γέλονένα πόλεως, πῶς ἀἐῤϊιέδω μερί: Ὗ 

ἅναις ἐχούστωξ ἐχέιαν "ἢ πῶς, ἐμκαντον δ: σδοις 

ὄχλῳ πρωγμάτων 5 ἔτι Ὡιξοσ βαλῶ τοῖς νοῦ ζάλ:. 

λεσιν » ἃ μόνης ὅς) χαρπούδδαι "ἧς μακαρίας ΓΝ 

λῆς. ἧς χωδὶς,, ἐμοὶ χαὶ τοῖς ὁμοίοις ἐμοὶ, ἅπας ὁ 
βίθ’ ἀβίωτος. ἐγὼ μδυ οὐκ ἂν εἰ δείδω "τῶ τα 

δὲ φαῦι στανᾷᾳ δ μυατὰ κα) τὰ ὀδιω αἷᾷ. ἀυτοί τε 

οιμῦ ὑρΡ ἐμοῦ χεῖρας ἱκέησδας ἄρατε φὩρὸς ϑεόγ: 
Καὶ τοῦ, τε ὃν ἄξει δήμῳ, χαὴ ὅσοι κατ᾿ ἀπροιὶ ἢ κω: 
μηπκάς ὀκκλησίας αὐλίζονται. τας τΩΡ υ 7] 46: 
“εἰς καὶ κοινῇ [ς καὶὶ' ἕνα ἡτασι παρεϊγυήσειτε. εἰ 
»ὃ μὴ ἐρημοξ᾿ δπολειφϑιέίω ϑιοῦ, τὸ τε γνωσομαὶ 
Φζω ἱερᾳ συνίων, οὐκ δαόβασιν οὖσαν φιλοσοφίας 
αλλ ἑπανώξασὶ: 

Κυδέλλῳ. (7 

ΘΙ Ξος Τΐω μητέρᾳ τίω ὠκκλησίαν ἀσὲελ-: 

φὲ Κύε,ϑλς, ἧς οὐκ ἐπεκόπης. ἐλ᾽ εἰς χορ τ 

δὸν ἐχωρίοϑης ὃ χα) τῶςς δὴν ἐἰρϑοτηκιάτων ἀξίαις 
ιωρας ἀν. οἷο φω γὸ εἰσ ἔγαι σαφῶς, δι τῷ τ΄ ἂν πα- 
λὰΐ καὴ ὃ κοινὸς ἡ ἦ Δ πατὴρ ὁ τῆς ὁ σίας μιή-: 
μῆς ἐποίησεν, εἰ μι τὸ χρεῶν ἔφϑτισε. τὸ γῶρ ὧν 
μόρῳ τάξαι τίω τιμωρίαν, γνώμης ἰεὸ αὔϑυς ὑ. 
πιρνου ῥδύης δυγνωμέω. αὐτὸν οὐμὴ ὠκειγοῦ τὸν 
ὅσιον ἱερέα ἢ νόμιζε σοὶ “ἰεοευγοέναι τἰωὺ χοϑο- 

οἴογ. χα) Ὡοϑόσελϑε τῷ ϑεφῖ καϑαρουούσι πά- 
ϑοις ψυχῇ. χαὶ ἀμφψηςίαν ἐχούση κακῶΐ, 

ὁ τειῃ ὅζίουξ ἰλρ ρςσβο [ἔλτῖπὶ ργοπηϊτυξτὶς νϑηϊᾷ ογαῖ. ΑΒ ἸΡίο Ἰσίτυς (Ὡπόξο (φοεγάοςο; το ἀϊτυὶη εἰ: 
ἱΡατοβαῇ ὃζ ςόςς 5 ριιζα, ὃίζ Δα Π) οἴ ΔΠΊΠηΟ ριτο ἃ ομμπ διις ν 115 Ατῷ5 σα] Πγϊτατῖς ἱπηπηςτη 1 ας; 

ὶ 
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ὠδλῷ χῷὶ ϑζὶ πάσης σὔφήμου μνήμης ἄγε τὸν ἱερὸν 
ὠκξιγον κδὴ ϑεοφιλή φτρεξύτην. τὸν δποσείξαντά σε 
πρρόεσρον δῆμου. πώντως σοι ἈΘῚ τῶτο οὐκ ὅπο. 
ϑυμιον. 

Πέξῳ φρεσβυτέρῳ.. 18- 
9Θ Εος ἡγείάγω παντὸς ἔργου κ) λόφου. Τὸν. δ΄: δζᾳ-- 

κομιιφήν 27) πυνηγυρ νεῶν. )ραμ (φί τουν δ κᾳ- 
(ἰἴγέρνοι τίω κυρίαν τῆς ἑορτῆς ἡμέραν, ἐννεώχα!- 

εἰεκατ ΐω τῷ φαρμουϑιὶ μίερὸς, ὡς τῆς δλὴ παύτίῳ 
 ούσηςνυκτος, τὸ αὐ αςοίσιμον ἐ χούσης μευςήρκον, 
“ϑτον χοὶ χοροσιόνίᾳ ἡφὶ ἐπταγιόγίᾳ » φιλανϑδοφπίας 

πώσης ἀξιώσωτε. καὶ ὠμοϊξῇ ζώων ἐφ᾽ ἐκάτερᾳ 

πέματο.ὃς τις ὑρ Ὁ μὲ πνέῶτη τῶς ὀκλησίμες 
ἐλλιπὲς ἔϑος ἀρχαῖον τὺ πώριον, μέσοις ἑαυτὸν τοῖς 
7). πολεμίων δηῖοις ἐπόσωνεν,, ιπσοςοὸς ὀροιπορῃ- 
στη! «δὲ ιἰτούήπου τῆς χώρας. ταῦτα ἠθὴ στξ ει σὰ 
πόλιν τὴ ἡ μδδ! οὔχε ὅτι. δὶ γὸ αὐτίοῦ ἐντεῦθεν 
ἤδῃ τίω τῆς ἐφ᾿ ἡμὰν ὠβουλίας αὐόϑησιν,δέξα ὅγα!. 

ἥτις ὠκάώλεσεν εἰς ἱερρσυμίωι, οὖχ ᾧ παῤῥησία τἰς 
ὅξι φϑὸς ϑτον, ὅλου δήμου δζμξαντι φρφόύξα ὃ). 
ἀλλ ὅςτις αὐτὸς «ψῶ τῷ στοϑηναι!,, δεῖται οἡνέδγαι 

“δημαξτητος. ἐπεὶ Κρὴ τῆς ἐνθάδε σευ» όδου. πληϑυξ 

σὲ συγχναῖν ἱερέων ᾿συωπυχὰ Ὡς ὑιῦ Ἰὼ ὃ νιαῦ καμοὸς 
5, , δ Ἷ , “ῸΝ Ἂν ὁ “Ὁ Ά 
ἡϑοοισεν, γι ϑερόμῳ μ9ι ρα! ρος ὑχφςς. εἰ δὲ 
μηδὲν ἔσγον εἰπτεῖν,οἶον ἀκούειν εἰώθατε , συγγνώμη 
υδοξμοὶ τῶτο. ἐγεληρίῳ σὲ ὑμῖν ὅτι τὸν οὐκ, οἰοότα 
"ὰ λογία τῷ δου, ΜῊ εἰοδτων αὐϑείλεῶε. 

Αὐυσίῳ, 1 “1. 
Ἂ Ὑ τως ἀλευυύουσι γονευσὶ πο,σες. ἀπέχω τίω 

(3: Καρναξ ἱγοέτης μου γέγονεν. ὀὺ τἰωὺ '-- 
κεσίαν ὁ θεὸς, αὐ οεσιῤῥωτερῳν, ἐποίησε. ποὺ γὼ ἱε- 
ρέως, εἰς ἰδέαν ἰπόϑεσιν αὐδαισδεὶν ὠγώγμον αὖ -. 
ϑϑφπον ὠνηςφίλοις ἡμιέραμις. δοτὶς οἰκἃ ἤν αὐτὸν, 

οὐκ ἀφητεν. ἀν. φῇ ̓ Ἐ9η τον αὐάσρφοπον. αὖ οἷ 

ΥΩ τῷ βεβθια ἅχωι σοιοδῷ ογκίωυ, αἰδιέφημδμ ἡμεῖς, 
εἰς τὸ τοῖς μδὺ ἠσυουκόσι ἥνεῶτι φιλανϑρφοι. 

αὐτριὶ σὲ τοις οὐσιν οἰ φεκουμ τοις, "οδεγο ηγοέναι. 

Τῇ, φιλόουρῳ. 4 
Ὑτῶ πᾶνυ πέφοαγα πονήρφς, ὥςτε ὑσ)ο- 

7σμοπίουμοι σεῖ" ὅχιταΐον αὐτὸ χυλκευθα- 
ναί τε Καὶ σιωψωνηθήνω!. στυλίο Ζα; χυλινοβρικός. 

αὐλοῦ οὶ “ἥκᾷ οὶ μυέγεϑος ἔχων. οὗτος ὄχι τινος 

σὐϑείας δέχεται τὰ; καΐατοι ἐς οἷς τὴν, ὑσαίτων 
τίω ροτζω), οξετείζουδμ. ἔχε τω ματζει γὸ αὐτὸν 
ἐκ ϑτιτέοου κῶν" χπλ θέσιν ἴσην ἐγεοείμδμ Θ΄, ὡς εἢ 
κοι ἴω ξ σιν ἀμφοῖν τῷ κώνου τὲ κρὴ τῷ σωλίῶθι. 
αὐτὸ δὴ τὸ τό ὅτι τὸ βαρύδλλιον. ὅταν οιωῦ εἰς ὑὕσωρ, 
χαϑὴς τὸν αὐλὸν ὄρϑος ἐξήξει. χθὶ ποιρέξει σο! τὰ; 

καΐᾳτομὡς ἀριθμεῖν, αἱ δὲ,τὴς ῥιτῆς εἰσὶ γνωρί- 
μεν- 

Τὴ αὐτῇ. ΣΣ 

Δινοποτῆς ὑπηγορόῦσα τω ᾿ιςολίω, ἰὼ 

Ἰφ τας κοίμέστι!ο μεῆτερ καὶ ὠσελφη χρὴ 
σι. στ αλε" οῚ δζῷ πάντων τούτων δυερτγετιοὴ, 
κοὴ ἅπαν δι,τι πον ᾿χϑὴ φρρῷγ((ς: κοὴ ὄνομα. 
Ρθσ ας οἴπηΐα δέποξιξετΙχ, ἃς ασυοάςηηᾳ; τἀ 4 Ποπογαθης με] ἐλέξᾶ νοὶ νόςαδ α! ὀχ ΜῈ, ας πηεη τ ρῦ“ 

ὶ 

ὈΙΝΕΚΘΟΑΥΜ ΘΑΞΟΟΚΥΜ 
δεά (αμόξιαν ἀλη, Γ)οίαιο ἐμ Ἰο ἢ ΠΠλχιιην ΓΈ μ οια 
οὐ ἰδ πγοπηογιάφες ργοίραμοτο, ἤν τθ ριδιῖς 
ἄφιι ὃς συθογηδζοσθηι ΡορῈ ἢ} φοβήδιταῖς, 14 Δἰπιο 
ταο το ἤπ οδ μοι ἄοῦοιῖ;, ἔτει αν χ ΘΗ 

, [ 
" ἀπο πεν γλ ἢ ΡΥ ἰξγο.. 

Ἐπϑοιηᾶς ξαί πὶ (ςγοιοπόηππαιο πιοάογετα, 
1 1 αἰροἰαγίνην ρα !σανάτ κενά. ἄιια παῖς, 
αἰρι ἐομτατὶ ἀἰεμὰ ἀπηυποιᾶς, ἀδοίσηαπι ΠΟ Παπῆ 
ῬἈΓΠλμμε τ θ 118 να υο πατῇ ποχ Παῆς ργδοδδ 
το[μτεοέξίοη!5 Μγ{ϊογρυην οφατηποῖ, Θτμηὶ ἃς δάμεν" 
Πἰοατοη “ὅς -τουοστθηζθηιν οἰχη παμπηάηϊζαῖο ὉΟΠῚΣ 

Ρἰοὀε πα 4 ὃς ῬΓΟΓΘ τ λλη αἴ Τα] ναι ταπλιμηδ! 
κβυίοηθ ἰ΄. ντλ αι ον αἰ ποιτονι ης νοτὰς ὃς ρᾶ" 
ὕγ μα το 5. ΕΟ] οπατάμα ἐςβοογοῦ πὐθαά !ς “ΒΟ ΕΠ 
αγρλῖδ (δ ἐπ πλΠερρέταας Πηροόζαμι ὃς ἰηξοϊ τ ατν 16 τ᾽ 
Θ᾽οηΘηῚ Ἰτογ  ΓΆσογο οι ἐπίκαιάξ. ας οείφη {1 
σα [χης Διο το οἰ τ8 5 ΡΓῸ πος νοῖᾶ ῃ- 
οἷας, Ηπὶο δπΐμ 1Διζ ἔα. Ὀρηχο ταὶς 4014Π| 1 Π0" 

[5 οἰ Ἰσοη 415 αἀ  θιῖς (οι ῬοτοΙροῖο ἀοθοῖ, ας 
Δα ΠΔοφρφοτιάμη, ν οσδιυ. ποι. διιπι, οὐ ἢς ἀπ 
Ρυβοσαιλιὰ ῬτΘ: τοῖο ΡΟρΌΪο ἀρ Γλθιτα ᾿πτόγῶος 
ἀἰφλα1: 584 χε αἠ {ππϑι τυθηάαμη ας ἀςοπμάἀεηάαπε 
(τοῖν ροβιἢ, ἀθρερομῦϊοιις δι ρυθοῖθιις Ορ5 Πᾶδ 
θθας. “5ιη  θηγαοίξτα φασήϊο (γηοάϊ : (ραν πᾶϑ 
θης ςορία αρρνάοφτυνη οομ ἴας :) οοδηζαῃν. βοτὰ 
Βαδοβαμνα οὐ ρυιοί τορυρᾶς οοξρογαιο ιν μφΟ 
φἰ μος (ρεροις ἀπ τυ βου Οὐδά (ὑπ πη] ΤΠ 
ἀἰροζο γιοξειπιδάϊ (ᾳΐοτὶς »᾽ ἀαδέτο τασαρῃ τά ΠΝ χὰ 
τταάἀαηι ν 6 ἢ ἘΠῚ ̓ ός γα! ἐμ σεγοει ἱρὰ νοτὸ 11 
γο 8 τεδιλϑίδγοικία οἱξ , ηυδ ἱμηρογίτμπι ἀϊαίης ἃ - 
Βιρ τα; ροχίοἰδ ἀπτθροίιοι 15: Ὁ 29: 50] 

-- ᾿ 5 :γ2 ΠΟΣΟῪΣ μὲ ὃ. τ τα οῦ 152 
Ἢ ἐὴ 0 

141 6ε] ραγοηζοηιν σοι νἸοἸοιμσαν. 8Δ τις ί: 
[εν 1.1}. Ο[Ὁ, (ΟὐἌγπας ταὶ (πρρ᾽ εχυξαόεις «ΕΗ 
οσαΐας ἢ ἘΡΡΙ ἸΟΔ ΟΊ. 1 οας τοσυσόθες δ 4: 
τἰοτέμηιιο γριά τ, ΟἿ] Θη τυ βαςογάοιίς ἐβιρηυα- 
τ| ἀφι. θ ΠΕ Ι ομυ].ὁοτεμυροῖς αιοα δι} ἀἰζασ 
[ΠῚ ςομμιζατύτησιις οὐ Ποιμαιθι γθῦγῃ πότεὶ 46- 
᾿τπάϊρατο. ΟὨἰίατε: αι δάἀαχοίαθ πὸ οὐ ἀπ 
Ποηυμοια. ες νίτα ΘΥΘρύυμνν ὩΠ}1ΠΕ, Οιδὰ ἢ Ρῖο- 
Ρθοῦ νίπι ΠΟῚ δά! δ᾽ ταμι ρα Πδ5 βριτ τε ἐξά ο ες πῇ 
οὺ ποίξτα τς. τε τουηζ νἕουθα ᾿Π γ]οίος οἱοι θην 

᾿τρ9. 840 Ὀφηῖσπὶ νἹ οαμιαῦ » 11} δ 5. νδιὸ 4 ΠῊ ὁ 1π- 
σου οῦο η05 [αἰ ογ ας, τ σῇ ἃς οὐπάοϊςς. Ζ 

ῬΡΙΟ }}4. Ἄ 

Ο τγράσέξιις. ἔππὰ Ἰηξογίσηὶ Ῥ νὲ Ηγατοίξορίδ᾽ 
ΚΆΕῚ Πέοριιδ, ΤΠ λΑθ 5 οροίαην, νὰ δεισθτογ ὃζ 

οοδηγδέιν, (ὑληατὶς οἱς ΟὙ] τ ἰσιὶς εἰδιαηι βσυζα δί 
πηλσητπάτη6 ἐδίεγεης, [5 ἀδέξταἀ ηὸ ἡυαάφάμπη [65 
ἐξιοπος ΘΗΊοΙς ὃς αἰ Ογϊμηῖηα Ζυΐθις αἡπαγῇ ν ἐμ ἐχς 
Ρἰογαης, Οὔ τιτας δηΐπι ἰρίμπι γτγιηηαο (ογίμ5- 
4.4}}]οςατίοης ἱπηροίϊτιδ; νῸ ἢ σογωμλιηῖς οφάέμν- 
4.6 Βαῇ5 τάπη ΤΟηΙ ἡἰὰμ σα Πα 15, Ιρίππι νογὸ μοῦ 
οΙἘ ῥοῃάισ, τὸ 4 ΠῚ ΕΠπα]Δμ ἴῃ ἀυδην ἡἑηραδα ες 
ἐξα Πα θιτ, ὃς ξχσυίταζοια ἰδὲ πιμμηογαηά! «ἰῇ ΤΉ 
Ρεώῦθθις, Π|ὰ γετὸ Πμμτ, ἔχης ναϊοχὶς ἐπμα!ςῖα αἰ ηιθ᾽ 
Ποῖα, ΤῊΣ αὐ Υ ΒΒ 

᾿ ! 

ἙἘΠάρρ, με 

Τεῖτ ἀδουγαθοης Πᾶς ὁρὶ Ποίδλια ἀϊξιαυ, «απ 
[πᾶ ἀοσίρογδ ορῖο πιαζοῦ ἃζ ἴὍτοσ ἃς τᾶν γα.» δζ, 

τεῖϊ. 



ΐ ΕΡΙΞ5ΤΟΙ͂ ἃ. 
ΜΙἱὶ γετὸ οοΥροσῖς στοΐδειο 9; Ὁ Δ ΪΠῚ] τη 6 [{115 
ΦΟΠ ΓΙ τς Ρεοροιπιοάϊμι Ἔχοίξ σοῦ τηθιτι ρτατοῦζο- 
τα} ἐθοογάδτιο. ἸΝ αι ςὰμ οὃ γίχυς ππδηθτδη ν1- 
ἀ15 ὅγης ἤπη} οροτζοτθῖ ,» ἀοπες οχροιϑ Υ]τα ἰῃ οοπ.- 
ἴῃοάοσχιιπη οὐδε, ἤπης τ" ΖΕΔ ΠῚ ἸΠΟΥΠΘῊ 8 Ρίοςο]]8; 
ΤΠ] τί τὴ ἃς ᾿τηροτὰ νθασαηξς, ν τ Ὲ ̓ πσυηα [85 

πηηγηγατα ον, ᾿ς ἤπαπη αὰτ νιταμ ἀσοτα » αὐζ ἢ 1ο- 
τα. (δ ρι]οἢτ] πυθηγοτίατα γοτιποῖς, Τα νοτὸ ὃς Ιρία 
γαΐοας ἃς Βραζος ἐπι ατος ποίἕγος,, ἐβέζο ἰμϊτιο ἃ 
θά “Γἢροΐοοπο ἃς Ατῃαπαῆο ἔγαϊσε οπλπςϑβ γα - 
ἧς [] τα, ἃς ἢ 415 οἵδ 1154] οθξας αὶ τἰδὶ ῥ᾽ αςραῖ; 

ΔΠῚ Θσο στατίαμ οἱ ἀθροο, δά εἰν] ρ] σεῦ) ἐρίϊιμ 
ἄϊοαυς αααδίι δηλ! οὐ ΠΠπιλιιπι διτἰουηλ» ΠλθῸ ὩΟΤΠΛΙΠΘ 
Αἰατα, 51 τχθα τος δὶ ογα Γαπε γοὐϊὸ ἔιςοῖς,51π ποι- 
ηὴς,Π6)4 Ζαϊάοια μαϊμὶ πιαρπορετὸὲ οἰγα οἴ. 

Ἡεἰϊοάογο. 

Π δεποίαοίαης 111» αἱ] ται ρεοίτάτοηη ται 
ν ἰσταζοιι ταπι Βοπου! Ποὺ ρει ἀϊσατι ΟΠ ΐμ1- 

ὅς Δὰγ65 τυὶς ἰααά Ἰιι5 ἀυγοα ἄθητὶ ησυααις τὰς 
οβ εὶς ἱπιρί ουΐτ, 6 τερεμτὸ στγαζίαιη ΡΥῸ ΘΠ ΘΟΙ1]15 

ΟἹ το ας, ᾿ὰ αγί5 διλην αὐ 10 ΠΠ1015 ἢ 115. ΧΕ] τιμὰν τ- 
αὶ οογίααθ ἔλιιθητ, ἰαάς ἁβτοίτις, [)6 φιίθιις ο- 
80 ἀυδιῖτο,, οαἱ ρείπγας ἀοβογαμπα: πὸ ποη ἀμ το; 
υοηΐδηι Κὰ σπληος ςοῃςοάπηξ. 

᾿, Εγαϊγί. 

Ις (διμαῖοσ οἵδ ἐἰν5 οἰαϊτας5. πιὰ ΠΡ Θέος Ἔρὸ 
“πεπυϊ, Οὐμὰ Ἰρίταν οπληο8 ΑἸοχαπάγιπος. τᾶ η- 

ἥιιάιι οἷπος5 οοἷ} ἃς οὐίδτγιαγι ἃ ποῦι8 α'ααμηι οἱ» 
ἕμπν ργα [δ 8 το 018 πιαχί πὸ ρα ξατ, αιοά Τορ- 
Πατίοης δοαταμν Ἱ ποοάογαπι διζίησις νιγαπι ρὶα- 

᾿ΤἸηγαπη ἃ ποδὶς ἰδίσιοις πιθπιοιίάα; ςο]οθ ατιΠῚ» 
ὃξ φυοά ποη ματι ἢς 40 115», αἱ ρχίπιαϑ ἰῃ γΈρυθ] τα 
Βοίἔγα τοηθπι ΗΠ αὐ πλὸ σα δά ἀπχουιητ»αι γι") δα 
{πϊρόάϊα τα} ἰτίθυιβ ἀϊΠροιτίοηάα νο 5 αβογθηζοηη ἃς 
βαριταγιτντ ῃοἰ 5 Πἰτουῖ5. απ Ζιδί ν]ατῖοο Δ νου 

Τιαη[πλϊτζογοπι: ρογίπα απι ἐπίμι μαροδηϊ. ΟΠ] 

-- 

ἰςραηάιλιν αἰΐῃν! (δπτοητίαιη εἰ ριον» ἢ ἃ τς 
Ἰηροιγαίϊου,ντ ἔς εἰδὶ ΕΠ χο σοτηπηθπάφτιμ τά άο- 
ἴδῃ Ερο αιοά ροιίπογαης ΟῚ ἀδηορααι. 51 ποὴ 
ἔτι γνλ,ν 5 ἀθοϊαταιεῖ5. 

Ἠργοίία «ν ἡ Ἰγγῖο. 

Οἡ νϊάρεαγ ἈΠ ΠΪ ςοπιμαιηϊοδοῖο Πἰτογάσαπη ἴῃ 
οτἰ μα ηἰς ἰοσο ροιὶ ἀθῦογθ ἐ [δὰ 1 πλθηζα δηϊτ- 

τηόφιο σοηϊαηέξος ν {τοῖς ἀἰγθηλ ἤθη ἴῃ οο συΐρᾶ 
ἵποίες, Ἀορο νοϑ.Ἰτογαπι ἄτας ἱτογαπ,»ορτίτηὶ α]]ο- 

4αϊηγηὶ ὃς οαπὴ αὶ Πἰτοταϑ νοὐδἱδ γε ας, 411 ΔΕΤῚ 
Ρεχίογοπά! σαυ! τά νοβ ρυδὶϊοο οομ ἢ] 10 παϊῆτις 

» Παὰιη ροτοῖ 15 Βυμηαη  διπνὸ Πρ Θγα δἰπηχέαας 
ἰταέξατο., αιιοπίαμι αὐ ναϊπογίο ἔδπασια τα τ] οοπι- 
Ἰηρηάατιις ο[ξ,νεἰίπιηϊις σοπηπιοάμαπι Αἰ χυοά Πθοη- 
ἴρῦ εἱ ργκίξατε Ν ες δαΐπι αἰ ἴος5 πουμίπιις μη 15 νῸ8 
“ποίαις. πος σοιπυπιθηάαιηαβ ρεγίπάς σα ἀε- 

Θαηΐ οἤδιατχας ΠΟ 5. 

ΩΣ 

᾿} νον ἀπὰς ἀρυά Ππρογοβαρογεῖ Βεατυς ὙΠεο- 
Δ , ἴουις ςουνπταποπὶ ροπταρο Ἰταη]ς. οπηηΐθιις 

δοίριτοιν τοῖς ριφρυϊτ. δὲ ΠῚ ραγθῆξος ποίξζγος π|1- 
ταγη ἴῃ τοά πα ἀθι! Χ1ῖ» ΤΠ Ρτοπιρε τ πια8 1η ο- 

ἴπηος οἤς)5ας νοἰ απταῖο» απ ΠΠπσια ξαοιπάϊα αῦ- 
“υδρτατία, Μαϊτοσγιιηι ταις ἰαςιη 4 ΠΠἸπιογύμπν- 

ὅς πηουϊτογαπι» 4 ἔπη ἴῃ πος. αἷδ 10 ροτ- 
ἰεῶα., Απυποηΐο ςοηίοῦγιηο σιατίδπι τοίο- 

τὸι 

ἐμοὶ οδὲ πὸ τὴς στομκῳ τονὴς αἰ ϑῳείας, ψυχίνις αὐ- 
πὰς ὀϊξησηαε. χα τὸ μακρόν μύε οειππανῷ 27) ἀπελ- 
ϑόντῶν καὶ μνήμη. μιόγφις ὠλιρίνα ζίεῦ ἀΐξιον σιωωέσιον, 
μέχρις ἰεὺ ἀπεῖρος τ] τῷ βία χα κῶν. εἶτα ὡασερ 
ῥευκίῳ ὅχτχεϑὲν, αϑόθον ἐῤῥύη. κοὴ μετέβαλεν ἡ 
γλυχύτης τὸ (ἴα. παυσαΐμίω ἡ ζῶν," μυρμινημδμος 
2} υἱέων τῷ τάφου. σὺ δὲ αὐτήγε ὑγια νοις (ἡ) ἄκχο ε- 

στὰ τοι ἀπ καοίοις ἕταίφους  δοτὺ Τῷ πατρὸς Θεο- 

τόνγου κφὶ στὸ τῷ ἀδελφοῦ ῥ ϑεινασῖον ἀῤξαμέ- 
""» πείντως ἑξης.ἡοὴ εἰ τις αὐτοῖς πετο γέγονεν) ὡς 

οὐΐα! σοὶ καταϑόμ Θ᾽, ἐμὰ δὲ δ χώθαν ἐφεΐλειν 

εἰνπτὼ ε)ότι σοὶ κα φιϑύμιός ὅτ, κάκεινον ἐς φίλον 

φίλτατον ἀασασῶ παρ᾿ ἐμοῦ. τὴ ἐρδἱ δὲν σοὶ μιέπ 
λδιρχᾳ κῶς ποιεῖς. οὶ εἰ μὴ μόλοι; οὐδὲ ἐμοὶ τέτα 
μέλει. ᾿ς 

ς Ηλιοεωώρῳ: [ [Ἢ 

ΕἸ" καγαϑουὶ “ύοιτο το δεῖνι, οἷν σὔφημου 
᾿ς Ἀμνήμης «ἴω σΐω ἀϑοντι σφμυοωρέπειαν. Καὶ 

τας ἀποίντων ὠκρας ἐμ πληκ τι Ὑὴ} ἐπαίνων Ὑ κθὶ 
σϑιὀφφλο μϑύωνγῃ χευσῇ σῷ ψυχῇ τὸ [λωἥη. πλὴν 
ἐλλὰ οὐδ πόδες δπούίσδως ὃ χαῤιν ἃ σὐλογας; 
αὐτουφη μκει3) γὸ σὺ μυρίων ὅσων ἴδ σῶν ἐρᾳ ςῶν: 
οἷς ὡπώσιν ἔγω φποφτείων ἀμφισβης αἰ. καῦλλον 
δὲ εἰκ ἰμιφίσ ξητο συϊχορξσι γὸὺ ἅπαντες. 

Το αὐδουλφῳ. ,7 
ΟὟ βουλφὑ τὴς μδό δεν πόλεωξ. ἐν ἧ τοι 

᾿ς. 7 πεσας ἐγδωνησείμον ἵξόπιν διυῦ τινα πάνϊας 
ἀλεξανοέας ὡς πολίτας ὑφ᾽ ἡρδ τικιξ αι ποὺ ὃ. 
θεω Φροσήκει. τοῦ ὃ ὑπάρχει συγηλυειτε ε[) τὰ 
μακαρέτε ϑεοεῖωρε σφόσρα ὅζα μνήμης ἥμιν αὖ- 

δρὸς “Ἀυόμδύε καὶ κοησδὲν ἐἰμοελείδϑαι ἀξίῳ οὐδα Τ 
τῇσι τοὶ σρότα ἐχόντων ὧν τῷ πολιταίεάγαι. ὅτοῖ 
Μϑι ρϑο γα29» αὐδ,  ρυσιον ὡς ὑμαξ γομίω φρα- 

τιώταις κομζον . χρὴ ἐσεηϑυσαν ἐμεῖς ἐφοό)οις 

ἡροίμ μασι, τοὺς ὑμαὶ πέμψαι. ἡγέρδροι πανία 
καζχας ἐξᾷν ἰυτον τυχόντι τῷ ππερ᾽ ἐμεὰ σοΐ τε τὺ τω 

εἰεῖγι συφναι. ἐγὼ μδρ ονοῦ ὅπερ ἡτηστεν ἔδωκα. εἰ 5 

μὴ τιν ὐμῤφον, ἐπ, 
᾿ Ἡρωδῃ ὸ Μαρτυεΐῳ. {97 

7 ΛΎχ ὦ αἴήᾳ μοὶ δοκοὶ πεποιη δῇ Ὁ κοινονίὰν 
(: ὅχ:ςολῆς.ἰλλλ᾽ εἰ σδιώκισω γράμβῥίασι τὲς 
σμυνμμδρους Τὴ γνώμῃ» το αἱ ἦν τὸ ὑπεώτιον. Ζ069-- 
σείρηῶς δὴ θαυβάσιοι.κ) δὶ ὅτχιεδιοδόντοι Ὁ δ: ξολὴν» 
ὃς δ) χρυσίου δγρκοαμεδὺ πα ̓ ὑμαξ ἐςείλη δὲ 0- 

σίων διόδν, ϑώλψατε τὸν ὀνόνίοι τρόπον, ἐστ ειδεο[ μοι 
ὡϑα σιντὸς σιμυέςη τὸ βελοῦτηρκε. βελοίμεην 

μδὺ ἐγωϑε τινος αἴτιος ἀυττ ἡγνέδϑει. ἐ μἰω οἶδα 
ὅη καλλον ὑμὴν ἑτέροις μάλε.ν «ξιον ἡμδ ἢ τε κοὶ 

ὧν αὐ ἡμεφηηβάλλωρδυ. , 

Διοηῆύει, ί ̓’ 

Ως ἔπι αἰδιι ὁ καχαρίτης ϑεόσωφος, κοινὸς 
μδὸ μὖ εἱπτῶν τῶν πέντοι πολι, φῳρόξενος : 

ῥχαφερόντως δὲ τοιὶ ἡμετέροις γονέας ἐξήρτητο, 

τῇ, τε εἰς ἅπαντα ἀσουδὴ θὴ τὴ τῆς γλώπης οὐ. 
ξομίᾳ χοὶ χαρῤίτι. τ οι παρ᾿ ὀκείνῳ πολλῶν χῷὼ 

Ἔα  λμμενονν ΧΡΉ τὰ ρόαι 



ιὃ» 

᾿δημνοῦ καλόν ἐῶ μῆν φμπαβμδεὀμδνοιαί. 
τστι. Ὁ) ἢ ἰωῶ ἀπόντος ἔρηον,ῃ τοῖς ππαρόσι τὸν αὐοῖρα 
συςφῆστι. τὸ δὲ μιὴ (αρεῖαν ἀὐτω τὴν αὐτόϑι »έδϑει 
δχωτοιβίω),υμοέτεθον ἐρηον. 

Τῷ ἡγεμ. 0 
ΙΓ Θεοοωρε μνήμη «ῷο τῇ σεμιγοφρεπδίᾳ 

Ἐς: σῇ, πῶς σὲε μιάγλοιγχάφαστεω τοῖς εἰς ἢ. ἀ. 

“ελθόνίᾳ καθήκασι, δ εἰς ἃ αὐεψμὸν ὃ ὠκείνε τιμήν. 
(ὁ γὺ αὔρα ἀγα ϑὸν οῦ ποποιηκῶς ἔσῃ, τι ἃ μια- 
γώλης ἀλεξανοδείας βελουτηρίῳ χειθισοώμαμος. 
ὡς ἀθοόοι οἠυόμδροι, Φεϑσαγηό χασιν ἐ οὶ τὸν α,- 
δρα.»ἡ ἐδεήϑησαιν ὀνα τη τι Τημιρτέρρον γρώμικό- 
τῶν. τὸ μδν ἐν δξνω ταὶ δχιςολαςὶ, ἡμέτερον ἀω. τὸ 

ὃ εἰς ὄνησιν δ τῳῦ βυέδγαι,περ᾽ ὑμὴν ὄδπιζητεξίται. 
Αναςῶσιῳ. Φζ {1 

Σϑην. ὠλλια πῶς οἴοι.πανυ μδρ ουὐσὸ βα- 
ϑείας τῆς γνωμῆς ἡδλίω, κῳϑὼν λουσα 

ποι σα Τῃ τῷ βασιλέως φωνῇ νόμῳ σοί πα οΐᾳ 26: 

νόμδνα, κάλιςω μδὺ ὅτι σε φιλφ' τίνα γὺ αἱ σδιχαιό- 
τερον. οἷ᾽ ὅτι πογηρουὶ αϑϑξφποις μμιστω ὧν τας ὧν 
σκότῳ κοὴ γωνίας ἐλπίσας 5 ἡ χρηςη τύχη δ] παι- 
οἵων ὑπετόμεῦ. 

Διοηΐ ει. 212, 
ΤΙ Οιοῦτον ὅν, ἡ σύροον Ῥῥυφή. καὶ συϊ νῶν κὴ 
ᾧ βευς: ὄχιλήσμονας ἀποσείκνυσι. μΐα οὐ- 
τοσὶ πόμηηθ΄. ἀφ᾽ οὗ γρώ μίζασιν ἡμας ουκνασά- 
σω.κοὴ ταῦτα δούσης σοι τὴς φύσεως " μόνον τοθς 
ρθίαν, ἀλλὰ κα) Ὡρὸς ἔσειξιν τὸ φιλοτιμίαν ὑπα- 
“οροῦ ΘΕ, δδιφολας. αἣλ “« ἄμπες υγμαίνοις. ΧΘῚ το 

χρυσᾶ παισα Καὶ καὶ κα λίπαις μήτηρ αὐτὴ, ἡμὰν » 
τῶτο ἄλις ἐζει. ᾿ 

"Σιμπλικίῳ. 2. 

Δϑι μϑύ τοι ἢ τύχαις Ἰὰς γνώμας μὴ συνεξαί- 
δὰ τὰν “" ἡ εὶ 7 "7 

᾿ τὐῤκρόκυν: ἧ το μεμνηῶζ, πα λὰ Φίλων ,ε-- 
λατίον ἡγεϊόϑαι ὁ πωρέσις ἀξίας. σὺ ὃ ἡ λελή- 
σμων ἐδ χρόνω συ χνᾶ γο]ώ δὲ ἐἰχί, χαήτοι σφο- 
δραξς σωνανάσης ἡμας ἀλλήλοις. 

Ἃ Ηλιοοώρῳ, ᾿ς ὃ Δ 
ον ἃ 3 ᾿Ξ οι 

Μοὴ μᾶν συμιωφόεισι τοῖς ἐνιαυτοῖς, Καὶ ἡ τῷ 
7 ͵ Δ ΔΕ Ὁ Ὑ. 7 "᾿᾿ ι 

φίλίρου Φοροάχηγη.σὺ εἶ εἰ μδρ ομοίως ἐῶν 

ἐχ ἀγής χολίω ὑπο τ Ὡρωϊαφτων ὄχλε γράμ- 
ἊἊὋ ε Ε ε' ᾿ Ν ᾿Ξ τὰ μίῶσι τιμίαν ὡς εἰκὸς ἁπτουξξ ποτὲ (οὶ οιὲ εἰκὸς. κλέ- 

Ρ ἤ ͵ « ᾿ Ψ ψας σωυτὸν δπὸ γ᾽ δημοσίων χρόνον ὅσον «βκέσαι 
φῳοοὺς μέτρον δππςολῆς, αὐτὸ τῶτο μιζωυσεν. εἰ οἱὲ 

9 ᾿ . ς Νᾶρ ἢ 7 

δχιγινώσκεις ὠληθοῦομδρίω καὶ σοὺ τίω ἰποψίαν 
“ ᾿ ͵ 7 ΄ Ν γ ξ ῖν Ὡς ληϑῆς , οόρϑω σοι μιεζνοίᾳ Ἀφ σαῦτον ἡμῶν 
ἐπανάγαγε. 

- 

Τρφίλῳ. “5 

Λλ᾽ ερφῥήτε κυρίωαλοι, μήθ᾽ αἱ πόλάς ἀςυΐει- 

γι τος μα σοὶ χεΐριν ἀξίαν αν ὧν ὁ 
θαυμάσιος Αγαςείσιος αὐγαῖς γραφά, πάντως γε) Τ 
ϑεῶ σοι τοροσές αἱ χάθας. ᾧ σειυτὸν οἰγοειοῖς τῇ κοὶ- 
γωνίᾳ ἃ συεργετικῆς «εσαμρέσεως. αὔδα μονοίης 
αῥίςε Ῥιλοσοφων ὅτω Ὁ ἐμοί σε φίλον χιαλδὲν,ὡσ-. 
περ ὑπαρφορόζει τῷ πράϊματα. 

ὈΙΝΕΚοσπν ΜΟΘΚΘΒΘΟΟΒΒΥΜ 
τάσδ; ἔσο; υ] ἀθπη . ἡυαητιην 1} τὰς ἔμ τ, τ ρθη 
41. υἱά νογὸ ροξιμτ ἀρ (δης πιαρὶς εβῆςοτςο, σαὰηι νῖ 
ποπλίπθηι ῬῬυαίθητ θαι ψαλπ) σομπθηάατ ἢ πηθα 
τράάογετον οἰἔγαμη αυτοπη ραττίντι οἱξ ΟΡΟΥΔΠῚ ἀαΓέ» Ν ϑ - 

ὶ ͵ νῖ πὸ συ! πιο  οἤθῖα οχ ἡϊα ποσὰ οοπμποσζίαιοηέαυξ 
σαρίαζ, ᾿ 

Ἀφ ρριοη], 

1ὙΠεοάοι] ἡπουπμοσία ποῖ; ἀριά ταδπὰ ργορίσ 
ς ταῖρι} το δα τ (πὰ ] 1 νοι ὸ μα πυρρίο) ἰατρ ΑΓ18, 
οἷ5 4] πιόττιο ςορηάτίοπο Ἰυπόξι {απ Βοηογοπι 
ἴῃ ΠΟ ΓΟ ΥἸ ΠΕ] Ἰρίπμιϑ οο ] ται. ΝΔην γα νι δῸ 
πὰ ὃ Βοηο ξίπι., ὅοης ἤσίπν ςομτα τὶς ἃς ΑἸἰοῦ 
ΧΑΠάγ]α Ππαχ  ηγα δ ηαχαὶ ϑταυ ΠἸπλλμπ ἔθσοσις : 4.0" 
180} Δ ν ἸΓΏΠῚ Οὐδ ποι! ποιη δὰ το. αὐἰπιχεγίς 
τοραγύιπσαιθ νὲ ποί τὶς Π τοῖς ἈΠΟ Ια ταν οἰ 1 111" 
αλλ ς, ΝΟ γα Ἰρ τὰν ἔα, ᾿ἰτοιας ἀατο,ργοάοίο 
νοτὸ ἃ νοῦ 5 γθ μγ τα. 

ΚΣ : 
λα πιο Πιπη, ἴσας απο ο: του ας τοῖο ἀηΐσ' 

ἔχω ἰατατία Πμ Ῥευξαξις., οπι ἀπγοοὸς 06’ 
105 ΓΕρῚ νος 5 ἱερὸ ἴπο5 ἰΠθεγος ἔλᾶζος εἶς οοσ 
σπου θη. [ἃ ἃδοὸ, ΠΟΙ Δ11} ἈΠΟ τὸ 46 ΠῚ ε΄ 
Ὠ 1} ΠΊΘΙΙοΥ 6 ἰμγοῦ Τ ΠῚ 48 Ρύδιιος Ποηλίπμδ5 οαἱο 
Ρτοίοαθου,, παούιμην ἐχρϑξξατ ποι ἐπ τοπορ τὶς δέ 
ΔΠΘ}}}1ς ἰατειτθῃ, ΟρτΙπλὰ Ριοτοσ ἢ [οττιμλα χηζοῖσ 

ὴ 

Οζρριτ ὃς Δ ΠΙΠιἰυχ τεάοσ!ι, 
ΣΝ 

Τυπηοά! ἤχηξ δγιούαηι ἀ6} τα, Ζυα ἀτη]σοσιπῆ 
ὁ τρις ἐγών ἸΠ ΠΘΠΊΟΥΟ5 ἔποιης, Μόη 
δηλ ἢὶς οἱὲ συ ίητις, ἀμ τοις Τὴ {] ἴοι αι! 
ἄρ ποδὶς Αἰχ {Ἐ]»’4ηις οὐ πν ἡσέαγα οἰδὶ ἀςάοτ!ζ, νῖ 
ποπιποαᾶὸ Ποαθδὶ νῇις ροίξυίατνν ὀϊ ὰπν οἰ δά οἤόε.. | ται ὃζ σοπτοπμἀοπάιμη Ιἀοηδδς ᾿ἰτοτας οοηῆςος Ι λοι | τ Ροῆς.56« τηοάδὸ εἰ δομᾳ ἢς γαἰδιυἰης ἰζομ απ ΓΟῚ Πρ τὶ τα] αἴαιι ππαζοσ ἱρίογαπι ρι!οτίροτα, πο ἢ δὶς μος δτίαπι ἔδτίς θῇς ἀοθεῖ. 

διηρίλές. ' 
Ν Τ᾽ πο οροχζοθας δά ἔουταπα: ἀοΠ]τυτίοηοπι [Ἰηγ}} φιϊηνὶ (δυτθησια ἀοῆδοζο, πραϊς νῖνε- | [ΟΣ ἀΠ.ΙΓΟΥΙΠ) χηθιη ἢ Πὺς Ρίαίδηιι οοπάϊ- [ΟῚ ς ἱπα Πρ μαι) Ριυζαις. ΤῺ γοχὸ ἰΔΠῚ ἰοηρο τοιηρο- ΤῈ ΠΟΙΈΥΙ ΘΙ ΠΟΥ ΔΙῚ ΑΙ ΘΟ ΠΕ, ἴδοις “ιιὰλῃλ ραγ εἰαδῖρ ςὰπὰ ἀγές πιὰ ῃὸς ἀΡ τοΙτῖα ἡγαϊαὸ ΠΟΠΙΠΧΟΓΙζ. 

οἱ Ἡεἰβοείογο. ἢ ΤῊ... Με αυίάθη γπὰ ςὰ Δ1115,1ΠΟΓΘΠ δῆτα σαρί- ᾿ ἀἸζατις ργοςθάμης, Τὰ νοτὸ ἢΊΩ εοάδῃῃ ἰοσσ' οὐξϊτατ", πο ἢ ταητίλ τ νὶ ἡ ἡρροζιογῇ ταθα, ἔοιασίθ» ' {πτοσῖς αβῆσετε ψαθπηδάμοάμιη ΦΟΘΠΠῚ οἱϊ (δῃγεὶ 4- ἰϊφιαηάο, ὃὲ ιοα ΦΘΌ11) οἱἐ ροΙ]ς. Πιβηιταγο ἃ ποσὶ ΘΌΓΙΙ5 ΡῈ] 1 ο]5 ταητὴ ζΕΙΏΡΟΓῚ5 » ΖΔ Πτιλ τ δα πιδ- ἀἸοοΓα5 ΠἸξοσας ραταπείλς ἔατις Πξ, 8. ἰά ἐμίιπν πόϑὲς Ρἰδησμι ἔμοϊτο. δ᾽ η ΔΗ Δ ποττὶς τ οδἰϊαοηὶς πο- 
Ἷ 

᾿ 

“. , ᾿ 

Ί 

Π1η6 ναὸ (ἠρρέξιμη εξ, ἙΟΥρ45 ραξηἰτιάϊηε; ὃζ ] τα πγοτρίμπι ΠΟ ς τοἤιζιας. 
Ρ 

ΤᾺ οἵ, 0. 

ς' ἤδάας (γγοπεηίες πεήτο ν]οίπα οἰ ταζος ἀϊ-. .» ϑῆδηι σγατίλίῃ ΕἸδΡῚ τράσυηῦιρτο οὸ σιυρά ἬΡΚΕ Ατμδηδήμς εἰς (Ὀείρῆτοας ἃ 160 ἢπε ἀιδίο οὸ ΕἸ ὲ σγατία τοίδγθευς, 
ἔλυογομη ἀδήπογογις (Ὁ 
ἀξ. Ψ σας Πποϊζον Ρὰ 
Ηος ξηΐτη τό ΠΟΠῚ}16 
Γὸς ἰρία {ιρρεάϊτας. 

ἢ 16 Ρἰοϑδὸ 
ΟἸΠ15 ὉἼδ] Βεπθαοίθηζίατη οἷ 
Οἰδῖαῖο νοΪαηζμεὶς δεηραεῖϊέ- 
ΠΟ Θρβογυνη ρχα παι πμης. 
ΤΏ 1 ρΙδοεῖ ἄρρε]ατς, αυδά 

ὧν δ ΧΩ 

π Βοος, σοργηίϑῃ! Ὁ 2012 Ριοῶυεβι τς 
υςϑα Βγ εουπεϑγ οἱ Τῃ6 ννείςοπιθ Τγυβὶ, ἰοπάοη 



- τὸ 

͵ 

Οφηξαπεί, 
ΦΙ ΡΟ Ορ ἰα ργαϊταῃτίαπι ἃς νἰγαζοιι ἴῃ Βο- 

ΟΜ πόζα ἢαίλο5 ἤοι ἐοἰ τα ἴῃ ριαίςητίβιις ἰἰ5.» 4] 
ἜΠΣ Θ.115 ῬαΓΕΙΟΙΡ ο5»γ Θγμ ετίαμα ἴῃ ἀρ  ητΙριι5 Ἔα 
ζοΐες ἃς τοαούρθοτο. Π.᾿1ΠῈ15 δοιαὶ ΑἸ ΠΓΙΔ11118» 
Ἵ{| ἀρὰ πος Ποπ  Π]Πητιιιπι αἰσυδηάο ποι δάο- 
Ῥέας ο[ἤγπλοα ςοττὸ (επεζια, απιιῖς ἀρ οαδ ν]ἀθατοΣ 

τὸ εἰς Ηαἰυς ΡΓΟΧΊΠΊΙΠῚ ςορσηατί, Ἰρίμη) (ζΟἤ!Ο-- 

Ππιμὴ νοίζον δοτογίομι ᾿πἰαγια ’σσάϊτ, ΟἸοηάς 1- 
διδαν δ ΤἸοαγ ἥμιν οατα οἵδε, ὃς δοζογίομιιμι αὖ 
ἱππαγιᾳ ἀο  Ἰτηῖς, 

Ν ἐγηρ ἑοῖο, 

ΝΜ ὑσυκεημα ἔπας νὰ ἰμχαῖς ΤΠ) ει5,ἀοδῖτα. Ποἰνοὶ 
ἅΠ [ΘΠ] αἰτιι5 ααγὶ πη) χα»! ἰμ5 ἢ ὈρΡ]ἸοΙα ΕΣ 

δα Παρρ! ]οίιηι σοπἀοηδυ τ.) 6 ο τπόγοιὴ σοί, 
Ῥερταάιο Δαρηαϊο. 

δε  οερκυϊατίου (5) ὃς πιοσοτίοσιμη αι τἰδὶ ἔᾳοοῖ. 
Πηλεῖ ταζο τϑιοσὶ ρίαν φοσιία5.Ε το οἰ 4ι- 

Ἰμξοτοσὶς ντ Ομ η65 ἰΠ ΓΟ] σογθὴς πὴ πλάσῃ] ἃ το βοτὶ 
Θαμ διις 4 (Ἐς αὐ πιὸ συγ ἀρθγι{Ἐ]. 5 οἷς ἰρταν 
Ἁυϊᾳ ἔποί 5 νι ὃζ πὸ νυ͵ἷσι5 οοταμάοτο ἀγα πο ἰπ ας 
ἔμ} γρίάους ἀο πατρὸς ἐρὸ εἰδὶ ν]σὶ πομλιηθ τππο- 
ΘΙΣΙὰς ογρατς σο θη, Ἐπί αν τοππθη οὨλ] πὸ ἔα ]- 
ἰησιις ροτιτοηξ αἴογαῖ 15 σα 15 σγαῦὶα ΠΙτο τὰ 5 Πγ1ῖ- 
τα Πρ ἢ] νύις ἢτ ὁπιπίαπι Βοιμίπαμι ἱμάς], 
{| αιρ ἡ ροῖας ἤθη ἀθησσοταγ:τάπιθη ΓΘρα ἅμ Η] - 
ΠἸΟρλσμις ἃ ἴς ατϊατα  υὰῃν ἢ (Ὁ 6] ογαυ (δἰπλμ5 ο(-- 
ὀτγῴη ας ταὶ ἀνῆδοι ροϊιυϊαγοῖν οὐμηαιις νόθα 
ὃ τὸ τθοιμὴ ΟΧροιξαϊατιτυῖς. δα το γΘΠΟΤΌ 5 Π}1 ΠΗ 15 

ἴπ|:8 γε οἰξίιην ἃ ἔοἰο πχοα οἰαιάδης ἐμηρονα 15. Οὐὐπὶ 
ἵπ4 Ῥαττίηι ἢοιίποϑ ργαίδηζος ν ἸἀθυτβαΓ ΠῚ ΟΧ 
18 ΖΝ Ἰφοτιμ δυιάιοῦ πρὸ ἐσο ὃζ τὰ οτίο ἡμο- 
Π[ πιο ροσίγαθηνς ἡρῆις υϊαμπαπι [ἢ Ροϊϊογιμη 
ἀἀ γος σαγτοῦ Ἀιηρ 8 ἃς ἰΔοΒτγηνας πη σοηίραξει 
ἴὭΦΟ ρεγβιηάςς, 81. ἰᾷ ἔλοοσο ροχείμηθίςο5 ὃζ ΠΟΙ ο5 
ΒΔ ΠΟΙ Ἰπιιπ} σα απ ΔΩ. θν » Ῥάζοτο νῦ Ζιο- 
[ιά!ς πχυίτος μουγῖπος δε μοἢοῖ]5 αβῆοΙα5 » εἶν ΙΠ6Ὸ 
)οίχις αἸὐριοῖο ἢ ἸρΡΙ σο5 εἰν] ἤσπς. 554 οἰ ροτ- 
Ρθέξζαι μαδδαμ . τὸ πα τὰ οἰ δοίαπι γεοιαγὸ,η6.-- 
Ἅ|6 ὄρο πιλτογὶ απ} ἀρζάτῃ τααΣ ἐπάταχτα {ὈἸἸσοτα 
ἔροιο. ᾿ 

Εἰάε»,. 
᾿  Θὸ εὰἱ ρατίτον ἃ ἡ εις σσύαηι σετο. Ἴ αἱ ττῖο 1Π1ὰ 

᾿ἰᾷ Ἰηξογας, 115. 6 ᾿πἸυτᾷ ρατἠατατι μὸ ἐ {1 ἴῃ 
θράοη 65 (δησθηζία οαπὶ Ῥίατοπα στα οἱΐς πνὰ- 
ἀπ) 1 ηϊατίδπι ἰηξοττδ » Πυὰπι ρατὶ πχαρβ 01 σεατὶ- 
ΟλτῚ αὰτη 111. ν]ἀοτὶ ἀοἴθθο 5 οὐπη ρΓῸ 60 γορθπη 
᾿ὅὸ ΠῈ}]0 ἤιο πχοείτο νοὶ ρθοςαῖο ραπαᾷ τερε- 

Ὦζασ, 
““μνεί,αηο. 

ΝΥ Ζαοιηαάπιοάιμπι ἔπη ργείοξε!,ἤς φείδην ἔμπης ἃ- 
.» ὴῖ χυϊάδηι οἰ αἰταζαμι σαἰείξες. αταας ἀϊαϊηὶ, 
ΟΊ ΦΟΤῊ ἘΝ οἵηπίθας μαδοτὶ ΕΡῚ1 ραταῖο, π Θπιου τι 
ὅπ ζο]οθγατὶ Ῥοπεξαζοταπι » Παογαπι ᾿π [ἀπο 
ἘΠροτῖο σοητίθις νην ογίι5 φΌτοΥ Θχίτ ας 8]. Ἐ]ος ἰρ!- 
[αν ομαηῖριις ὃς Πηστ]]ς τοπηρογίθιιβ εἰδὶ πιο ραῖγο- 
[ΠΤ ἄταϊιο ΔΌΧΙΝΠΟ ριασίϊο «ἧς {ατυιζιπι ας, οοπ,- 

Ἰγαηξιηη 6 Ὥραυμπι οδίφογαγθ » στ ταδη ἐρίπι ἰπη]-- 
ἰβπομοο ἀΐσηο Πρεπάϊο τοπιπηεγεῦ. ϑοίμῃπι ε- 
Ἀδῃ) ἤος ορὰς σοπηηγαης. οπΠ} [60 Βοιηῖποδ Πα- 
Θης, νὰ δοπ τηογθαπειτ. [ππϊῖᾶτιο νοσὸ συσάδῃχ 
ΞΟΠ] ατίο εἰξ δὲ σδ᾽αησίς οὔ ε0 οὐἶτις οἰδ ἱπλϊτατίο, 
ἰά φυοά ἱπιίταταγ. Ργοϊμάο τίμα το ργαρθαθνε Πδο 

αυὰιη ςοηϊαπα δίπνας δοποιηεύθηα! ἐξά ϊο ἂς οῦ-- 
᾿ασαιζαῖα, οἰ Ποἰατὶς » ἰρέίαιις ΔΙὨΡ 5185 σΟΠςΙΡα 

ΕΡΙΒΤΘῚ 4, 18, 
- 

Κωνςδιντι. 2. 6 

ἢ τὴν ὃ φιλοσοφίας τπιμαξ ἀρεῖ, μόνον ἐν παρῶσι 
:Ἀ “τοῖς μιεζᾳ γἕσιν αὐτῆς, αλλὰ τὰ εν τοῖς ἐπεξσι 
“ἰμήσᾳς.ὃ σὲ ϑεσυέσιος Δι πανος παρ᾽ ΔΩ “πο.-. 

2. τυχὸν ἀμείνονος λήξεως δ ἐμοὶ εἷοκιεῖ πάρες; καὶ 

εἰπεῖναι σδὸ κῶν. τέτο συϊηῆοη σφόορα αὐτανένιον, 
ὁ παρ᾽ ὑμῶν σωτήριχος αοδεοκεῖ, δεῖξον ὅτι κή δὴ 6)ο-- 
γυσίε,κ) πέπαυται σωτήρηγος εἰσ κῶν, 

Σιμπλικίῳ. 2 
Α Φιέγαι φησὶ σ!εῖν ὃ ϑιὸς τὸ ὀφφλήμοϊᾳ ὀφεί- 

λει σὶὲ ὁ μδ τις οαάνεισ μ(φι γουσίς. ὁ σὲ, τὸ 
σδυυϑαι δδ᾽κίωυ. Ὁ ὃ 18 λα ξξιν ουκἱ οὐκίω ἕαριόων, 

ὑπήκεσῃ τῷ ϑεῦ. 
Πωτασΐῳ αὐγεςωλίῳ. 2.0 

Οὐ παρ᾿ ναι" ὄχλου χρὴ “ἢ ραν κοίτων, 
αὐτὸς συὶ σαυτοῦ αἰτιαί, φηλοτιμηϑεὶς γεὲρ πῶ-- 

σι ἡἡνέϑωῃ καταφανὴς, ὅτι μιε δὶ πέσης ἀγής τι- 
μὴς » ὧπασι τοῖς Κατοιπιονου μδοις, ἐπ ἐμὲ τὸν φρό.. 
μον αὐξωξας. οἷον" ουιῦ ὅπως ποιήσς, εἰ δ ποτα 
στεητουῦ ἀξ καἰ μυβ κουπόμδρον κἱπὸ πολλῶν ᾧ σὲ ἰδὲ 
πολλῶν ὑπ᾿ ἐ μαῦ᾽,οἱ γὺ πείνυ δ᾽ 17) μείαν κὺ φιλαν- 
(εσπον ὑῶν οὐ ηράφω; "ὦ τυχειν ὅξιν ἀξιώτατος 
ὡς ἄγοντες ἴσεισιν, ὅστοτυ Γχαν ἕτω σε μεηεῖὶν ἡπ]ον, 
ἢ εἰ πταμπόνη ούς τε ἰοῦ, ἡ παμυπυνήροον ἐσϊεῆτοσρα- 
Γχῴτων.τῷ τό πε ὃν "ὁ ὅταν ἀφίκω μαι «οὐοὺὶ σὲ δῇ. 
εν αἱ πασύμδιυος,φοοόοΐαῆε τοὺς ὑπηρίϊαις, γιζυ- 
ῶσαί μοι πὶ τῷ προ στόστο τος ϑύξας. αὖ ἢ τὸ γ)ε- 
γόμϑρον οἱ μδὺ,ἴσωσιν, οἱ ὃ, 7 ἰδύντων ὠκεέίσωσι,τεῖν 
τεῦϑιν ἐγὼ νὴ συ, θαθέζαν εἰρζευζιυ ἀξορδῳ.ὡς ἐσεὶς 
ἔτι τῷ λοιπὸ Ὡροσοοαμξιταί μοι κοὴ ἄσροσανα-- 

κλαύσεται. εἰ σε δα δειλιάώσς γὼ ἐκ ἐθελήσᾳς (αῦ- 
τα σοι τουὶ αὐθρούηοις συϊγνῶγαι, αἰέχεε πολλείκις 
Δ ἡμέρας ἀγαϑον τι ποιεὶν αὐθροποις, ἱκέτας στυ 
γινορδῥνοις «ἢ ἐμ τε κἡ τῷ ϑεδια οἱ οἵδ᾽ ὅτι, εχ, 
ὠπαρορούσης οὗ ποιῶν. ξροιου οὐσὲ ἐγως ορεπέσεις 
ιὐουϑέσᾳς τὴ φύσφσου ποριζόμδρος. 

τῷ εὐστέ. 2.5 

Γὼ χαὶ σοῦ κ" δὸμίαε τὴ τῶσεισε μδὸ ὡς μα αἰ. 
εἰκοίης. ἦσθε ἢ,ωὡς μὴ ἀσθηκοῖτο, εἰ σὲ κ᾿ σοὶ -- 

"εὐ μᾶλ τῷ Πλάτωνος, τὸ ἀοδηκεῖν τῷ ὠοβι»κε) ἄνα! μέ 

ον τῇ κακὸν, ἕομζα σοὶ (ῷνλον, καὶ τοῦ δὲ χαρίζε- 
«ϑ:|» δεόμδρος ὑτῦρ ὠυτεῖ ρα το μδθου δέχας ὑφ 
ὧν ἐκ ἐϊξήμδροτεν. Αὐρηλμανᾳῖ. Φ; 

Ι τινές εἰδι ψυχαὶ ὮΙ πόλεων. ὡκασέρ οιαὗ εἰσ 

ἐ τὲς, ἔφοροι, θεῖα! ᾧ χἡ δαιμόνιοι, πάσεις ἡγ σοι 
γχραν εἰδέναι οὴ ἀπο μμε μεν στα! “) ἀγαϑῶν ὧν δὶ 
ἃ μεγδίλης “ῖς ἅπασιν ἔθνεσιν αὐτίος γέλονας. 
αὐτάς τε οὐ ἰαύτας αὐὸς τοι χρη οοις ἑχαάςοις οἴ. 
οὐδο! ποιρέστενα! σιευηηόφοις τε συμμῴχες,κὶ τῷ 
κοινοῦ ϑεῖ δ εἰάσει.» γχυ ἐῶτῳ σοι τρϑπι σεις οἰμίρι-- 
βας ᾧ ἐνδεχο δύης ὠκείνε μιμήσεως. τὸ γὸ οί ποι-. 
ἕν, ἐν τῦτο μόνον ἔχεσι κοινὸν ἔργον αὔϑρῳπος κρὴ 
ϑεός ἡ ὃ μίμησις. οἰκείωοίς ὅδ. χὺ σωωαΐπηει φοϑὸς 
διμιμεται τὸ μἱιμούμδμον. δῴέκοισο τοίνιωυ ὡς ἀ- 
πάργασμδρος οἰκείως τρῦ ϑεφί τῇ κοινωνίᾳ ᾧ αἴλερ.. 
γετυοὴς τρφαιρέσεως, ἢ συυυέσο ὧν ἊΝ ἐληέφε 

}} 



Ργηίη! Ὁ 2012 Ργοῶυθδϑβε τς 

υγίθϑυ οἵ Τῆ6 ννείϊεοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

ἴδε ὈΙΥΕΚΘΟΚΥΜ ΟΚΘΟΚΥΜ 
ὅποῖμε τῇ τοιαδετημηὶ ψυχῆς δζοϑέσᾳ προσήκοεσιν, ὦ 

μεγαλοωρεπέςοτε μόνος » ἡ μιετ᾿ ὀλίγων σὺ μόνος, 
εἴ χαίως καλέμϑρμε. ἀσσαΐζομαι δ αὶ σεμνοτάτης 
φωνῦς ὅ πατοός, τὸν νέον τῦφον τας ἀγαθὰς ῥω-. 
μιαίων ἐλπήδας. 

β Τῷ εἰδελφύί. 47) 

Κα, τόνο(ᾳ δθλος Δ αὶ τεφαὶ σιν ὃν “γγ0- 

ΟΣ πω δοτοι βίω ἰδ Θεοεοευ 
πληρονόμειων ὥὐἥμιι πώλα μδύ ὁὲι πονηρός. τὴ γὸ 
ἔφυ κἡ τόγρᾳ 7αι Κακῶς.» αὐ αγωγῆς ὁχ ἀπέτυχεν 
ἐξίας ἃ φύσεως, ὡκ πωρόδὸς ἐν τηλίᾳ τὸ κύβοις κοὴ 
καπηλρίοις (φλιν δηδτίς. ἀλλὰ νυῦ Λυσίας αὐ εἷ- 
“εν ὀζείρ[ας «ε χὰ τέλος ἐχή. Οπχέοας ἀν σύας δείν. 

ἐρμῇ μδιργὸ κὐ ἡρακλέϊ Οἷς παλαίσρας ἐρόροις. ἐδ 
χὉ) μικρθν τρέστφ. κοὐ ]υτοὶ 7 15 τοῖς ἀλλοις ὦττι- 
τικοῖς κονιοσ αἴ λοις γεωκορέ!.. εἰδηγινες οἰσίἸέτε ἢ 
πόματος ἕτερφι δα! μονές, ἅπασιν αὐτεῖ μυέλεις οὶ 
ἵωτων ἀυτῶ! έχουν μδ ὅ» ἑτέραν ἀκ αὐ λῴξοιμι παρ᾽ 
ἀυτε  δποχρῶσει γοὶρ ἡ πονηθία σέο τῷ πονηρφ'. δὸ- 
κιριρεϑεὶς οἱ αὐεγπτήδ᾽ ειος ἐξ) συμβιοταὔειν φιλο- 
σύφοις “ε:ύταις. ὧν οἰκου των αἰογι Ἢ πϑδλνο - 

φοὐ, ἐχέτω Ὁ ἔχεσαν αὐτὸν πόλιν. ὃ γὺ ἰδὼν ὃ πορ-- 
νότοιξα σοβῦντα δὶ τ ἀγορᾷς,ἐν ςεφαγῳ κἢ μύ- 
οοες μεϑυονίᾳ κὴ κωριοζονίσ εκ πόσης ἀκολασίας 
ἐμπππλα μᾶνον.ᾧ ὠδεὶς ἀϑδονίῳᾳ ωρεπέσαςᾳ ξίῳ, 
δὶ τοιὶ ἔχοντας αὐτὸν Ἐ αὐτήν αὐήγωγεν. ὅπως οὐ 
αὐτὸν οὐ φσὲιΑ τῇ νανκλήρω πλεῖν ὦ) αἴ σής σῦ.-: 

ϑὺ ᾧ πδων: αὐτόν. ὠμείνη γὸ αὐ αὐτῷ τὸ αὐάσγοι- 
τὸ σεχομότεφον. πλείτο δεδέμδρνος δὶ τῷ καϊᾳορω- 
κιάτος. μὴ γὸ εἰς κοίλην ναῦν καΐφξαιη, ἐπεὶ μὴ θαυ- 
μέσης, εἰ συχνὰ Ὑ περ μέων ἡμιοεῆσοι “ποιήσήεν. εἰ 
ἢ ὁηλες φρο φ Πείνοι του Νὴ μόγφ! Ῥυγος αἷς, ὠκφοφοῖς 

τὸ δ᾽ αὐ ϑοσμι αὐ. κὴ τοιὶ ναύτας οἱ αὐ αὐτῷ ταῦτα 
στοιεῖν αὐ απ είσης. φορὸς γὸ τοῖς ἀλλοὶς τὸ σηϑεινώ.. 

ἴὰτον τὸ κακὸν,εὶς Σπολαυύσάς, ἘΠ στιῶϊ,. Κἡ Ὡς ὅτως 
ἐμξριϑής ὅ6; Ὁ μιοϑ ᾽ γχεόντων ὃ Θώλῳ ταν, ὡς 

μὴ δζαχυϑίναι τῷ καϑείρ ματος κορδακίσειντος ἐν 
τῇ τῷ ποτήρά αἰδαφορᾳ .κοὴ ἀδλα πολλὰ βωμο- 
λοχοῦεται. ὡφὸς ἃ δεῖ περραχθαι ναύκληρον. ὃ 

εδ οὐ ὀδυοσοῦς, ἵνα μὴ ὑφ᾽ ἡδονῆς δἰ χφϑαρρίη, 
Σ᾽ σέρηνων ἀκτὴν σὲ Τὲ μεένος παρήμήβεν.“τοσι ὃ ,ἵνα 
μὴ Τυ πλέοντας ἡοογῃ διῥαφϑείρειν,αν ὠκέψοι σω-- 

φουνῶσεςδε δησετ αι. 
᾿ Τ ἣ φιλοσύφω. 32. 

“Ἴ Χρρεβοικα προίκα ποιεῖν, αξπορ ἐἴληφα φω- 
ἘΞ θλοροις βαύμῳᾳεον ἀλέξαν ρον ἐ- 
σπειν αἷν φοὐϊδοὶ σοί. Αὐυρηλιανφ. ,.33 

ΥΖῶ τῇ προνοίᾳ μέλφ ῥωμαίων. α)λὼ μι6- 
(Ὁ στοτὲ Κ) ἐκ εἰς ἄγχων οἰκερήσδσιν οἱ τὸ 

κοιναὶ σού 4» δυνάυδρμοι. αὐλοὶ τοῦ γε ῥήτορι τό συν- 
ῥόφῳ,Ὁ ἡππιρῶσοι στ οἱύναμις ἀρκεῖ τροθς ὃτυγ- 

γανφ δεουδμος. δπολαυέτὼ δηναῦ μδρ,αὐτὸς μόνος 
ζαυτης ἐπσέτα μα Ὁ ἐθνῶν ἀπουτων,κ φοοίνης: : 

Ταῖ ἀσελφῳί. 
Ἷ Π,τομωτάτζωυ δεθὸν ὅπ τὸ σλοτεὶν ἐ6.. εἰ σεν 

ἘυεΝ ἐγγωκῆν ὅμόσε ἰτέον 5η) τοῖς ὄστο- 

-»"" 

σαϊυζινοά! ταϊθηι απ πηυτη ἢ νἱγεπζοιυ. Φοςοηῖ ὃ 
πγάστ  β ΘΗ. ΠΠ πιο, αι) ΓΟ] τα τὶς οὔσηι ραις τα [05 

[ὰ5 ἢθς ποιγθη Πγογϊτὸ Πιδί5. Ν οςς (ἀπέ ρᾶτ᾿ 
τσ ΓΔυταην αἀο θητυηη» ( τὸ ἔρεπι ᾿ὰ ομνα ποτ ΕΠ| 
ΟΡ ΙΠιδΠ. . 

Ἐγα41}1. 

Ὑ' ποηλ]ης ἔδτι1}5.» ὃς ποιητὴς ἰπΠπίτυτο » 46πὶ 
σηλτο 4014} ροτόγαμπ ποἀ δ γατοσειη ἃ ἼΠεο- 

αὐ ᾿ Βαυθά δ8 ΘΏΛΪ 9 120} Ρυ θη ΠΟ ΠΕΣ :8 ΡΙ ἐπε ᾿ 

οἰ ΠΝ απὰ ὃς παῖις ἃς οὐ πσαῖας οἰϊ ᾿ηθαντοτά Οἱ ἡ! 
πάμηηες ἰοττιτηδ ΘΕ πάτον σοι ΟΠ το ΠῚ 4Ζι}}ὲ 
Τα] ἃ ριοῖο το δι! 5,τα}15 ὃζ σΔὨρΟΏ15 ἀη]Προιτοι αὐ 
ἀδοῖτ, Ατ πιπῖς, ΕγΠ45 ἀἰσογος, ρογβοξειοπθν Πη όΠΣ 
ας εἰξ αἰϊδουζιος τάχος το οὐξία 4 τηθάϊο τοςοῖ 
ίογυης. Νληι αἀ Μεγούνγηιαν δέ Ἡουοιίςπι Ρα]α τς 
ΡΓΣ 465 ΠῈ πλἰπηαη} 4] ἀοπγατο οι, 5664. (οιγτῦ!» 
το] υ{4. Ατεὶςὶς ΟομΗἴ8}}9 πγηγεγαι ὃς ἢ χα { 
Βα ἔδο 5.4}}} ἀασσπιοηος, οὐππίρας 16 οὐτα οἢ 
[] ταγῇις ΠΠ}} δ ρΡ  ἰοίτιμ τρίτον ἐς ἱρίο πὴ αἰ τυ [ὰ- 
Γ)81}}. 84115 1} στα ΠΠρΡρΡΙ Το τπῚ αγαΐο οἱ ΠΡ 
Πα] τα. Οὐπιὶ νοτὸ ΘΟΙΠρΡΕγ α}} {1 7 ἐπ ΠΟ ἷτ 
ἀοηριι ἀιὶ ν τ Πι ΟἸΙΠῚ Ρ ΠΟ ΟΡ ]ς «Ομ! 8 ρον 
ἄλιη οἷο. χαίροις ἀοηνὶ Ἰστοπειις [αδο5 εἰτουηνᾶ- 
ϑατατ, παθοαῦ πασδηζοηι ἕο οὐἰταϊειη, ΟΝ Δ.) εἰμι 
4 ν δε [ρογγατουο ἢ [Ότο ς [δες γοα Π τ01 
Οδουγασθυν ὨσΊ ΘΓ ς Ῥιοροιποάπη) οὔγια.; Βασς αγὶ 

ΟΠΊΠ]5 ἸΠτορογα τα Ρ] θη). 9. σΔηζ ΟΠ 65 Υ ἰδ 
ςοηίδηταηξας σάποῖο., ΟὨ ἢ ρ Δ} 11} 605 » ΘΟ.) αυ]δι5 
οἰἘ ,τγαηϑίογι, Οαατο ἸΝαιοίονο τγαάας, τοξιάσιῃδ 
1ῃ ραγγίδινι αι τ}1ς Θὰ ΠῚ. ΠΔῈ] θᾶτο οορα5. ΝΔΠι 
111 ἐυτξιτι5 δία ούπι το οὐδ. ΝΝαθίρου τγαηβ τὶα 
Αἰ] Πσάτι5. ἸΝὸς οηΐτη ἴῃ πιρά αι παποιὴ ἀςςοηάαῖ, 
Αἰιοχαί πο πλἰγουῖ5: ἢ πναΐτοϑ σᾷάος Εδὶ (δηγιπαοιος 
[φοογιτράπγαηϊο γογὸ, οΠριὶν Παμ]σατίοης » νἰπαὴι 
γίχις δα ἔθεσι ΔὈοτρίοσι, παιαις νε Ιάθηι [85 
οἸαης ρουίαα[οτῖτ. ἸΝάτα ρια τοῦ σοτοτα,, αά νοϊηρταιοϑ᾽ 
᾿ποΟ τα 4] ατῖο ΟρτΙπηα ργφά τυ εἰξ Νοηας αι υαπι 
οἰτ ται ἐφπογᾶς αὐ τί ργάιϊις οχ ἢ] 5 40] πηδτοοάρ οοησ 
ἀτιέϊ] πλαῦο παι σαηῖ, αι μας] αθο  αἰταητο δά Ρο- 
σαὶ εἰτοαίταση αὐ γοΪρταῖδι ΔΟΥΘ ΠΟ ΠΘ) δῃΐ-- 
ηγΐ τραδατιγ. ΑἸϊα σαοαας πλθτα {πσουστ του ἁρίΌ 
ςοηῖτα σα ἸΝΑποϊοσιμιι Οδἢτπιατιμγ ὃς τ μ 
οροττοῖ οἱς, ΝἼγ 185 Ἰρίταγ » η6 νο]πρτατὶς ἢ! Θος τὶς 
σαρθγοῖυτ» νἸπέϊμς ϑυγοπατη ᾿ϊτῖτς Ριατοσπθέξις εξ. 
ΓΠς γογὸ, πε νοϊπρζαῖς πϑυραητος σογιιπηρατ, ἢ ΡΗ͂ 
ἰϑριδης νἱποίοταγ. 

ΨΡιϊουρνα. 

Γι ν]άφον ἀροῖα. Ομᾶς5 γνοσδς ἀσοορὶ τοάαο, αὶ 
ἀϊαϊητηγι ὃζ φἀπϊγαιϊοηχ ΑἸοχαη γι δριά τα 

ἰφιά:διις Θχτο τὰ. 
"Ὁ κω 

“ἀκμγείίπο. 

ἐν Ἀαστῳ Ἀοπιαπογαπν ρυπάθητὶα ουτα οἢ ἰδὰ 
ΔΒ θεραης Δ|]]πΆΠ40 ςτᾶτη, πος ἴῃ εἴρε- 

τα ἀοπηὶ ἀςοἰτείζοηϊ» 41 Β ΘΠραθ] ς4πη γε: 
οὔδιητ, 564 ογατουὶ ΒΥ ΠΙΓΌΡΠΟ 9 τια τδηι9 συφπι 
εν (μποῖς δά φιοά ροείτ. Ντασιν ἰσίταν ππῆς ἰο- 
ἰιι5. πὰς ἀφίπ46 γογὸ οὐ Οπηηΐδες ρορα!!9 οτίαπι 
1114, 

ΕΥΑΙΥῚ 
5 

ἘἈειμ πιο σὔροπαίο αἰ σοπηραγαηάλς ρα ῥεῖ" 
ἴρξζα εἱς Αχμαπαίιυ. (ὐσηζαις οατ τηογιδεδιις 

τηΔΠθ 



οὐξίθις. 

Υ ΕΡΙ5ΤΟ ΣΙ 5. τῇς 
Τηδήμτ σοηίογϑάαπι εἴϊε ὃζ ἐχρεγιαηάδισι οἱἹΠ) ἢ]5 
Θιηηιὰ νὶ ἃς ροτπαΐοης. Οατς πὸ ἱσποίεῖ ἰϊέϊτο-- 
ΤῸΠῚ δά τει᾿ατηδητάμ νούάταηι δ, 96 α οὐ ἀΠλ- 
Πηλαπογτιτ, αἰτας. “᾿ " 

ς ΕἸ άρ;. 

Τλεῖ (Ἔχ πιοηῇς Ατῶγτ θεάζιϑ Ολίτεῖσῖας; 
Ρ ἢος ἰρήίπηι χυδά ἀϊοίταν,εεέξις δ(Ἐ. οὐμιρε- 
ἔζσαπι πουγοάαῖι νι Η7δε ἴα πάγγαίίεῖ, 

' ὡμγ[ο. 

Οληηος, ΄ιοπὶ οὗ μος ἰρίππι απο, ἀιιδ τς δητὰζ; 
Ἀ Ὄπ τοῦθ σταυ} Πππλο Ἰπέξατιις οἰξ, παι ται οἱ 
ΤΠ] ο δὰ Εἰς αἰυίοι ἢ να] οτι 5 ἀογθίτας» αιιὰπι 
ΨῚ (πὶ ταὶ δαρί εἰς αἰρεέξυ δέ ρυα δια ζατο είς 
ἢ Φυϊἀσηγ,πιτης ὀξέα δ  ἄδηη τὸ 5 ΘΠ σγιιοάς. Ηυΐο 
Δυϊξη α ἃ σαι οἰ αυφηϊοδέδίμ. τουτί} ΘΙ. πη 
βὰς το τηοί δὶ ἀοϊοίδξηιν. ἀσσταιαγὶ ρατίαν!5 ὃ Μα- 
Ε΄ σπρι ἀἰταξο ΠΥ }Π|τᾶτδ ἔχοι αἰ πο ραεγαμά!, 
Παρτὰς ἃ γο  εχὲ δες μάμο πὶ ποζοίιτατς ἀςΠ- 
ἀ αι ̓ προη]. ὁ΄ 

1} ογάέυνγείίαπο. 

“Α Διεξαϊοπι ααίανὶ ταὶ τ Πλτι αὐ ἴος ἰρίιηι 
ΕΙΣ ατοιτγοῦ, νξ ἴῃ δὰ σουη θη ρτα πάτο μὴ 

ΓΟὨ ΕἸ τατπν πορλἱ αίθιις οἴος., στατιάπιαμς Ππαθεῖς, 
{1 χυὶ ᾿ξ ρετοηζος σοπυπιοπάςπι: δά )) τὰς πὰ 
ἴαγα; [αἰλιοέξιιην ἃς πνατογίασν. σοΒ ΘΠ σηζοι ργα- 
δος. ΝΟΣ ΟΠΪ ΠῚ ἀυδα πλθυ5 ὀοσπᾶζις οἱ- Ηϊετο 
ἐς: 4 φυρητατ ἰαἰξα ροτῖς, Ἰἀοἰτοὺ εἰδὶ διὸ πὶ 
ζΟΙ ΘΠ, 48] Τα Μὰ πιαϊογιθὺ5 οὐτα5» ΠΟ" )ᾶ 
Ρυ ἔλθ  ΠΠ νὴ. τογγαιι {ἐπαταὶ τε δαταυ ᾶ σαι ἰν.- 
βοτο τοημ]τ. ὃς αυια τοῦ ἔτ, τα!σηε5. δα οὐγαγ α)ὰ 
τοίοττο οαρ τ. ααοιπβἀπιοάαπι τοφφητίοτος ἰπατο- 
τ 5. ἀρ} σία 6 γιηογο ρα] οο δμῖρ!, ἀἴτοτο αυδά 
δ τθηι Ρεσιιῃ τί ατν, αἴτοσο ιδά δα πιαρ  λαζαπη 
Ῥετηςτ.» ψοηι ρος, 

᾿Σ ἜΥΑΙΥΙ. 

ἘΠ Αρίσπης δα τὸ ἀοπάογιαμι δὲ ν τις, Οὐαῖο ἢ 
τη (οΥ]5 νθηξασαι ἐη το ΠΟ. 

ἤγαητο. 
αύαιι εἰ δ᾽ ἄοηο πη αὐ οπηπθηιν γγαζοηυ, 118: 

ηαυϊάθιι ἰῃ δα πὸ σοι πῖταν ΒΩΒΙΠ 5Ἰπιιι παταγα 
ἃς οχρς {Π| (δἰ πηατη:Ζ10 ν ποσὶ 5 ἢ σαγγΙ σ]οσιαν σοῦ- 
τα] ἰοιι5: Ν τοτὶς θειατη ἴῃ νϑηδηάορρυα! {6116 πλϊτὶ 
ἴατῖδιις., ὃζ οὐτι ἐς ἰδ γοῖβ. τι υταρ ιν ἐροΥ8. 
ἴθ πὶ ΠΟῚ ΡΟ ιν. [ἀεὶ5 ΠΟΙ ΜΕ Ἰτιιογο » πηαρ! της {τ 

νϑηδίοῦ 5 4 οοἶος ᾿πάογυτην 4η. νεγὸ τε ρᾶτου, 
8) δ. ]του. Ουδὰ ἢ ΝΗοπθ5. οαυ!5. αὐροέξα 

ἔοσυσίου οἵδ, οὐλαΐο νοτγαςοίο, ππηδόσιο οὔδίο, 
ΞΟρΡΊτα 5. χιειηαάμποάμτ πθαιο μοηληίθιι» ἤς 
θοὰς Θαυὶς οὨγηΐα σοι]ξε μη ἃ ἴ) 60 ἄατι. Δ ἃ 11-- 
ὶξ Δι σοι ν γζαζος πος οἱ ΠΙ8}] ςομξοττ, το] τα αἰι- 

τὰς ραιοίοτα ἃ παταγα (οὐτίτας οίξ. Αὰ ἰαθογος νοτὸ, 
ζδίταμη οἱὲ οὔ σαγη! θα ρίτι5 παῦοτγο μηουηθησ!. Ν ο- 

τι μη ἰσίταῦ, σαταιδυ5 ρἰθαϊου 8.» ΠΟΙΝΓΙ νειτὸ 

ἱ Ἡ ειάγο.: 

Οπάιυχι εἰν παπςι που αι ποὈ ταν ὃς 
ξΠλΊηο ΠΊΔΙΟΥΘ ςΠῈ αττο φυὶτη ἐοσζαηα ΠΟΤ ΤῊ 
ἀλι  τ ἔχπλα ρτοάίτιμα οεἱἐ.» Οργραγαίογυῃι ηὰ- 
ἀρς ρῃογαγίας ντὶ Ππταῦπα ργμά ΠΕ.» αυριηαάιηο- 

"ἢ δηταπογιηλ ρα οι ρυ ὰς αυὰι ᾿ηζυϊα, κ1- 
ἴϑιγ ἀἐαἴηβη) ᾿ποάοτοι, 

θγήσκυσι κὶ ἀἰδακτόον αὐτοις, τ οιϑοῖ κὶ βία πᾶν ὅτι 
ΔΙ ΖΦ Ἴ ᾿ Ὁ 2 ῃ ᾿ “ Ἵ αὖ. οἱυγομίο εὐ χ αὐ ὃν αὐτὸν λέάϑη δημόσιος, 52) δζα- 

ΦηΧῃ καλεμδμος.αἰλλα σιοὺεις αὔλεται. 

Τῴατῳ. 72 
Ἐὐπυᾶμα μηρὸς ἀϑὸρ, ὃ, μακαρίτης κα. 

Ἶ ςρίκιος, το ΖΦ ΤῸ ἐγγῥεῖο, φάσμᾳ ουλεῦπν ὦ» 

ὅν τῷ τὸ συν γησομδμος.. ὶ 
τὰς Αγυσέρ). 7) ὅ 

Ωαΐνε;ς; ἂν ὅτι σε φιλεὶ δὴ «αὐτὸ τῶτο φιλαΐ, γόσῳ 

«χαλεπῇ Θεισεπάλω σεν. ἰμὴ δὲ ὠυτῳ σεινὸν, ἐκ 
ἡ γόσος. αὐ λῶ τὸ σοὺ Ὥς ἱεραὶ ἀπεῖναι εφάλης. ἐ- 

“εὶ τὸ γωῦ ἐν τοῖς ὁμοίοις ὅς. τοῦτξα οἱξ τὶ Χρὴ ζίτον 

τρόσιν ἤδυλεπωτέραν ὃ νόσεν ποιξ) ρα τὰ τὶ ὅοι-: 
εἴς φρατιώτη φορέπον.. δυσκόλεωξς ἔχει Φρθς τὴν 
ὡξζ αὐωῆοις ἀῤγίων. 

Αὐυρηλιανῴ, 27 

() ἴλζα! σὰ τίν ϑεασεσίαν ψυχὴν ἐπ᾿ αὐτὸ τὸ Ὁ 
κῳταπεμῷ ὃ ἐἴστιν, ἐφὸ κοινὸν αγαϑὲν αὐ- 

δ ῥῳποῦ εἶναι. Μοὶ χείθαν εἰ ἵνα) τοῖς συ ςδἶδι τοιΐ 
δεουδμοις οδικαίων,, ὅτι σου ὡρεπούσας ἀποϑίσεις 
τῇ φύσει πορ ζοντο ὁ γορ δ συγηλυύς ὄφιν γϑοό. 
δὴς ἐμὸς, αλλ᾽ δ σ1}5) δια ων, δζὶ τῶτό σοι δ γεαὶ 
γνήσιον στ ίςη μὶ: ὅςτις ὧν φρο νῶν λαμκορότα. 

τὸς ὧν χα) τω ρα τέραν ξὥλον αἰσοτολὴ τῇ συΐ- 

μλήτῳ δχυδεξ χρᾶμος, πὸ, δῊ γέσονεν ἡγεμων,αἶ5 
ξιοῦτωι σωυτελξὶν ὥασερ οἱ νεόβουλοι. τὴ ἡπυέϑτη 
σ)πλοίς Ἀοιτεροός. τὸ μὸρ τὶ ὀχ τίω οὐσίαν, τὸ δὲ, 
“ἢ ἰδ ἦρξεν ἀρχήν. 

Τᾳ ἀδελφῷ 38) 
Λκφρμο ϑοα σὲ πόϑος Κἢ γφοία. πυνϑτίνομιαε 

Εν ἐΐπερ μδυεῖς ἡξονίᾳ. 

Οὐρᾳ! ἔν». 
Ἐ Πεμψα σοι δῶρον ἵσσπον ὠκροφυέξτωτον, οἰξ 
πασειν ἀρετίρ ἵσστῳ φοροσήκεσειν. ᾧ ΕΙΣ σή 

μδὸ ὧν ἐμίγλιως σδόμων. φήση ἐὲ ὅταν 62] ϑυίξαν 
φξαγης,κοὶ ἐν ἀγῶσι πολεμικοῖς. κοὶ ὅτε κα τώγης 
Κ.ὴ τοὶ λιβυχφῖ τροποίῳ πομπὴν δγινίχιον. εἰ γεὴρ 

ο “Ὁ Η ἢ Δ Α 

᾿ οἷσι ὅτι κα λον ὅς; κι ἡγετής ἡ κέλης ὠναγώ- 

νιΘ΄ ,ἡ πομπκειέ, ᾿ πολεμιςήᾳ, Ὁ". οἱ δὲ νιασαίων 

ἵππων ἰδεῖν ὅξιν αὐειδέςεοος.. ὀλβωδὲς τὲ ὧν τὸ 
κρανίον, κοὴ λειπόσειρκος τἰοὺ ὀσφυ»τάχω μδρ ἐ- 
εἰὲ τοῖς ἵπποις, ὥασερ οὐδὲ τοῖς αὐ ϑιρώποις, κα 

πάντα εἰἴεθωσιν ὁ ϑεός. μήποτε οἱὲ δ᾽ τὸ κΚ ἐοφός ὁκεί. 

γας ἀντ τὰς ἀαῤετὰς σιευτελέϊ. οἱ τὰ κφλαϊζα ΤΙ 
σκεληρον ἐλοίω οἷδο Ὄς φύσεως ὠκληφούσειτο, 
φοοὺς μρτοι τοῖς πίνοις, ὀςτὰ στιρκῶν οἷ σὰ οαρκέ- 

ςεοῳ.οἱ μὰν ἂν παρ μὰν ἵσεποι, ἢ σαρξὶ πλείους εἰ. 

οἷν οἱ ὃ ἡμωότερφι τοῖς ὀςέοις. 

Ἑταΐίρῳ. «1 
Μιϑωσαμϑυ δοι ναῦν. αὐ ϑιοφσων δυῶν χ 

πλεόντων τίω ϑαάλῳᾳῆαν καὶ πλείονος τέχνης. 

ἢ τύχης. ὡς αἵγε καρπαϑιῶν ὁλχάσες, φήμίου ἔχεσι 
δμανοία κρ)ρἡγαι χαϑτέπερ αἱ φαμενων Τα]. πόλι, 
φρὶν δὶ Ὁ νῆσον ἥκήν τὸ δ᾿ αἱ μόγιον Τὰ 

1} 
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Κλησονίῳ. 4! 
. ΛΎ βυης ἐμὸς αἰοδεκε7). σὺ ὃ "ὦ φίλος εἴ ὦ οἷ)... 

καζᾷν ἔλαχες. ὧκ μιαξ ἂν φορϑσογής, ὑπάρ.-. 

ἕῳ σοὶ καὶ μοὶ (Θ σοῖς νόμοις χαρίσοωῶς ἐπανίτω τοί-- 

γυν ἀσφάλιοξ, εἰς τὸ σεασότης ἐῶ Φ κερᾳμίωνγῃ τ 
πα ὸς δζαϑήκη Φοοσλαξων δὶ δπόφασιν.ἡ χᾳτη- 
ἡροίας ἐκ ἐδορόμης ἐμιποόων τῷ ὠἰοσυτίκα αἱ ἀ- 
κροφάσεως. πότε γὸ σὴ οχοοοδοτοῖν,ἢ δ᾽ χρόνον, ἐν 
ᾧ μάλιςοι τυϊχώνομδμ σδεόνδροι τῷ ϑεῦ. 

ὃ Αναςασίῳ. “ἃ. 
Ὡσηνωΐ τις ἔπτάσεν ἢ ϑεός. ἢ λόϊος. ἢ δώμων. 

ν Ἔν ωθδαζ χρία ἡ γίνε) Ος αὐθρῳ τις, 
εἰς τὸ τυϊχάώνειν τὸ ΚΩῚ δποτυ[γδίγειν συ μμεοις Ἵ ϑεῦ. 

φρρῴ ων εἶν πονήρφος πορ ἡμὲν "ἢ Ὁ παίδων ἀκοι.- 
(ῶς ὀκκοπεὶς, ἔγγωκε “δεῖν εἰς τσ θρακης χωρία 

ὠκεὶ ὀζχλλαγησόμδρος ὠρϑς Ὁ τύχην. εἰδῇ σοι φίλᾳ 
χοὸς Ὁ σαὐμονᾳ»σύςησον αὐτῇ δ᾽ νεωψίσκον. (ὃ ς'Ζ.. 
σύρέτω τιναὶ πόοον ὠνταῖ χρημάτων. ῥάσιον ὃ βελο- 
μδῥη.κ) γὺ τὰ ἸΝόνν Ὁ Σωσηναν, φύσανζος ἐχαλε- 
πῶς εἰς ἑτόρες μιετέθη εν Σποφηνάτω δὲ τὸ Ξωση-- 
ναν κληρονόμον ἀλλοτοίς πατρός. ἡγύοιτο ὃ αὐ εἴ. 
πτὸς οἷ ἀδικίας τὸ δέχᾳιμον. 

Ιωωύνγ. 43 

(ΩΣ ἄλλο τὸ πολλάκις ὅγι  χοιοοὸν ἐγ- 
Ἀν νόμζωυ σῃ! χρῆσι’ » Χοὴ παρεμευθηστί μίιυ 

“δυσχέρειαν τύχης; τὸ μδρ,λέγων. τὰ σὲ, ποίων , ὡς 
ἐκάςοτε ἡ διώυαμις ὑπηγόροῦσε » κρὴ νυδῦ δὲ εἵΨ 
καί λαβόντων σε παρα [κοίτων, σδοκεῖ μοι σώ ς;σε- 

γέγ χα! τινα γνωμίω, ἐπειδὴ μι ἔργον διαώαμωι. 

σιμυέσιον γὸ ουδέμις, ἕως ἐμεσενεὶ τῷ χαὶ δεωΐαται, 
μὴ ἀχὶ πανητοοσσῳ φοόϑυμον δ) τοις φίλοις, ὠ- 

γϑον τι πο;Εἰν, ἀκϑε τοίνιου αἰ μοι χαλῶς ἔχ δζᾳ- 
λεχθῆναι τοθὸς σέ.εἰ μδμ ϑεύός ὅδ. κα φήμη χα τοί Τι- 
γα Ὁ παρ ἡμίν ποιηἿ, σὺ σε γρήσωω τὸν κοί οἰπίω 
αἱπκύλιον.ε φορῴξας, ὠγλα βελούσας φόνον. κοὴ 
ξαρξαρικὸν μιν δρῶ μ(ᾳ συνθεὶς, σφραΐεα ὃ καθεὶς 
ὧκ τὴ σαυτῷ λογία ὠμότατον. λέγ μὰ) ἡ φής 
μη ζαῦτα. ψοὔσδειϑαι ̓  ἐϑέμις, ἄσων ϑεόν. εἰ ἢ ἡσίο-- 

εὸς μὰν οὐδὲν λέγ4, πολλὰ δὲ λέγεται κἀτίω, 1) 
τοῦ οὐδὲ σὰ Ὁ πολλῶν ὅδιν ἕν. ὡς ἔγωγε βελοίμίω 
αἴ. αἷδὲ ἐλοίήονος γὲ ποιοῦ μωι τὴν ἐν αῤγυρίῳ ζᾳ- 
μίαν, ἢ δ ἐν φίλῳ. κοὴ νωῦ αὐ ἐχ ὑπαήτιος ὦ ἀκέης 
χακῶς,ὠτυχεῖ: μδρ ἀαβα. ἰχλ᾽ ἐκ ἀσυκεῖς ὡς ὄφε- 
λες αἡ δὲ ἐτυχένν. αλλ κείνως μὰ αὖ σοι »ἡ μῖσος 
ὠρείλεζ δίκαμον. τω δὲ κἡ ἔλεος. ἐγὼ σὲ μοὶ δοκῶ 
λίαν πὸ σωυηϑείας ἀλώσιμος ὧν, κἀκείνως αὐ ὃ 
αδὸ τοώξιν μισεῖν: σὲ δέδμως ἐλεέῳ. τῷ δὲ ἔλεῶν- 
τός ὅξι, βοηϑεῖν ὅση διυυύα μας. κἡ φξευ οίσιειν, ὅϑεν 
αὖ οἴηται ὀνήσοι τι.εἰκ οἰυδ' χαθ᾽ ἐχώτερόν μιθι ῶϑϑ- 
σή (ει συμξβλσῦσαι σο! τὸ φαινόμϑμον βέλτιςον. ἔοι- 

κε ὃ ταῦ τὸν ε) συμφέρον, αἰτίῳ τὲ ὄντι κ) αγαετίῳ. 
ἔϑι αὐοφὶ του γόμρες. κὶ σειυτὸν λίσὸς τοῦ δκαςῇ 
μ αθόόων 7 λοχ εἰσι κήδη κα κείνων.» εἰ δ 
ἐωρώχθη τὸ δ4νὸν, δεήθητι, χαϑικέτοῦσον͵ αὐ τιξό- 
λησεν, μεὴ αϑῆς τροχαλινδ ἐμρενος, πρὶν εὐ δέαπιρά 
ἔν τὸ οῆορ αὶ ἀήφυ συρῆνα δυμέ, λίαι ἢ σέκιν 

ὈΙΝΕΆΘΟΛΥΝΜ ΘΚΕΟΟΚΥΜ 
: (Ἰεκονιῖο. 

( Ἰρρηθρὺε ΠΊΕ.15. ᾿Δ]ΠΓΊΙΑ ΠῚ Ρατίτας, Τὰ νεῖὸ 
σὰπι ἀπ] Οἰτια ΕἸδ] τηδοιχῃ ἰητογςοάαὶ ςοπίπιος 

ἀς μιά ]ς}} ροτοίξατοτι Βαδος:ίτα γε νὰ οσοδῆοπε τᾶ 
ΤᾺ ΪΠ] ααὰπι ἰορΊ δι} στάτιμ τοις ροί!ς. Ἀειυοτταν 
ταῖς ἡ ιτον (δςαγιι5,αα μος γε δ ἀοχαίπτιπι ἀπηρμουᾶσ 
ταιη τοί ϊληλθηζο ραγ θην 5, ἐλῶσαμι οἴ τα!) 5 οοπ- 
τοι. ἮΝοῦ θηϊμὰ ἱπιρεάϊιηεητο εγὶς ἀσομίμτ!ο» 
4αὸ πλϊπιὶς Πξατίι ἀπά !αητυτ. Ὑ πῆς Θἢ ἢ ρου !- 
τὰ) ἐξα τά Ἰςια ἕαςετὸ ποοςῆς οὐδ εὐπι πιαχμπὸ 
1δεὶ ΠΟ 5 Οριι εἰξ αιχ!]ο. Ἵ 

“»ἀγαμο. ὃ 
Οίξης νοὶ ᾿δειις ΑΙ] 15. Βάοτη ἔδςῖς νοὶ] μοχηΐς- 
Ἅ0} [ΘγΠ10 νοὶ] οείημι Παιηοη, ΠῚ ἸΡΉ5]ος 5 αἱ! - 

αι ἃ Βοιαὶηιθρι5 οἰΠδ τηοιηθητὶ », ντ αὰΐ ἔλθη ἃς 
ΡΓΟΡἸτίαπι ἀξ υμπλ ὃς δά ετίιπν ἄφιμι οχρῶ- 
τιφηταγ. Οιὰπὶ 1ΡΊτα ἀριιάπος ΠΊΑΧΊΠ1}5 ΖΓ 115 ΡΙ6- 
πγατιΓ, ὅς ἃ ραττ πο! ἤτ ομλμηο ἀοϊοίξ 5» 1ὰ οἕλϑ 
ΤΠ εδοία: πασπίρατα “ζαταϊς ἰδίαις οὐχ ἐοιτυηα ἰῃ 
στγατίαιη ςγράϊτο. Ομδά ἢ ἰδὲ οὐπὶ ἄφα νὶς οἵ ἔν 
ΠΟΙ τἰαῦον Οἰ Πμἢ ΘἹ ᾿θοο πὴ σοι δ η85, νῖ ἱππ6η]αζ 
ΓαΑΓΙΟΙ ΘΠ ΠΟ ΠΤΗΝ ΟΡΊΜ1Ὶ ΟἹ ΓΟ ρΡαγα Πἀδει1}}. ἘΠ 
ἀυζοην οἰ δητι ἔλεος, λη) ἃς ΝΟΠΠῚ ΡοΙ εΙο᾽ομο5 ἃ 
ϑοπαίηο ΠΠ1|ο {πὸ ποσοιίο τα αἰϊοστεαμίζα! τ. 1)6- 
σοΥηαῖ ϑοίθῃ πα δχίαμ λῃ αἰ δ ηἷς ἔδεαίτας,δις μας 
τράθῃ,ϑ1ς δΏ1]η [15 ΟΧ αἰ υσία ςφοπἤροίδζυγ. 

ἠυμηῃὶ. 

Νειηδάἀπιοάιμιι ἃ} ἃς (προπιπιοσὸ ἘΡῚ ρετγας- 
Π] 6) τοροῖο ΠλῸ Ρια τὶ , ἄτηιο αῇ Ροώταζοιι 

ἰοιταηα ςοπί απο μλῖτὶ 4111» τὰ πὶ νογθ15 ταπι ἰα τ 
(τς ργοὺς ἤπρι]α ἔλουϊτας Πιρροάϊταβαιτῆς οτίαηι 1 
ΡΓΙθητι ςαἰαιηϊταῖς τα 5» Γοτμοηθιη ἃς [δητο τ ΔΠῚ 
αδηάδπη ν πη εἰϊ ἰμξοττε » ηιοηΐδπὰ ξιέξιιαν πο ἢ 
ΡοΠΌμ. Ναιη δΥΠΘ ΠΏ Π} ΠΟ ἔας ἰδ, ἀμ) ςομ:Πλι1- 
Π6 1. ἢπιης (ρίτίζιμη ἀπιςὶς ἃς Ροτοίξ, πο (ἐριροῖ αὦ 
Ὀοιιὸ 46 δι οὶβ ποτ Πα ΠῚ ΡΓΟΠΊΡτι} ἂς Ραγάτυ 
εἴ6. Ὁ μαιποθτειη δαίζιϊτα, αι τ] Ει[γεξτὰ αρυά 
ὃς ἀἩΠδνὶ ροίήδ να αμτ, 51 ἔμπηλπν ἴῃ ἀϊ5 Πυϊη6- 
ΓΑΒ, νῈ ἡ] 411} Οχ πο τὶς ΡούτΙδ. τὰ δοατιπ Ηα- 
ΠΊγ μι πὶ πλουτο φβέθο Ἐ] 1] ποι ταν [δα σοΒΠΠ1ο τας 
ἄεη Βαγβαγῖςο ςοη{ξίτατο ἀλη τὸ ΡατγΔ ΠΕ ἃς οςαἴο- 
ΤΟΙ ἀς τι}15 τη ῃ] ρα τ ῖθιι5 οὐ 6 ἐς πλππι ἱπγη}}11- 
{π. Ηδας δηϊπὶ ας [ἀπτ γουθα: Ζιδίη πο ἔας οἰ 
ΤΊΘΏΓΙΓΙ {1 ἀθα τ. δίῃ ΗοΠοάιις ΠΙΠῚ] ἀἰςὶι, ἃς παΐ- 
τὰ τοιηογὸ ἃς ἐοττα!τὸ [δτμοπο [ραγρυηζατ: οείαπ 11}- 
᾿υὰ ἀς τ’ δχ ῃχυϊτὶς ν τη} οἵς, Ζυδα μΣἘ] 181] ορῖα- 
τα 8 ροῆϊδι πέτα το μοι νοκῶνρο: ΘΉ]ἢ φἰξίη)ο ἀροηΣ 
ΓΙ βθσπηίαιε ἀ Προ η  τπὶ » αιιὰιπι διὶςὶ Ἰαξξιγαις 
Ετίδῃ {1 πα] ὸ ταητὰπι αἰ ςτὸ ἱπηοςοθης ἃζ ΡαΓΙα 
ἔοστιιηα υϊά θη ντοτὶς Πα θείοιο. νυ ΠῚ ̓Π]Ὸ 14 ΠῈ 
Πα] ].τὰ ἔλο!ς: αιοηηδάτμηοάῃπι πος αἀιογίᾳ ἐοστιηᾶ 
ΟΡοττεθαῖ νεῖ. 564 1]ο πποάο ἰιήξυπη οὐ πηθγιογδδ» 
πος νοτὸ πγϊδτογάϊαμη οτίαπη. Ἐρο υίάφη παιδὶ 
γΙάθοῦ σάρτιις ΕΔ] ἰατίτατε, ἔβοίηιις οΠ πὶ Αἰὶς 1110 
Ὡγοάο ἀετοίζατὶ ας οἀ Πξ: ταὶ νοτὸ πἰ ἰ]οπιίηας πγ][δ 
τε! ΜΙ γεητὶς φυζεπι οἱξ οσηπίθδις νἱσίδες ἃς ζΟρ 115 
ΟΡοπὴ ἔθετο, ὃζ αἰ 414 Ἔχορρίτατο απο Ρτοξιζασιμ 
ἴῃ τότ ρτδίξηϊομι αὐδίζγοτως, Ῥγοίηάθ ψεγηγη νι 
{π,τὴς τἰδὶ οοηίμ!οτς “πο ορείπηιΠ γἱἀφατυτ, αν 
Θ[Ἐ. ἀφ η) ααζεπη σοΐ Πἰϊ πη} τάτα ἰμίοπεὶ Τυᾷτῃ (σητί. 
ςομάμςοιο νἱάετιγ. ΑΔ ]οσο5 αθ],τέπιιο ἱπα]ςοὶς Ροζέ- 
{πατί, εἰλπὶ νπἰπογῇς πηαπ]ριααγί δας ροσπηίτες, ἢ φιᾶ 
οί ΠΠ]οσῖ ουγαηι μαθες: ἃς ἢ (τοϊὰς ἀοῇσπατᾶ εΓῖξ 
ἀεργθοασς, Πρρ τοα; οδτοίξαγε, ἤθαις νο]ατατὶ δὲ Ρέ 
ἄες εἴας ἀςΠῃς,Δητοαυλγα ροσβεςετις,[εητξιία ᾿ΠἸΦΕΟΥ 

τελφασιβ 



ἃ Ραπαιῃ Πιρθας ΝΈ ΠΙηλαπν εἰδὶ ἔμογις ἰ᾿ τπξοοΣ 
τιδὰς πιο ἰ ἰδ. Δητὸ σοι οηηπάζιμι ἀ [τς {Π|Π ρα ηλιος 
ἴθαπηςς. ΝΙς Ραζος μαπς αὐποιτατίοπδηι » ᾿Πα ΠΟ 
εἴς ἰξτποη θη] ΠΘΖασ ἀ16 Ἐἰδὲ ΠΠπάδτὸ οἴθαδϑ : τὰ 
ΠλΠ [Δοτὰ ἈΠΟ ΟΡ ατὰ ρογέσα! Πσοας. Ἰσόμησιις οΠά- 
15 Ὠγοῖς Ποτὶ55 νὰ ποη δἰ ηοαὶ οἰδὶ σο  α  "}1ι Π11] 
δῃχὶς! ΠΠιγιο ἐς 8 πὶ, χαρά Βοίβιδυις τλε.5 πο σοη- 
ἔησαῦ οτ] αι ορτζο, πάις ἱρῆ5 1 πδητοπι ν οηϊδῖ ντ 
αιδιτίρηζαν Ποποι τας οἵα εα αἱ ροοσαγ, ον ]ττὸ [ς 

Βίδηα {πρρ!]οιόᾳ; οβεύγο: δ πο ἀο!τασθταῦ ἴῃ {18 
ἰλ αὶ ῖς Τασς οί... ντ ἰοηρίοτὶ τοπηροῖο πια}} ἤπι, 
δζ οἴπηος οἱ ας ᾿αἀ10}] Ράσπας ΠὈ1 Ιποηἀ ας ςΟπτγαμᾶς, 
Δ ἴς νογὸ φῃηλί οἰ τί ςαα, Γδογέστα, αυσάληι δτι ΠῚ 
ὅς ἄτοπα (ογιδο ηποὰ ἀἰς ΠΠΠμλαπὶ τ, ἴῃ ογα 
ζΟζροτο ὃζ ἰῃ Ἰάοϊο {πρρ!]οῖατα ρθη άογθ. Ῥοϊφητίοῦ 
ἐμὴ πους Γλοις εξ. Π)1αϊπούαπν αζομι ἀπ πηο - 
Τὰ ΠΟ Πγ 11δ5 Ζιυσῇ νιιῦγαηι σογαητ: [δὰ ἀυδα ἤιηῖ 
1) ἰὰ ρου ΡΟ ]1οὶς ΠΠξτους 5, ἢ πάπας ᾿οσιιπλ. Θπ- 
δι ν πὰ ἕατίο ρα αγιην ογάϊη)5 πρτυτα ργαίξατ, 
διηοηδς Ραΐρατοῦ!} [απτραηάδιη ἄγ τθ (ἢ ΔΙ] 
ἃς Δαἢ Ὀοητος, αι ἘμΠ]Ο ἢ 651η (ον Ἰ 415 νοι. 
Δ (δηις Αἰ 4 ὁ ν 6 τἰδιις πο Ποτταυλητῇ ἀοίοίθηι 
Ρξϊςιροῖς ὀχιξιπιατὸ 5» οὐτὰ σαἰζάταγ, αι ἢ απτας 
ΠτΓΟ ,Οοἰλχ Ομλ δι πο αἷς τογααδταγ: απ δηζι ν οὺ 
(τα σἸατίδιι5 611 νοζοτὸς πρᾶοι 5 ἃς απο τᾶτος οὐ" 
ἄος: Οὐηΐττο ἰά ἀϊσοτο,αοά ῥίον: ἐς λάθὺ πως 
ας τησγοποτᾶς,νε (δ ραγάσι αὐτο δ αΠλ0] ἣδ ροΠ]ητ: 
δζ ργουῆις ζούταρία νιἀοητατ,αητοα υᾶ δὰ {πᾶπ| Πλτίὶ 
ἴάτῃ γράφαδης, αποηίαιῃ αβοέεϊο παζητδηι ἸΡΙΔΠῚ ἀττὶ- 
σ᾽ νεῖ το ΡΟ Υ 8 ἰοησ τ 16.» νοὶ (αἱ πλάση!ταδιπὸ. 
Οὐ οαάςιι τάτιο ἢ απίπλα,πχαϊτὸ το! ὺς παδόγεῖ, 
{ϊ ςοιταρτίοιι (αδίασογος. Ιατὰν ογὸ ροοζατα ςοηὶ- 
Ῥαταηζιιν δα ἰχοὶ τὰς πταοι ας πη λα νοῦ ΠΟῚ 110 Π 
ἀ νοίϊομι Πα (οτάι4αι, υα ποι ῬοΥβοτε ΠΟΙ ς 
το πἰτις οα σὰν πχιπιοττα!ς τ» ρώμην [οπηρίτοι-. 
ἢδι ᾿υὔτ ἢ [ΓΟοἷας πο] ατάτι,, ἃς ᾿ποχιουαη τη ἴς δά: 
Το εῖτ, Αἵ νετὸ ἢ ααὶς ἰῃ νίτα {ρρ] οί. ρῖὸ 
βδοζατο ἀδροηάοιτ,ἰς πο δά ςὦ ρογπη χα» Πα ς 
Ἰπξτατ πδοι! αι μαδοτί ἀνε τὰ ἀϊσασν παροῦ ἴο- 
ἴξ απϊπλας. » ἐποὰ πταηάαϊταγ. Ἐδηλ Ὁ σαι Δ] ἢ 
αιιλτη ἤοτὶ ροιοϊ σο!ογγιπνὸ πχα!έξα ρυαίξαηάα οἵδ ὃς 
Ἰοια ἰδ }5 ὁχαζζοτίδιις πο ἀφπηοπιθες, ΟἸγοιμ- 
ἔρσταγ αατοτὰ ἐρητοητία συσάδιῃ; σαὶ ἔαο]ὰ [αδςτι- 
{πα ἀἸοίταγ ἢ δόγαμα 41 Ἰπἰαγ]α ας αβφξεὶ ρὸ- 

ἴοίτὰτο οἰ. ]οησίοτος εἴϊποετο ρασμᾶς δὺς [αςσοϊάδτο, 
ὥλες βετὶ ροϊοϑίξ, νὸν ηι}5 Πλάση} τη Δ 1 ΘΟ ἢ.- 
ἸΏ ΟΊ, ἃς πλαῖτος ᾿σαϊας ἰ1γ115 αΒΤχοσῖς. ΟἾΠ- 
ἐξ ἐπΐπι [δρατατίμη Γοσεηίοζ » ὃς Ομ 5 ργα δη- 

ἄμα εἰς Πιρρ!!οίαπι. (πὶ νοτὸ ααὶς οἰἘ [Ἀπ4}}}}8, 
Ρἰαν λα: αριά ᾿πα!]οθηλ ροτείξ,; {ι ταπτιλ αητεὰ 
ΠΠΑΙΟτιιὴ. Ραμα Πτ απτπῶντῖ αν ̓ ρι15 οτίατη {αι ἰπὶὰ- 
ΓΙΔΗῚ ἀσσοροτπηῦ» τἱ ουςοζάδαχ οοηίδουςτα {{.Ψ 
ομγοάο ΡουΠπλιῖπι ἰσίταν οἱ γ ΘΙ Πα 1] »ν ΕΠ] Δ 
θθῖτα ΕΤα τον ἢ απ πιᾷ ἱπηροτεαταταῃν. Ἐρο 4148 

Πρη δο. πιὸ ρΡτοδὸ (ον αθη ρος ἀορτοσαζογθπι 
Ῥυάθητριι » 411 (δ ποτ ρ πὶ Πιρρ]!ςῖο τγαάιάσγίς: Ἐξ 
εὐρήθος ΔΡΙΙΑ ΠῸ5 ΚΗ ΟΡ Ὼ ἀοξοιἀεηπάμηι 4ο- 

ζεἰϊο τίς οο Ἰρίο αυιοά ουἴραπι ατεταν , δζ (ς ραπίτῖὸ - 
ὮΘ ἀἰσιιπὶ σοη ταῖς, ρα Προγαγαῦ, Ατίῃ ἴηῖι- 
τὴς ἀχυΐτατο,, ἔγογαηι ορίθιιδ τ ΠΟ 15 : σιδιιΠς, ἃς 
ἀζοίδιις. ἐπὶ “αὶ τοϊογαυϊς 1 τίη, οβοι- 
αϊς, Οὐ νετὸ τας ἀσεϑ οὗτη Ἔρος ζοΥροσο; 
ἴξαᾳ νἱοΐδητο {πρρ!ίςιο» δα αἰϊο αιδι5 τηοάο, 

ΕΡΩ ἐπι δ, ἀξ πα να 4; 
ὧν χαλῶσι κείσεται ΤΥ τοῖς χα τῷ εἴα φῆ σις, 
τὸ τορϑ φϑηράμδρμον ἀπελθεῖν, ἐταῖρε ἰωίαννῃ. μὴ 

λόγον ἄλλως οὐνϑὴς τίω ὡποφίνεσιγ. μὴ δ ὲ 
φοεφασωζοιν μδρμομίσης σαυτζά, οὕτω πῆς ἱερὰς 
φιλοσοφίας ὀναϊμίωώ. κἡ ὡροσέτι τ χα δίων γὴν 43 
μαυτδ. ἐκ αὖ μὴ φιλτάτω σοὶ τὸ Γχάνογῃ,, στω εβ 6: 
λούσεζτι τοιῶτον, ὅγε ἀπο χομαι τοῖς ἐχθϑ οἷς τοῖς 
ἐμεῖς.) μήποτε αὐγὴν ὄχι γεν αϑαξαΐη, Το καλοῦ 

εἶνωι τὸν ἀὐδικᾶντα δοιωῦαι τιῤλω Οἵα» εὐ δλαΐρετον. 

ἀλλὰ μ᾽ δὲ παύστηντο αὖγυ χοϊεῦτες ἐν οἷς ἀσϑ)χᾷ.- 

σῖν ἵνα πλείω τέ χρῦνον 64) καὐτὸς (δ πάσεις ὠκί ταὶς 

σίχας ὀφείλριεν. ορὸς σὲ δζῳ φιλίαν, κινδιευσὕω τῇ 

Χῶ τ ϑσποῤῥήτων εἰπεῖν, τὸς αϑέμιοιόν δὰ. ν οὖ παχεῖ 

στό Ἰζαὶ ἐν εἰδώλῳ “δου ἂς τὴν οδέγονή ον ὑρότε- 

δον μδρ γὰρ αὐ πὲ ϑιός. τῷ δὲ ϑείς ὑτοιγτὸξ ϑγ;: 
κόσμου » ὅπια τὸ α! τροσηψοῦ. εἰ Ν᾿ δλρ εἰσίν ἐν 

Τοὺς πολιζίαις οἱ δύ μοι, χεϊρὲς πθνόμων, τὴν αὐ- 
τίω αἱ ποιναλ χο εἰῶν τῇ φύσοι τῷ κόσ μεὺ παρέ χοῦ: 
σαν. δα  μονές δισι ἀμθτιρτολοι. τέχνζοι ἔχοντες ὅ 1 
τ ἧς ψυχαῖς , ἰω οἱ κναφεῖς δγὶ τοὺς ἱαϊα τοις τοῖς 

φῃναροῖς. ἐλλλ᾿ εἴης ἱκα ποις αἴϑϑησις ἑω Ἢ αὐ οἵη 

γπόοον αὐτὰ, λα Κη ζ ὀχάμα, χα) γξόκδιι ἃ γἡ ταν Τὰ 

Ἐδ ιν να έμϑυω, δὶ πίσων δὲ ἀν ὁδιωυῶν ὠκπε: 
ἥλὺ δὲ ἡ λῆδες ἀρχαίας Τὴ πτροστερηκότο δμκόρ: 
πιο ἐῶ γορλέγφν ὅτι πολλοῖς ὃ ῥύπος, ὅτως ἐνέ- 
φζυ σφόσοα χα τῷ βώϑοις ώς ὠναπαχαχῖος εἶναι, 

Τὸ φϑαΐνοι ὀχαφϑυρενΐΐζα,φνν εἰς Ὁ ̓ ξ ύσιψ ἐπανελθῆ, 
ὅτ τογιύϑος αὐτοῖς γέλονε φύσις,ἢ ὄχ χρόνου “Λη:-. 

ϑυς," ϑχὶ μέγεθος. ὅτων δὲ ἐγ ύσῃ ψυχῇ χαᾳλῶς ἀΐ 

εἶχεν ἐἢ) φθαρτῇ νῦν ὃ τὰ ἐδὲ ἰμθοη βοΐ, λόλον Ἐ 
χῇ χορός αὐέχπλυες κηλῖδες ΜΝ νγἢ ο χε οος 

ϑει βίοτον ὠνεἶνο τὸ γηγ αοόν τε γἡ ὃκ ἀντέχον. αὖ 
ἀϑείνατος ὅσοι, τίνει σέκον ἀϑείνατον ὅταν αμιοίρτὴ 
δ ουσοποιωΐ κὶ ἀναπέμἐπᾳ. ἀλλ ἐν ὦ γάρ τις ἡ μδὲ: 
ἢ βίῳ οἴξδεως σδιοδοιὶ, οὐ πάνυ ζροης τετηος ἔχει καὶ 

ὡσροοιζῆσαν τὸ ποίϑος εἰϑλ' ὡς ἂν εἴποι τις ἀρτξα- 

φῆς ὅσω ψύχη »Τάχιξα πλυκίεἶ). σιὸ δοτέον ὅξ!ν ὡς 

ἐν) δα τα χες ᾽ δύκην .γὦ τιμωροῖς αὐθρῳῴποις,αλ- 

λὰ μὴ δαί μοῦ, λέγε) δέ τὶς λέδος ὅς με πείβᾳ; ἐξ 
ἠσθογον δύσις Ἀυθίλις ἐ » Μακροτίθας τὸ “ο,δν Χϑὶ 

ἀπιτομνάν τὰς Τμκωρ ιας ,οδιὸ ωἰοφηλήσιέν δι} ἐγα 

χρκόν τι μέγα ἐργα σαι ὅτω 1ὼ πολλοιὶ καϊαιμιὰ ον 
αἰ οἱυκ σοι. ἐπίξ4σιη)χ ἐπαξος ἐν Ἰωδ μέρᾳ (ἐ δὲ) πασιΐ 
ὑπηρεῆσει Ὁ δΐκεν,ἑίαν δέηις ἰάσεμος ἧ, ἐἐέγα πὰ: 
δ τω οἱνζας ἢ δωαύαται, τὸ τοσὰῦ τὸ ξορφηοῆίον: 

σένα; τίω Μυχΐω » εἰς ἤδη παρ᾽ αὐτὴ! δὴν ἡσθδη μέ: 

γῶν ἐλεοῦ σὐρέδτα)- πότε τοίφιωυ εἰκὸς ὅδε ἃ ἀάχαᾳ: 
οἥτισοὸος ἀἡμυλίου ψυχῆς συϊγνω μονεςίβᾳς τυχεῖ; 
ἐγὼ μδρ ουοῦ οἴμωι καλοῦ σὲ, οἶδα σαφῶς, ὡς ἐὡ: 

πας ἱκέτης αἱ εδέδιμιθ',, ὃς τις ἑαυτὸν ἡετι κώρῃ: 
ταν ἀρ) τις ἡ δῊ τταρ᾿ ἡμὴ εἰς δπολογίαν εἰ μϑομηῳ- 
τος καταςῶς, οἰ τεάστι! φιϑτάστιῃ ΓΛ αὐ τῆαν ὁμολο- 

ἢ στη: ἡ φήστω κολαάσφως ἄξιον εἶναι, τίω κολᾳ.. 

σι ὁξωνησατο. τὸ 5 ζὑσυωχή βηγαι τοῖς δ ἃ τὶς ἡδὲ: 

κήσεν ; εἴτε χρήμασιν εἴτε σώμασι; βάρυϑυ μότεῤρ᾽ 

τὸν ἠσηκυ μῆῥον χαϑίςνισι. τὺ τίς ὧν γένοιο τῷ σώ μιᾳτὸς “δε ϑων, εἴ 9. (τοὺ βιαίας δύκες,εἴτε ἕτεδον Ῥόπο ν᾽; 
Ω, π|} 
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Ργηίση! Ὁ 2012 Ριοῶυθϑβε τς 

υγίθϑυ οἵ Τῇ 6 ννείϊςοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

τϑ ὈΙΝΕΚΒΘΟΆΑΥΜ σα ΒΟΟΒΚΥΜ 
κἄπειτα αὐτὴν τὴν “ψυχίω,αὐτῇ τὴ ψυχῇ ϑεασεί- 
μᾶνος, ἐκ ἔσης ἀρνεϊάχα! σοι γλωήῆης, ἀλλ᾽ ἐρρεκο- 
λαμρμᾶβον ἔχων τεἰπισημον τὸ ̓  πσράξεως ,ἐχ, ἰλ6- 
γιάσής ἐκ δπορήσάς. Ἑλξη σιγῶν τὴ ὠκκείσῃ τῇ σί.- 
χη ἱὸ σὺ κῴγώ. χὴ πᾶς ὃν ἐ ὠροκαθαίρει μυοτοίγοα 
δημοσισῦθ εΐσω. ἀλλ᾿ αὐ δοιςέον ὦ ἡλυνωῆε. σβρναγος 

. γὺ εἴης. χὴ φὴ) μὴν ἠοδογῶν ὑπαροήηεον, δ ἀσικᾶντες 

ἐπορασέώμοεϑοι.τεὺς ἢ ᾳγθρούστθς εἰκ αἱ φγιυυτεον. αἰλ- 
λα τῳ δεκα ἢ μδὺ ὁμολογητόρν ὃ φραξιν.  ξιλα.- 
ςέον δ΄ τὐραυτίκᾳ τὰ σά. αὐ ̓κφτω ποιναζ, με γίςε 

γὃ ὄντος ἀγα ϑ8 τῷ μιὴ α μδοτῶν , δ᾽ ὕτορον ἀγα ϑὸν 
“τὸ οκομω δ ίωσαι ὃς τις δ χρόνον πολυν ἀφίηρῶν ακό- 

λαξςος μδο! γτϑῶον σε νομάζειν Ὁ ὠτυχέσοαϊζον,ἕ κεῃ.- 
χε ϑεὶς μήτ᾽ αὐθρφοπος »᾽σ) 67). σκόπει γὺ κ᾽ ζἄυτη. 

τὸ ἀκόλᾳςον Ἂ,) ὥοθς κρκοὺ μη, λέλρ)υς ακϑεἷ). 

ἐκ ἂν τὸ κεκολβάγα! τοῦς ὠγαῦα. τῷ γι ὄναιτῳ 
7ὸ ὀγαντίον ὃ λόγος υδρε:. εἰ μδὸουῦ ἐγὼ παρῳν ἐ- 

'τύζχανον, ουοὲν αὐ ἔσεισε ῳρῶγρζα ὅ..:» ἀπερυθρ»- 

ὧν καὶ σαυτὸν χαταγγελλοόντοι. αὐλ᾿ ἐμαυτὸν αὐ 

ἕζαξα συυηηορήσοντά σοι κὴ “ποροσήνγοιλον αὖ σε κα- 
ϑώπερ ἑατροῖς τοῖς νόμφις. αὐόητος. μδρ γὰρ αν τις 
εἰπταν ὡς σαϑέσιος ἰωαύνου χρετνδοροι. σὺ οἷ αὐ ἡπ|- 

στίσο,τωληθές. ὅτι φειοο) Κοὶ γον οἱεμονίω τῇ σηγτηὴν 
χφτηλοολαν εἰλόικην ἵν᾿ ὡς ἐν κοικοὶς ἀμιειγον ἐὐρῴ- 

ξριας ὠδλὰ ταῦτα μδρ, εἰτ᾽ ἐσθέκυ ζο. γέγονεν ; ὃ μυὴ 
“ἡροιζσᾷ τε εἰνεχο κοὴ τῆς πόλεως, ἁτασει γοὲρ οὐ 
Εἴη μιαρὰ τῳ φόγῳ:τολιμηϑέντος αἵμφιτος ὁμογνίω. 

εἰ σὲ σὺ κᾳϑτιεὸς χα) χϑίοι Κοὴ γνωμίω, εἰη δὲ οὗ- 
τως,ἐπάξᾷτοι μδυ,οἱ ταῦτα συωϑεντες ὅτι σοὶ,κα:-- 
κείνους δὲ αἰδλμδδει τὸ πο, τὰ γῆς κολᾳφήριλα ὡς ἐχ 
ἐπερΘ΄ οὕτω τρόπος ϑεομισῆς, ὡς ὁλριοποιὸς ὃ τι-- 
τροόσκων ἐ ἀφανοιζ, αἰγενέστι τ Θ΄ γὰρ ὧν, μιέγι- 
τα κακοὶ ὀζεαρφῆ'ται  λέγόται τις αὐτοὶς μοί-- 
θα κιναίδοις προ σεε!ᾶγα!. ΚΘῚ 1} ἐν τὴ τέχνῃ τῶτ᾽ 
εἶναι το ιρᾳ τιςον, ἐπεὶ κοὶ τορὸς ἀλλα πολλὰ σο- 
φις-αὐ γίνονται Καὶ οὔ μη χαϑοι. ὡς τε αὐ τις ἀλῳ φή- 
μὰς ἔχ: τοῖς οὐκ οὖσι ποιῶν,τῶτο ὠκέινο, μὴ δὲ ὑχά- 
νέρη. με σὲ διςτάσης. αλλ χαν σερεώςατος εἶναι 6- 
"ἡ ,ϑοιῤῥὼν δποφα νου τὸν αὐ δρα» ἡμέγυνωον. αὐτό- 

͵ “ , ικ; ΡΥ 
λερικαϑιασώτην τὴς κοτυ:ς, σοὶ σὲ ἐξέςιν ὅστο 7) 
λόγων τότων, ὁπ φίνν συκοφαντῶσων τίω δύξων, 
εἰ σαυτόν τε ψ(ὶ τοιξ στιὰ ἀχισοίης τῇ δέχῃ. εἰπὲ γὸ 

εἰσελϑτὺν ὡς ἐμοῦ κατήσοοοί τοιές εἰσιν ἀφακείς. 

οἱ «οφοκατεγνωκότες αὐν ἐξ ῶσι λανθείνειν.χα- 
“ νι ὦ Ἀ Ν ᾿ ᾿ 

τήφοοουσι εἶδ ὅμως ποΐλῳ κΚοὶ χαλεντα. χφὶ κινείυ-. 
ε 

γόύεσι πρίϑειν ὁνίοις οὕτως εἰσιν ἔχις λοι κ δεινοὶ 
«πο οδονοῦα, λόγον Τὴ φήμη, κάτα διελθὼν τοὺς α)- 
τίας ἐν αἷς ὠκές κακῶς γείμον κοὼ φόνον οὐ ὅσιον, 
ἐπ ισδὴρ «σαΐαλον εἶναι τινα φασὶ Ὡὐοῷ σοὺ τον χα- 
ἀ, ϑοίᾳ καϑεζν ὡξερηοίῶτω τὸν φόνον, τοῦτον «ἷ- 
Μᾷ χεροστέγων σδεηϑήτ, τῷ οὔ) αςηθίου λιπτερφον χ) 

φερορασίπίων, μὴ ανεξέτοιςος χπελϑεῖν, ἱμὴ σὲ ἐ- 

ρήμ'ω “Δώνωμ οὐ γάρ δ' ᾿) δα ἽΝ ὯΙ ἡγεμόνων ἐ- 

ρέϊς διότι ςραφίω εἰς (οὐμφανὲς οὐδεὶς ἐπηνέγ- 
κοτο, «ρᾷ τῶτο σᾳ «1: ποι σοι νοι! , τὸ μὴ δὰ 

ἱρίδιι φλλπγαπι ᾿ΡίΑ φηϊῃλα φομίροχοσῖβ., οὐπι ποῆ 
Βα θυιοτ 5 πϑυαινι ατια ΤΠ Ες ας }ις ρος. [ςα ἰηζεν! 
ΡῬῖαῃι παρ αϊαμη. ἔλΟΙ ΠΟΤῚ 5 σο οι !ς.. ΠΟῚ Ἔχμουτοι 
σρϑύηοη ΔΠΙΠΑΙ ΡΕΠ(ςΒ.οὺ ΔΡΊΘΓ 5 Ἰριτιτ 4 Πρὶν 
ΟἸ μασι: ΓΑ 6 ἢ τι ὃς θ00 5 ὃς σας η 6 ΠΟ] υὈ] 
ςομίοΠΊοης ̓ Ῥαπητοηεάσιιε ἴὰ ρατραγίς, 56 ν Ἵν δῖ 
λσρηάμι, ὁ ϑφπογοίο, Ν τί ματα φππὶ ἢς5 σοι θίοσν 
[5» ἃς αἰρετηρηΐα [πη νοΪρζαϊο5» 4145 {|| 
"λέ φ ἢ 415 ΠΟ [δΩ 1} ηγ}; ρας ρυάοηάιμηι, (Ομ 
Βοπ, ) 115: {4 τς, ςοηβτοηθα νοτίτας ἃς Ηρ 
οἰἰ,Ἐχρίαμαᾳ γοτὸ (υηῖ ΠΙρΊτα Πυμείοης , Ἰηβξογουάια 
Ραπα λει οπάμη, ἧς Παρ λιιαν Βομιπ) ποὶ ρέζα" 
ΓΘ» ΡΓΟΧΊ 11) οἵ. ΡΘοςατιμη Ἔχριασο, Ομ] Δυΐεπὶ 
ἴα ἕΆςΙτ 1Π}πτλαγνας πηλοῦ μη ριμη1τι5.15 νοτὸ ρα 
τπάυς οἰ ἸΠ ΠΟΙΩῚ 1} ΠΡρο αὶ πεαις 1) 60» δὲ 
ἅτις Βομλιηγ ουγα {τ δὶς φηΐπὶ ἔφοιμ ρογροηαίο.1Π|" 
ΡΟ ταΒ 1. Π18]1ς ἀἰςίτον ἃς Ῥιζαταγ. Ἐτρο (ιρ τὲ 
Ρώμη ἐμ οἱ 5 Παδοπάπῃν, Ομ γανί μη οη πὶ (ὅτ 
τε το: ΓΙ αἱς ογατίο. 51 Ἰσίταῦ Ἰρίδ ςογΆμῚ ας Ποπην 
ἈΠ 8} Βα Πρς ορὺς εἰδὴ τοὶ ς [Ἐ115. ἃς ριάοις ΔΗ]ς], δὲ 
ΓΡΙΘΟΙΡ μὰ  )ὰς ἄτης στ πη γοζατο. δορά τηετ 
τ φοβύμαι ΕἼ] Ραϊγζοηιη ἀαγοπι. ἃς τὸ δά Ιερο5 νέγ 
Ἰὰς δά πιφά!ορϑ αἰάαςοτομ). ὁταΐτας θη ἱπηρέ- 
τἶτιις ΠΗ ριαηι ἀςοτοῖ δγηθίπιηγ Τοα πη] δορί ζι05 
ΠρΩ Ἱητοηάοτο. 7 νοτὸ [οἸτο5,ιὸ 4 τος οἴ τ, ΠΖ 
Ράγορηα! ἰδὲ σαι. ἃς οὐγὰ τι] ααπι Παΐθο» ςΟΠ}" 
μηρζιπι δα ἤχης σου (τί οΠδῃλ ἀοἰςοη ἶς., νὰ [ἢ 
1.115 εἰθὲ πο! τις οἴἵοι, δοά μας Π] Ραζγατα ἔζολις 
οἰΤ οὐ 41} ἀαοσταης ἃς τοὶ σαιη]ὰ ἃς οαίτατίς, Νά δά 
να! γίμιι Ομ: τηροι!α ρους οτοῖ 9 ΘΟΠΕΠἰτίο νἱ 
ἄρ] ρος εβαίο [Δπσυίπς.511 (αι Ῥυτ5 ἃς ΓΙ} 16 νὰ π, 
(45 τ} 1110 Ζυλη τηδηλριῖ5: Ὗ εἰσι νογὼὸ χτὰ ΠῚ 
ἀοτοίζαηαι ἤιης 4μὶ ἔτος ἰη τὸ φοπτι]ογαης,, οὀίᾳις 
(ἀργὰ τοσγαι οτίϑμι τογαιοηζα ΠΙρρ] ἰςίάψας πιὰ οπῦν 
ΝΊΒΗ ομπ 100 τά οἵδ οὐ ον ιιὰπι οὐτγεόγαζοι υΐ 
εχ οὐρυΐτο να]ηοτας. πη] ομὶπὶ τ ποιπο αὐ] τις ἃ - 
ὨΠ1}] ΔΑ ΧΙ ΤΠ σι τη β] ογθπι οἱἙ δαζον ἃς Ασομ τος 
ἔζας, Ετ ἀϊοίτας ιοαάδῃην αιιαί [ατι!η ἱρίϊ5ς. Οἰηςαϊς 
ἱπσαῃλθ το 9 ἃς ΟΠ) Πυα 1 ΓΟ ςΟΙΡτ Π6Πτ 
ἀπηζας ος 6Π μά Ἐρδὴ, μοι :{Ππυ!άςη ( 4114 
4ιΟαι6 ἡλείτα αμην φἀπιοάμηιν νου ατὶ δὲ ἰῃσοηϊοί.) 
(τατος {1 4115 ἔα] Γ πὴ συ πιοσθιη «ἀπ! σ ας γράαγσις 
ἴασιῆος ἰρίϊιη1; ὭΘ΄ΙΟ Ἰητοσγοσ 5» ΠΩ 116 δ] ἀιϊδιά 
{τοίδα δειαπγῇ [ογτις πγ115 οο νΙάραζιτ, ΓΑ ΠῚ} ἢ ΘΙΙΠῚ 
ἴα ν συμ θοη4 σοηίοί μία [δ Π}] ΠΔΠῚ Ραϊὰπι 
ὃζ Ἰησεημὸ ἐΐσας, τΠΔΠΟΙρ πη. Οοῖγοβ. Τὰ να- 
τὸ ροτας ἢ 5 σατο! διι5.σουητηφη τί ίατ ὃς ἈΙΓᾺΤπα ο- 
ΡΙΠΙΟΏ ΩΣ γοξο]]ετθ , ἢ τοὶ ρίπη ὃς τος Ἰπα οῖο ΡεΙ" 
Ὠγΐζα5. 9:60 ΘΠ ΠῚ Ἰηστο 5, ΟΔυΠτπ ογαδ 5 ϑαης ἂ- 
ΠΖαΐ 41 ας οὗίσυγις (δττηοηίδιι5. ΟΠ] ΠΙδί 6 
Ἰασάδηι ΣΙ, συᾶαυᾷ {πᾷ σαυΐα ἀΠ {ΠῚ ἸΑτεῖε ταδϊιπῦ 
αυὰπῃ φροττὰ ΡΌρΠαΓΘ :ταΏ 6 τημ]τὰ σταυάσας οἵ" 
ΠΎ1ΠΔ Ἰῃτοιείτιης, ὃς αἰτημίριις πάθην οζίαμι ἕβοοτο νἱσ 
ἄφητιις, Α ἀφὸ (ὑητ ς4}11 41, ὃς )ᾳ (ΟΥμΊομος πᾷ 
τηλῃάαπάος ναί. οἰ πάς ΡτοΙ τις ΟΥἸ Πὰς» 46 
ἐπξα πα] ὰ ἀν] 5» ΠῈῈ1}5 ὃς Πρ ἔτι σοφάς, ιδάοηαϊ 
ξ ϑρᾳζαα ψιςηάᾶ δά ος4ὅ [Ἀςϊοπίδπ ἃ τὸ Ππρδοσπα- 

τῷ ἀΐσιιας, ἢος ἤτλαΐ Ρτοαις ον» Ὁ] απὸ ᾿μά!ςὅ ἃς μὰς 
ΠΠΠ]οΥ οδίξογα,πς ἡ Βα ῖτα συ ἤίοης οὔ ἀἰπαίες 
ταξ »πξιο οφυληγ ἀοίοτας. ΝΝΟῚ οὶ Π1, 4 ]ς65,Ορεπια 
Ρτατοι» 18 θπιο οαμαπι ἴΠ ἰσοπη ργοζη] τ, πος 4’ 
Ρειτὰ ποηχθη ἀοταλς , ἰἀοϊγοὺ πο οηηΐ τοῖν 
ἸΠΘΠΓΟσ φοποῖς Ρεγα απ οἱ ἃς ἱπυςῆϊ- 
ϑαηήα. νοεῖτας. Ὀ βλππαζιις ϑραϊαίης μος ἢ. Ηδ- 

πάσης ἐλϑεῖν βασανε;, μιετιόγζ καὶ ϑηρφόμδρον τίω ἀλήϑοιαν. ὃ δα βεβοημδμ Θ΄ «τ ἀταλθ’ οὗτός ἔξ». 
δες μο" 



Ἠλθες ποιπιίποηι. [ἢ σογριῖς δηϊπιφάποττο.. Η!ς ἢ 
4014 ἔλέξιιηι εἰ, μοάτο ἔα ποίημα ἔς δοσυατο ο- 
Ῥοτίοτ, Ὁ χὸ 4 ἢ το δὰ μηο πποάπηχ νεῦρα ἔοίθηΓα; 
ῬλΟτΘ ἢ) ΓΙΌ] θα σοίϊδεῖς, οτίαπν ἢς μ0015. Πα! 6 πὶ 
ΠΟΙ. ΠΣ 15, (ατ οἰ λέξαπι Ἔτσ. δία πασιάππαν (ς τ δὲ 
Πηρογτ ποιεῖς, ἃς Παποταδῃι οαιλπλ αἰάτοσις : τὰμ 
νετὸ ἀοξοηῇο ᾿ῃροπιὸ Ηοτὶ ροτοίξ ὃς ρυιάου {15 οὐ. 
ἐγοέζαζουίθιις πα Ποὶ δἴῆϊια οϑ οὔταγαγι. Ναὶ ἤσπο 
δραζα! πὰ πο Ποῦ ΠΟὴ οροσζοῖ Βαβογο,ίφα νιηςι}}ς 
ΚΟΠ ΕΓ Ιπροτις ὃς Πιρεπάθτυν, ἰατορέχας ρογίραίο- 
ἀατ Γόσῖογος. οαῦπι ρος ΠΠ μὰ] ἔπης ἐπ Ππιαϊατίοη!- 

15 δζ τη 4401} 5 οοδτο 6 ἢ 15»Ο πὰ (αἸτοπλ ἰημοπ6- 
ἴπηξ νῃρι165, σα απιοα! ππτ Ἰἢ φαθαία!5 φυδάδην 
ἸΔΘΙῈ ἀγσυτηοητατίοηὶς ἀδτποηίεγατιια, ἴταιθ αϊο- 
Ζαϊᾳ 11 }ς "Προ ύπαηι 1Π δι. ΘΧοδεσοπεθα5 Θημπολα- 

τ, 14 ο[Ἐ ΡΠΠΠ λα νοτίταϑ, 981 [ἰς ἀθίοίατας σγιληο 
ἔξιογῖς., αἰ ςοάας ἃ ἐπα ϊοῖο οαμπὶ νἱόζοσια ὅς σαμάϊο: 
τε ὃς ΟΡΙ ΠΟ ΝΟ ἰῃίοηβ. 515 ας ΘΡῸ 11} ΓΘΩῚ ΓΔ] ε(- 
ΦΟΘη 60, ὃς ργα (ςερῇ , τὸ ἤθη ρια πἰτοτῖδ., ΠΦΩ 18 
Δ ἰπαἸςομα ἀροο τις: αἴ νοτίτατοιη ν]άϊς ὃς πόας 

Ῥάπα. Ῥγοςα! ἀυδῖο ρεηδῦγαῃϑ οΠλη)]4 1)61 οσιιι5. 
δ. Πγίδίατι ν]ά!τ ὃς Ποὺ να !οτ, ἃς ταμναΐτιιπν, ΠΩ, 
ἤπιος νογαιῃ πιο βέξιιη:, ὃς ΗΠ }}} ουγίαμηι », ὃ μὰ 
οἸλάουη ἀςςοροτγῖτ ἃ ατ0,4114 ἀἰχοτιτ» αι] ἀπά πο- 
τζοῇ ταοάὸ ἀμ] ἀἰχιτ ἃς ἐὐάπαϊς, ἸΝοιμτ εὔαην ημά- 
{159 ΠΟΟρἢ9 [15 ὃζ ρυγας ᾿ς, ΠΕ 16 ράτγατο πάις 
ζοσπαῖο ν|]ὸ ποίατίο ἔλοϊ ποῦ » αποα ΠΟὈ 5 τ Π16 
ποι ἶιι5 ποη ἰπί θη ς νἱἀδαγῖς, ἄοπςο ἰηάἀοίςηἴις 
ἤδη 05» ποῆας ΕΠ] ἀοχῦγαπι Ροτεσαηγι5. 9» ΠΘΉΙΙς 
ἴξοιη Δ δαηάρφῃι πςη (Ἀπ οἰἴδυιι {ἀπ 5. ΝΠ 
ΕἸ Σιν] 1} Πυγίας ραστιπθίςιπιας. Ἐτοη ἢ Ποβατειρο- 
ΤΙΣ οΙ ποτ ὶς ἰαΘἢ) αἴροισοβ ϑη0 ΠΟΌῚ5. ἀουμοιὶ!- 
[ποκα ἀο ργϊπιατα (οτάςς. ΝΝοη οἱ οριιδν ντ αἰ δηᾶς ἢ 5 
ΔΙ ΠΠσΔΠ.115. 

ΟἸγν»ν»ίο, 

ἔ Π μρμθουν Ἐροϊοίαμι, αἰ οὶ 5» ηναϊ τα ρετα εὶς 
Ὀείζοηάς σοητζα ἰρίοϑ. ΟἸδαΣ δηιμλ οἰαιος 

Ρεϊΐαης, 

“Ἄμοαζο. 

ΤῈ Αιηαίς ἡυ] ἄστη ᾿π ὉΟἢ18 ν]Γ15 ΠΠ ΠΟΥ Δ 4115 
᾿ Ἃ ΟΠ “αὶ σαπτιοθοηι ΔΒ] Ραΐτ» η6 ΡΟ] σταὶς οα- 

ἰλιηιταϊθηι ΖΔ ΠῚ [ατυγαπι ργρυϊάογαῖ » ἰπέξα ἃς [4- 
᾿ Σ ἢ . Ν 

Τηρηταϊ δ Ρτοίς αὶ οοσογοτυν Αἴ νετὸ δχ θὸ ασοά 

οὗτοι φάϊηις Ριοίρεία [οσίαπα ἔϊατεῖ, ριβοοηοτη δ 
ΤΟΠαοηάαιν δηλ! οἰτίαιτι τας » ρίαππηι οἱἘ ουῆι 
εἰδο ἢ γριαταγημα ἔα Πς, ἢ ἀς παποϊατιοποια σα] αηλίτας 
ῬΓΘαοΥΓΗΪος Τὰ νοτὸ ἀππν ποπάσπι ἃ ἔοττιπα ἂρ - 
[το ηγαγ,οοη ζαης5 ΠΟ σαπι ρογπυδη ει Ῥὸ ς πηναὶ 
Ομ δα ἀπ τειΠπι. Ναμι αὐἀξοτταγ. δὰ πος ΘΟΥΙΠῚ 
ΟΥΔΙΠῸΠῚ (οτπιοη θα ς 481 ὁ Τ᾿ γασίᾳ νθπῖαηῖ» η6- 
4ς αηΐτοο ποις νειρὶς τὸ ΠΟ 15 σθιμν οἵς, Ηἰς 
Ἰδιταγ που ρἱοὸ ἀπ} ἸΟ τ] 1} ΓΘ ΠΠΟΙΆΓΘ » {δὰ ᾿Ώ1Π11-- 
ΙΓ 5 ΓΟ ΠΕ Π]ΟΙ ΓΘ Ροῖς {τ{-ϑ εὶς φατοπι ούδτ πο δΧχ 1{- 

ἄδιῃ ἀοΙογθηι ογοίροτο. Τοΐογεπι δυΐοῃ φἀάοτο; 
Ἐχτγθηηα ἀπ ὅτὴνς εἴ, ὃ. πδῆτο ἰὴ Απιαπάρδην πο- 
ἅς ομληἰ ὃ ἴῃ Πυπιαμίτατθιη σΟΉΓΕΓΓΙ τοξτὸ ρο- 
ἴς ἢ, Φρ4Ὰ τὸ ξοττὸ ταὶ τοῦς τεύξει ἐπρυυδα εἴ, 
ἃς Ποά [ποϊοπάσμι εἰς . [οἰτη, νὲ ἰαθθη5 [λοῖδ5, 
λυ] 1 οηΐπι αοούδίτατὶ5 ἀθ τπθὸ ἀοίογε Γι] ζιπη 
ὁτοῦ, (1 ἴῃ Παϊθιι5 οαἰαινίτατιίθα5 νογίου ποι πήτι5 
ἤδη Δι οἰ. » 

ἘΡΊῚΘ ΤΟ, 

ἥμισυ γὸ αὐ εἴη χακὸν,, εἰ καὶ οἷς πώ κριοῶς γήοδος εἰΐωυ τοῖς φίς ἐξ. 

ἕω τὸ9 
ἔχεις τὸν αὐόρα. “ρα γι στύλζσ τι. τῶτον, εἴτι γέ,ο- 

νς ᾿ τήμερον αϑαφωνΐωνα! “ς σε ἉφΊΖ.οΘου αὐτὰ τῇ 

καμοὺ κἀν μδὺ οὕτω σοῦ λέγοντος, μεὴ παείϑη ταὶ 
σο!, Ἰοὺ τὸ Σ ἅλις ἔχοι προς γε μκαξ τι κὰ αὐθρφό- 
σοῖς. εἱ οἱὲ φιλαν ϑροπὸς τῷ εἴη ζοὺ χαράστωτο σοι 

αἴοὺ αἰϑὶ τούτων α χοόασιν, ὦπταν ἐνταυϑεί δὰ; ἴο 

λα βίους ϑστολογήσοι ὅσοι! 9) τους λρφοποιοὶς κᾷ- 
φτιακοεῦαι τὸ χαὶ χα τασιγεί σαι. τὸν γωὲρ δὲὲὴ αν α:- 
Τῶλον τῶτον., οὐ στήσει Ὅυφαν. εἰ λα κοὶ οἱ ϑήσε- 

τῶι χὰϊ κρέμησεξιε, καὶ τῷ πλόϊΐρᾳ διορυγήσετιω. 
σλιγοὶ ἀρ ἐλί)ξα; ΦὍφροσ» οίποιν οἱ β: σο: γις-αἱ. καὶ 

Ἧνες αὐτοῖς ὄνυϊχές εἰσιν ὡΐ ὁ ρυ ῥμᾶβοι,συλλογισ μδν! 
ὅιςη μονικῶν, ἔχοντες δατίο μάν ας Ὁ ὅτι αἱ ὠκεί-- 
γῶν χρᾳτουν τοῦ αἱ ἀφανὴ ἐπ ἔς αὐτὸ τοϊληϑίς. εὐ 

οὗττως δπολυϑῆς, μηδὲν ἀϑοκῶν, ἀστοὶ τῷ ον ξη-- 
ο΄ου τινικν κῶς καὶ γαῦρος. οὐ ανγής τι αν Καὶ εἴος 

Ὁ θέον ἀυὴ  Β ἫΝ ΚΟ. 
Ἀν. τὰ ἐὲ ον μὲν ἘΕΣΣΜΜΝΙ ἀπα δ! ΑΟΟΎΕῈ 

λον οἰμώγου σὲ ου ποιήσ εἰς » ουὐσΐέ ρος τιν σἔοχαᾳ: 

φίε φῳοίσειτὸ μδ ἀλεϑες, σέ τε Χοὴ οἶδὲν αὶ δὲ- 
γτη, σταντοος ὃ δὰ σιῶν πον ἡ ν ὁφ ϑιυλ,μὸς τῷ Θεοῦ; 

καὶ λιβύζωυ ἑωώρυ 4 καὶ φάρᾳ" γώ ὠκείνγίωω. χρὴ 

ρος οπεδὶν ον. εἴτε τὸν ὃ. 4. Θ΄. εἴτο τὸν δ'ατποίητον: 
Ζ:ὴ τὸν “ἑμυλίου εἰδόμον χα] ὅ.. τἢ πέπονθε κα) ὑφ᾽ 

οὗ, χα) δ, τ εἴστονμοὶ ὅ,τι ἤκουσεν. οἰ δεί τι καὶ εἶπε χαὴ 
ἠκουδτ. καὶ οἶδεν, ὅτι εἰ κοὶ τύχοις ῥμδῥ αἱ αἴτιος σὺ 
καὶ κα ϑτεοὴς πρῦ ϑερί, μήτε σοσξας μύτο βουλοῦ- 
δας ἔργον ὀΐδ ἴγιςον ,. ἀλλὰ ἡμὴν 9 "πεῖς αν δλρο!ἃ 

ὼ ς Ὁ ᾿ ον ΕῚ 

ποῖς οὕπῷ κα ϑτιρὸς  Ἑας ἀϑαπολόγητ θ΄ ἧς. οὐ ἡ 

σδὲέμ βα λοῦ μδύ σοὶ σδεξιαν.οὐ ἐδίδοτο τῆς αὐτὴς σε’ 
τισο φεῦ. τοις αἰβυλίου γῶρ ἀλοςορὰς δίϑι μᾶν, 

οὐ ϑυγγανων ορ ἡμῖν! 7) οναπομόρξη τίω Ὡρρσ- 
᾿ ͵ 4.0 ἐς Υ ᾿ “ λ ὠ ν ΓἋ ΚΝ 3 ΝΎ, ᾿ 8 

τοι πῆν. δ, ΟἹ χα) μιν ὁ γορίαι τη λὶσὲς.α δε χ; ἀρφς 
' γ{ 9. 

ὁεραιίζεῶτι, 
ες 

Ολυμπίῳ; 24 

Ὑπσὶ τὴν ἐπ ηλησίων, ἀκλόφθιοι πονηροί. 

ὃ ὄἥκβηϑι κᾳ τ᾿ αὐτ.οἱ πάῆωλοιγὸ πωαλδς 
ὠρπρθοντα): 

Αὐαςτι σίῳ. 75 

ΎὙδ ἐμίασις μὲῥ κᾷ λὸς φυλαξα ᾶνθ’ ἔχι5 

σεικρῦσοαι τὸ πολυκράτοις ταὶς συμφορώ) ς: 

αἱ ἐσομδμας ποροοδεζ αν οἷς αὐτυχοιῦτι κήρυ- 
Κῳ πέμψας « ἰωὼ φιλίαν «αἰ πφίπειτο, δ,λον ἐγόμσεῦ 
ὅτι χάν, ἐδάκρυσεν, εἰ φεούλαβεν ἡ συμφορᾷ 
τί δαόῤῥησιν. σὺ δὲ ἡμῖν, ἕως μδρ οὐ τξοσεκό- 
σπηομὰμ τὰ τυχῃ, σμωέμθνας. ἐσείᾳ σιιυκηήθαςξ 

ΡΝ ς Στ τ Ἐν δ ἀρὰ. ἃ ͵ ἢ 4. 
αὐτῇ. λέγει γαρ ἡ φήμη, ὄζο γὴν ὅσο ϑράκης ἡκόν» 
τῶν οὐδὲν οὔτε φρον ἐν σὲ αἷδὶ ἡμὴ οὔτε λέγε: 
δλιοροές. τότω μδὺ ουὐ, οὐκ ἔφιν ὅλως φιλίαν ἐπτή- 
σεῖν, αλλ᾿ ἔχθραν αὐειπεῖν.ἠρκει ὃ εἴπερ ἀρὰ τὸ μη 
σιωυανιδέϑαι τὸ δὲ καὶ ποϑσανιασαι» πόῤῥω δεινδίν, 
χοὶ οὔτε ἐμώσιδος. οὔτε ὅλως αὐ σῳπίνων. ἀλλὰ 
σοὶ γὸ ἴστος ὑφὴρ 11 σεαυτῷ «πραγ μ(θίτων ἔσμεγπαὶ 

, : 7 ᾿ "» “.- 

καλλιον, ποίει τὸ ποιητέον. μόνον δἰ χαῖρον σοι ριξ, ϊ Ν 

΄ 

- 



ξ90 

Θιοίμῳ. 4 Ἵ 
Ρίϑιμει χϑὴ πέτρον ὀργὴν πενταπόλεως. αὐ - 
θρφοστον ἀτέχνῃ μιστιόν τολυάᾷν τοις γόμρις. 

ζα! τοι καὶ τὸν οὕτω μμιετιόγζᾷ, μισῶ. χαὶ ὁ ϑτὸς σιωώ- 
Ν κε ῃ " ϑῈ τ). οἰοἶε. Κρ) ὃ Διοσμερίσης, ἐγ οτος ὅαηγεανικαί. 

᾽ ω ε' " ᾿ 7 τεθος ὠκείνου τ΄ αϑοϊοός. ὅτου ἡὧρ ὄχιϑυ μμήσᾳ 2ξη- 
μας “ρῶν αῤποίσοις, Κὸ υῷ εαυν ποιηστένενος, 

ἐπήτα φρώη Ὁ σίκζωυ.καν ἀλᾳ) τῇ ψυφῳ,κρᾳ τεῦ 
Τῇ χειρί ἕτως ἐποίησε. πσρῷτον, ἥρπασε κερᾳμμον. 
5» ἔ ἤ 8... ἃ 3» ἃ ε νυν ξ Ἁ Ἴ ᾿ [τ 

ἐηγρώψατὸ τὶς αὐτὸν .ὃ μδρ, ἤλεγξεν. ὁ σὲ, οὐκ ὠπί- 
δωκεν, ἀλλὰ κοὶ τορϑσηπείλησῳ τοῖς δημίοις πλη- 
γαζιθος δνερεσή σας ἐγώ; καὶ νομίσας οὐκ εἰναι 
βιώσικκον, ὅπου τινὲς ἰδιῶται χεῖρας ἔχουσι μοίζες 

νόμων, σποωρέσκοὔασει λαρβιωροτάτοις αὔρας 
ειξαντας ὁποφασῴ, ξῥηϑήσοι τῇ καταςοίσᾳ ἡ πο- 

5» 39 Ω δε δ ΣΝ λιφοίας. οἰ γὸ πὐοφυχόρησεν οἰυτζῦ πολλοιὶ αὐ “ντὸς 
ὀλίγε πέτροις ἐθηασεμεϑιε. ἐν ᾧ χώραν ἔχω τοῦ 

͵ ᾿ ϑαυμας αἰ μδοτυοίῳ,χαὶ σιωνηγανακχτηκότι ᾿ῶλι- 
φουγκσὴ 'ϑοϑυ μότοιϊζα, πάντων ὑπηρετήσαντι. αὐ 
ὧν ἀγαϑὸν ἀντ τί ἡἤδοιτο τοὶ Ὁ θεξ, οὐδαὶ ὁ αὖ- 
ϑεμίου καλῶς αὖ ἔχοι τὸ μεὴ χακόνει λαξεῖν, εἰ αί- 

δ εἰ ψυν ΤῊΝ 3 ͵ ᾿ γ,) τξος αὐτὸν, ὠάσερ ἡπείλησὲν πα! τήσηεν. ἀνὰ ἵνα 
ἃ ͵ ΄ἌἍ ΄ ͵ , “"Ἥ "ἢ δυη ἡῆρηται τῶτο, σέο μια! πάνυ σέο μεν, σοῦ τε ἀυτεῖ, 
Α ἱ "ν δ. , 5» ᾿ ᾿ ͵ χα] ὅδ σου τῷ ϑαυ ιασίου ἀνοῖδος Χο) φιλοσύφου 

τρφῳΐλε κωλύσωτε τὸν εὐλιτήρλον αὔϑθρφοπον 7 δὰ 
ν᾿ 7 Α ἃ ἶ 4 ᾽ “Ὁ 3 Ν λ Νὴ νόμων Τὶ τοιὶ νόμοις ἐλιϑεῖν. ἐμοὶ χα! πεντα-- 

πόλεως μέλει, καὶ τῷ μὴ γελονέναι φίλῳ συμφορας 
“Ὁ Π]) ᾽ ᾿ εὑτιοὸν. τὸ 5 πῶς ὧν Τις συκοφαντῆς ἐν αὐκο τε [η γοῦκ 

ἐμὸν δύρειν. ὠλλι σόρ. ὦ πρὸς τὸ χαλοὶ πάντων σὺ 
“«ἰδεμώτατε. 

: Πυλωρῆύει, 5:7 
7 Αλῶς ποιᾶς εἰς Ὁ ἔχόσαν τὸν βασιλέα πόλιν 
Κ ἐπανελϑτόν. εἰ γοὺρ καὐτοῖς ἰσεεύρφον ὄρεσιν ,νἱ 
ἀγαϑύ σοι τύχη σωυΐω, αλλ᾽ ἔςιν δύ τυχίω ὡοῷ Υ̓ 
τόπον οὐτυχεξέῤᾳ. ἐμοὶ σἕ τι χρὴ ἰσία ὀχα φέρει, τὸ 
περ αὐτί σε πρφηειν οἱ τὰ βασίλεια. οὗ ὄὀζχτοί- 
βων,"ὸ λήψη Ὁ) πέρεψάς ὄψηςολας,τὸ τικαλφέςε. 
τον ἐμοὶ δ) ὁπὸ ϑιράνης ἀγωγίμων. 

τι Θεοτίμῳ. 
Λείω κῳλῷ τῆς Σιμωνίσου σιευουσίας Ἰέρῳ 

"ΩΣ » ἢ σιμωνίδης ἱέρῳνΘ΄. χιὴ ναὶ, 
μῷ τὸν φίλιον τὸν ἐμόν τὸ χαὶ σὶν, οὔτε σὲ πλέον ἐ- 
μιαχκῴρασει τῆς Ανϑεμίε τῷ μεγάλου φιλίας, ἢ τῆς 
σῆς αὐτὸν ὦκεινον τὸν μέγαν Αγϑέμιον. αὐ οὶ γαρ ἐ- 

͵ ἐν» ἊΣ ΄ ἃ 7 3, 3 χοντι δια αμιν,τί χτήμο χοίϑλιον, ἢ φίλος ϑος ἀ. 
καπήλουτον παρεχορᾶρ Θ΄. οἷον ἐγὼ Θεότιμον οἷ- 
δὰ τίω) ππιεφοτάτίω κοὴ ϑε:φιλὴ κιφαλίω, ἀγλὰὼ 
τῶτο μδρ σὺ, σιμιωνί δε πλέον ποιξις. σιμιωνίδης γαρ 
αὐτὸς ὡμρλόϊει, τυρὸς ἀργύριον δζωελέγεόθει ἐκέϊ- 
γὸ οἱὲ κοινὸν, ὅτι αὶ σιμωνί σης ἱέρῳνα τὴ δχασοχῃ 
τῷ χρόνε σιευέφησε, χρὴ δχῳ τῆς ϑεοτίμου ποιήσεως, 
ἐςτ᾽ αὐ ἑλλίωες ὦσι, πολις αὐϑέμι" ἐν ταῖς ΜᾺ 
λόγων δγατοιξαὶς. ἀλλὰ ταὶ μδὺῤῥωμαίων, ὠκέι. 
ν»Θ΄ αὐξοι. σὺ σὲ ὠκείνε τὸ νομζᾳ. ποι Τιγῖη γοὶρ ἔδω-: 
μαν ὁ ϑεὸς τοιμισῦειν τίω σὔκλθιαν ἧς τὸ καλὸν, οἰς 
σὲ ᾳἦξιήκε;. 

ΔΙΝΕΑΘΟΚΝΜ ΟἈΕΘΟΚΥΜ 
Ἱ  εοίίγηο, 

Τίαπν Ῥείγιι) 1 Βοίεδις Ῥεηταρο]!ς μαἰρθαϑ) 
ΟΠ] Π ΘΠ ΠΟῚ αγίο πθοἰη Πα ἐς Ιερες ᾿ηξ πος 

ἴ ςοπἀτοπη( ἀπ 14 Π| δτίατη Ζυϊ ἢς φἀογίτατ; οὐο 
τ] ΠΕ] Πτρουῖιι5 Π διιηι τοἔθηι ςῖο ἃς Ἀιιοίζοσγι 46πι) 
(ςἀ Πίὶς λά φιάοηάιιη χυτὴ {Π|ς Ργοϊςόιιοσ εξ. Οἱ» 
10 ὉΠ] 116 ΘΉ11Ὲ ΓΟῚ ΟἸριἸτα5 οὐ} 1ῃ ΟΠ το αμα ΥἹ 
ΡΕΠγὶπὶ ΓᾺΡ ὃζ 1η Πἴαμ Ροτείϊαις τοά! στ. Ἰ)ειπάς 
γ ΘΠ 111 Πα Ἰς ΙΓ ἃς {] (δητοητιὶς ἐξδειὸν Πὲ τη 
γ έξογίαιη οδχίπες, [τὰ (ρ σι ἤϊε, ΑΒ ΕΠ ἀρ μὸν 
ΓΑΔΉΊ:11} ΟΓΙΠἼΘ ἢ νοσαζιγ, ΑἸτοῦ ἀςο Ὡς] ΟΠΘΗ, Ρτοβαῖ, ἣν 
Ηΐς ἤθη [οἰϊλτ πο τοάα τα! γ [δὰ ᾿Ιέξουθας εὐἰαπι, 
νούθογα ρἰασάζιὸ ταϊπάτωγ. Ωμρα οὐἰπι ἱπά σηιμπις 
ῬΌΓΕΠΙ 5» ΠΘΘῈ16 νἱτά 1. δἰ ας οα οἰ ταῖο ταὐτὸ ἀορὶ ̓  
ΡΟΙΟ ΟΧΗ Ιλ ξεν] ρει πατὶς ΔΙ] α δ. γουἘ]οτε 5 Π18- 
115 ππτ ἱρ 5 ἰοριθις , ᾿ΠΈΓυΧὶ νῖσος [ρόαι Π]πιο5 
ἃς [οττΠπτηος οδεάϊθηζος Ἰερίθας γε ἔἴαταϊ Ἀοἰρυθ. 
[ἀοσαγγαπξ ορέγηηιε ἔδγαμζ. 51 δη τη [65 οἱ [Ποῖν 
τοῦ ργο ο Ποῖ ργθαὶ ΘΟΙΉΡ] τς 5 Ῥοῖγος ν]ἀθυ  Π118, 
ἴῃ 40 ϑγατίαμ παρθο ρια πε ΠΠμηο Μαχιγιίο, 
4αΕπη 1ἃ ρου ϑιτ θη ςοΠλ οι, 4υΐαιο ἀοογγ πὸ 
[40 4" Προητίάσιιο σαι ]λην δάταμίς. Ρτὸ 4ια τό 
δι στατίλμ οἱ τερόάαι, (μι Ατῃοηγο νογὸ ΡΙς" 
οἷα: ἃ δξξιιπι νἸἀδαζας, ἢ αἰ μ}} «ἀΠ1ΠῚ ἀςςθρογῖς οὐ 
αὐ 0 Ῥοῖγιι5» ΦιΙοπηαἀιηοάϊιπι πλίηαζας εἴς τοροῖοῖ. 
Μοτγιλμι ἰᾷ πὸ βιξ νε δ ηλδτοσ ᾿τογῸ ΔΌΠΖΙΙΘ 1τΟ Γ1Π| 
ἴορο το ρίμιη ὃζ Ῥογτα οαγι δ᾽ λπ νἰγαπ ὃς Ρ τ 
Ἰο!ορίλαΣ το ] υπνργοιίάθις αἴσιια το το (τεἶο- 
τοίο ΒοιΏΪΠ]»16 ρου Ἰορος δά νἱο απμάας νοηϊαζ, Με 
Οὐλτηι ΡαΠταρΟΓ 5 [ΟΠ] οἸταμι Παδοῖ,ζί νοιὸ ἰά εἰ 
σα οἰζ,η16 {Ππ| ἀΠγϊοΟ ΓΑΙ ΑΙ ἰτατὶ 5 ΔΏΪΟΣ ἴσας (Διὶ 
(ἃ. ΟἸποπηαἀπηοάϊιηη διζο πὴ οςοιστὶ Ροίξις (Α]}ι1Π|- 
ἩΪΆΤΟΥΪ σα]ρ᾽ 4 ὃζ ον» πἸοατά ΖαάΘηῚ νἰγίυπ πὖ 
οἰ παρῆγον [δά τὰ (ἀραοϊτατὶ5» ΘΠΠρρο αι αα Βο- 
ΠΥ τθέξάσιις ΟΠ. ι} 65 ἸΠρΘΏΪΟ 5] Ώ1115. 

Ῥγ!άγηδηὶ. 
ἘΠ᾿ ἔλα 5,4 ἴῃ γορίαμη οἰπ!τάτοπη γοιιογ [5 ἢδ. 

ἘπλίαΠλΠ δηλ ἴῃ Π{ΔΠΓΟΓ Κη πιοηζίδιις ΠΑΡ τᾶ τ 
ΓΘ 5.) θοη4 ἴθ [οεζὰπα ΠΟ ἀοίητιογοῖ. γογιπι οἷ 
αιιαξά4π [οττιηα ᾿οοἱ ςοηἀ τίομο ἐουγαπδείου, Μεδ 
4ΠΟ 611 ργιιαιπλ ΠΟ 181} Ἰητεγοῖ,ντ δειμχάι 1- 
Ρίαλιη τορίαμ Κα Πςῖτοσ ἀθάϑον 1 ἢ ἔιοὙ15» ἀςοὶρίο5 δὲ 
ΤῊ 6 5 [Ἰτ6 Γ8 5. ΓΘ η ΠΏ ΠῚ ΡΓΘΟΙΟ {ΠππαπΠὶ Οὐ 11 
αι ὁ ΤἬταοϊα φἀξογαητζην. 

Ἵ ῥεογέο, 
Μ δὰ ἔτιξξαπι ἃ ϑποηϊάϊς ΚΠ ΠΗ αῖδ 

τρροσζδος ΠΙΊ οη, αιιὰ τ δῃποηϊάος οχ Ηϊο- 
ΓΟΠΙ5. ΕΓΡΟΥ ΔΤΏΤΟΙΠῚ ΠΊΘΙ.) ἤπια} ἃς ΓΠῚῚΠῚ 11ΓῸ. πό ερο τε δεδιίογοιη Απιβοηλη ΓΘ ποοοίς τ ]πὸ 
᾿πά σον» υὰπι ΠΠ}Π1Π ΠῚ ΠΊΑΘΉ 1) Α ΠΣ ΠοΙ]Π τι, 
Νδῃῃ Ποπληὶ ἱπΊΡΟΓΙΟ Ῥοτεθητίάᾳιο ργαάϊτο, χιά 
Ποποῆ]α5,ας νοι] της “ιιὰ. ΔΙ] (115 Ἰῃτορτιπη ὃζ 5011 ΟΘΙΠΠ) 41} ᾿πγᾶ ἔθ γθη 5, 1816 πὶ οσὸ σοττὸ (οἷο ΤΠεο- 
τπλππὰ οἷο, σάραΐ ἘΟΙΘΉΣΙΣΝΗΝ ὃζ Ρ᾽ επε51- 
ΠΉΠΠῚ. 564 Πος τι δἰπιοηϊάς Ρίμς ργααςβ. ϑἰπιοπίτ 
ες επίτῃ ἰρίε ᾿ἀτερδίαγ, ἴς ΡΕσιηΐα οαὐ «{{{π- 
τοῖο. ΠΙυά γογὸ ΦΟΙΠΊΠΊΙΠῸ ΄Πιοά δἰπιοηΐάεϑ 
Ηἰετοπὶς ποιηθη ροίξογιζατὶ ΠηΘΠλογία 6 Πη4Π-- 
ἄδις. Ελτ Απτῆςηη) ἄτη Οταοῖα {ΠΑ ῖτ, πταΐτα τηθης 
το ἤδι [ἢ ἀηραταηάὶ ἀϊςεπαίᾳις ΘΧΟΘΓΟΙ εἶς. ΡΟΣ ᾿Πεοεί πε ροξήῃγ: [64 ἢ]ς ΟΠ ΔΠΩΠῚ ΓΘ ΠῚ ἰαβη το Εἴτα ν οὐ 1ΠΠπ|5 Πομιεη. πὴ Γλθας Ῥοδείοα ἔοι] -- 
τατ] ἀΠρεπίδη44πὶ ὃς δάμη ταη λτη φ]οσγιαπὶ ἀράς .. συΐμ5 ΟμηηΪς Υἱς αἴας Υἱγζις ἰῃ τς τότ ἀυηάλι. ᾿ ἘΠῊΝ ὙΝ 

Ε γ 47} 

ὥψα, ὅσο γὰρ μὰ ὰςς Ἰσρ τὸς τἷςς δὰρ “ὡς, “κο «,. ὦ ΞΟ, 

[.] 

ΝΟ ἂρ ΒΘ »Φ΄ δ ΦΦ ὅπθο μὰ ΔΒ ΡΨΑ ΡΊΞΕ -««ἱ ἄν ΨῬΕῚ. σ Ὁ ,Α͂ΣΙ σὰ σοι 

μ᾿ πὰ 

ΤΑΝδ' ΟὐΡ̓π  Θ. “ἢ 

ὑτορθαπ Βοος, σοργηθῃι! Ὁ 2012 Ριοῶυθϑι ις 
υςϑα Βγ εουπεϑγ οἱ Τῆ 6 ννείςοπια Ττυβὶ, ἰοπάοη 



Ἐγαιγὶ. 

γί άαιη Ἡκιο] ἐπ ἰπτογββέξιιηι ἃ Ιοππης αἹ-- 
-ὙΠηῖ, 11} νογὸ ρογμῖδϑηςὰ οἰ 5 1 Π1Π1)ς 18 6. 
Ἰὰ5 δος 1ῃ 11] φοηἢέξα οἵ ν δειζατοπι,  ᾽ος πο- 
ὑπτρὃζ 1 [πσθη] τοΙΉρι5 Δα η4ο ργοίετεῖ. Ερο 
Ἡαδησιληι ἴῃ το οὐίσυγαρῶς Ἰπσετζᾶ » τα. ἢ. ΟΠΉΠ5 
αι οά το ἀϊσηος ςοηίοο, {ΠπΠ} σιδα τ4}}5 οἵ; 

“ΠΔηλΠ πη ἔοςογιτ: ἔδο 5 ταπχθη μοι ὸ το 1 ρο 
“ ΠΕΙΏΊςῃ δ ἰησοῃΐο ἤιο ποι ἀθμουτοης Παΐσερ {6 

νἹΔοατὰν, Ποςς το α φείατη πο Πηχόγιης » Πηχηΐς 
[ΔΘ γοΓῸ ΑΝ ίμῆς 0 {{τ δὲ α( Ιρίος ογ!ΠΊΘη ΡοΥ - 
ΠΠοτο, Ζιοἰαπη ἂν οὐαὶ { αἰρ᾽οἴομον ᾿τᾷ ἐπ ΘΙλλἴιη.- 
“6 γορμηοζαιῃ οἰξ ὃς δείαμ πχαΐτὶ ἰαγαζι τοιείμο- 
Πα Αἰ χουί τ, ἢ 0 ρας Δα Πάφηι ἔς! Θη δι Δ - 
ΟΥΓΘΏ ΓΙ ρου άς ἂς ἢ ατ5 Αἰδοςηιν (τοϊτατίοπὶς αἵ- 
τορι, τ τὰ Ῥιο ΠΗ] στη οἰοίος, ΑἸοχαηάον νο- 
ΤΟ ἢ πρῃ ξυβῃχίπα: ἂἰ φοττὰ πΊο]]ἰς ὃς οβι μα πάτα 6. 
ἴαϊ, ὃζ ογἹηῖθη (ξίπ δας. δ γρἤσπα αἰὐτόῃν ὃ Νὶ - 
γΠ6η} οἠ!. Ουαησιαπι Θὰ ἰι4 αἰ σογε θῖν 
Π0( οἴοι νογιιῃη, τάπθι ὀγαηῦ οἰ πο αἱ  » ἤερίυσ να 
ἸΠΘΗςγρηζαγ. Ἐρσο 41 τὸ μου {{ππ}}.» δαάςπιο- 
ἴδῃ (μὴ) ἔς ἸοἸ ΠΠΠνας '4.ὶ οἰ ταἰτθιι5 ἐμἑ μη ςοἰς 
ΔΠς 15 φαγθάπ), [ῃτογο [5 μα ΠΕ] τ αἰ τις αα ὁ 
ἴθ. ἈΝ Π1] τὶ σαν ΖιΟΖαις δούιη, ῬΘγοσΎ ηι}5 
Τὰ ΡΟγθρυιη]5 νττΔΏ) ἀσάμηΝ οἰπμῖα5 δά πος π05 4:0 
ἀπππηοο φρο βτγπιαι τ, ΡιοΚ ἰρἰθηάίάμι ἃς οε]ο- 
το Ἰοαμν Ογγεμος., αυοά αἰϊηυαννάο (αγηοαάα 

Πρ ρθαης ἃς ΑὐμΈρρὶ, πης νετὸ Ιοσηηρς δὲ [ἃ - 
»οὰπὴ αι θι5 οὐὐμὰ τα αἱ ποὰ οομπιπιοάα ἢς μαθ τα- 
ἁἰΟ ΟΠ ΠΟ ὃ ροτοστίποσ. Τὰ νδὶἰπὶ πς {τί δας πλΐτ- 
Δα! ςυΔπη αι ΡΠ "ὴ5 ἀς τοῦτο Ἡ]οσιισι,», ΠΘ 16 Πλ]- 
του ηδάδς θοὸς 41 οαιμας αροης. Νίδο βῃιλη 

Ὀρούδιη ΠΠΘΆΠῚ σα! Ζαλι ογιεη ν τ6 γ}118 ΔΟΓΟΙΠ1Ο 
ἅποτο, Πα] ἰς μια νοτὸ οΠδην. 5] σασα σοιθτηο- 
ἰδ Δι ΑΓ [5 τηγα; ρατγ]α: σα οᾶπα. Ἰτίπιην πορσοτίογίιηι- 

᾿ ὅἅπις (σοἰτμ της ρει θογοπ, 40: π16 Ὁ οἵῖο [ρὶςη.- 
ἴα Δ γαβούοηι, ὃζ οὰπὶ εχ οἷο ἢμλβ ἰσσγαν ἰηο- 
θιαπη ἔεσογιπα» Δἰἰοῦιην πορσοτία ῬΟΏζΟ ΡγΟΟτΆγο πὰ 
ἄζασιις σοηῇοοτοιη. 

Εἰάενι. 

Νὰ πηατυζίηο τοιηροῦς (ΟΠ ΠΠδ σις ἃ ῬΕΥ εἰμὶ- 
“θ(α0 γείροιδῃν ἰογαι δὰ Ἐτγτῶνα ἤμην αρ- 

ξ΄ Καϊπηις. 101 ταποροῦ πγοτὰ ἐλέϊα ἀοπος Δ] 181 
1 φΎΘη.1}5 ὃς Δηπα τοπγαῦ ([ ηῖ65. Θμΐπη τπΪ 1 11 1- 

ῬίΟ Μπττοῖς (παγασίμης,, Δαυα ῥυτὰ {αλι!(5] πιά αμις) 
βζςο]ογάς δι18 (Αγ ρΑιΠ ἰς γαγίας πόσοι δἀάιιχίπλιιδ. 
᾿ΑβΔιοοΥ δ ι5 ααζοπι ν ἢ νθησ5.» οὗ μι ΠΟ ΠγΔΘ ΠῚ 
τὸς φαοτι4ϊς πος φοηβούξιτος (ρούδγθηγι5» δος 
ἴδηζὰ ᾿πηρυ πάθης σομτθ ἀἸπλι5 “ΖΔ ητὶτη οροτῦ- 
ορδς, Πα] ητο ἀιο ἕαος ν ἡ, άπ ὁ ταττὶ ἤρηιυμπι ἀρ- 

ῬΘΙΙο τ δὰ Ρτοζοπάμης 9. σοίογιις ορίηδῖο; [αδάιι-- 
ΧΙ 15 ἰηζ]α ΡΠατο. 06 γ1}}5 ἠὲ ἸηΠπἰ|ὰ 5» ἴῃ 404 
ἴδαὰς ΠΤ ϑροηζαηρα (γί ὨΘαιΘ {τπέξιιβ μά 
δέπις φιοάάλμη (Ἀ]1ς, ἘΠ 

δ Εἰδεῦη. 

ΑἸορατίασν αθηάαπι Ατῆδῃ!5 νθηΐτς: ἀϊςσιπε 
- 

ἧς πὸ ντ αν νἹἀδτυνάηπο, Πιρογίους βγμναβ.. 
ἴδιος ὅζ Ἰητεῖτας (οἶβας δι ϊὶ. ΝΟ ἀἤιπε διιπὰ 
Θηρ ας ποροτιφιάο Ριοςοίης », ὃζ ορογιῖϑ, Ατιὶ- 
ΟἹ δζο[ας αἀροιζατο : τρίχας ςοπρίθεπῖο; τ ῇὶ- 
ἴὰς γοίξος »ὃζς ΠΟΡῚ5 4 νεγημπι το Ήρι15 Δοσοτηπιὸ-᾿ 

Ρυειαίχιδηι. ἰσίταξ ομνϊα νοπάαι,. ἄτα. ρα]! τα, 
ἅγιξ 94 ἡ ρυϊοπίοτὶ ορεῖς ἕαζα Πίης ( Νλπη αὶ 

ΒΦ 2012 Ργοῷυεβ τις 

οἵ Τα ννείϊϊεοπιε Τγυβὶ, ἰοπάοη 

ΒΡΙΦΤΥῸ ἘΠΕ θὲ 
Τα εἰσδὲλς α΄, 7 9 

Πέκχτο; ε φησί τς τὰ νης αἱμύλιον. ἕτερος ἢ, 
Ἃ τοῦς πολιτόζομᾶμοις ἐχθΘοφυὶ, ἐγι᾽ εἰνῖτ ταῦ- 

τὰ συμπὴνστι «τὸ μὲν οἰκῶ ἀληϑις, οἷ δὲν αὶ σ΄ κ; ιχαὶ 

ὁ χρόνΘ᾽ οὔρισφ. ἐγὼ σὲ χρη ρα δέλου τὸ τροί- 
γ λκάτος ὀνταξ,, ἐἶυ αἱ σ᾽ ὅπαντας ἐξῃς ὅσ. 69. 

ππαζεᾶλαι. τὸν μὸν", ξτῃ τοιοιτός δὲ γ Ὁ Ἑ, ϑὴ 

μή πεποίηγεν., ἰλλλ᾿ ἐποίησεν αἱ κοὶ τοῖς ἑαυτῷ ἵὅ. 
ποῖς τρέπουσων αἰτίαν ἐσέξαίο, τηὺς ὃ νῷ ἱκῃ πλάα.- 

σαντας, ὅτι σαμξηλασαν αὐ. καὶ τοῖς αὐδδρ τὸ 
εἴχείρηκία. ὡς ἔφιν ϑος φϑοΐκειεν σον ἰᾳ τινί, χαν 

εἰσινω μθται “πολλοὶ μδδτυρι τιν, οὐθὲν αὐτοὶς ἔς αὐ 

σίλέον δὶς πίςιν οἷον εἴχ;ς ἐτωρήσεως σιωΐ χοι τὶν αἰ-- 

αντοι, γέλως οὖ εἴη πλιάϊι(, ὃ δὲ Αλέξανφνδος, εἰ μὴ 
ϑήλες, ἀλλα ϑηλυορίας )5 ἱρς, χοὶ σίω αἰπίαν ἐχώ Ὰ 

ρδι. τὸν σίσυφον δὲ κα! τὸν ὀοίυο» ἐα, μισῶν, καὶ γο ρ 

εἴτ χαὶ λέοοιεν ἀληϑὲς » ἀλλὰ ζο,ϑτοί)ς ἧσαν, οἷοι 
τοὸ πλείω, οἱ δὲ αι. ἐγὼ δὲ οἷς ὠτυ χῶ, λίαν σῦτυ- 
χρ, πολι τοιότων ἐχί ϑϑον "9: φίλων φερεξμ. Φ". 

ὄχ τε του μοι τὼ πρὸς ἅπαντας. οὐδὲν ἐμοὶ 
Ὡϑῆς ὀκειν οὐ, Βφέναι ξένος ον δένοις. βιωΐω. ὃ τρ.- 
πὸς ἡβιαξ χοφτς τῶ τὸ τῷ ογώκυ σεν. ὀοδέρι μαι εἰὲ τὸ 
κλοινὸν ἔξξοιφος ὃ κυρΐμης ὃ, πώλα; μὰ εἶ χον κάρ- 
νεχδ ας τὲ χα) ἀϑίςνη ποι του) οἱὲ Ἰωαίναι γ ἰώλιοι, 
μεθ᾽ ὧν ἐκ σὐκαίρος οδυέμα, Θ΄, οἱ χαίρῳς πούν- 
μῶ.συ δὲ ἀλλὼ μὴ σὲ γράφειν ἔτι μοι δὶ τὴν ὠκεὶ- 

ϑὲν τρῳγχᾳ τῶν τινός. μὴ δὲ συμιςν αι τοις ἐχον- 

(ας σἱκὰς. εἰ γὸ αὐ δχιοοίζων ἐμαυτὸν, ἔτι τούτων τι- 
νί. εἰτυχέςεωτος μδὺ τ᾿ αὐ ὥδωυ, εἰ ̓ ν μἫὉῸὉ ἀγαϑῶν, 

φιλτάτης πατρίδος ςερςίμἑευ,, μιοτέχοημι δ]ὲ αὐ. 
πλογιῶν οὶ τοραγβίφίτων,, ἀφεληύντων μὺς Ὅς ἐν 

φιλοσοφίᾳ ῥαςανης. καὶ πένίαν οἷ ἀωραξίας ἐξ 
κέρεδος ἑλόμλ Θ΄’ τανλότρλα Κα κα ζοροῖκᾳ αἶξι- 
εργώσωμαι. 

γέ πὸ βοήν τ 
Ραντες ὧκ φυκοιιυ τὸς αῤλορδης ἑωίας; 

πὰ δείλης ὀψίας τοῦ κεἰ Τ᾽ ἐρυθ ραν κόλσγῳ τοφθ-. 
σέ δημδυ. ὧν ζετο ψαντες δὲ, ὅσον ὑσωρ "πεῖν Καὶ 

ὑοϊδ σειϑξ, πῇ γα ὃ ἐπὶ σύτην ὠκ διεῖδασι δὶ ἡόνα 
καϑαρδ κ) γϑις Ὁ γάμαῶς, ὄλχιαυ συ δόντων 7 καρϑ 

παϑίων, αὖθις αϑήχβη μεν. σινοῦ ματι δὲ χϑυσείμδροι 
μετρίῳ μδιρναλλ' ὀκωρύμνης ἀεὶ, καὶ μϑόγα οὐδὲν 

ἐφ᾿ ἐχοίφης ἡμέρας αὐθοιν ἐλπίσαντες, ἐλαίϑοῥδυ 
ὠϊξζωυκότες ὅσον ἔδει. καὶ πεμή]ζαιοι τόνοτε φρυχτον 
ἰδόντες, ὃν αἴδουσιν Ἅσπο “πύργου τοῖς χκαϊζαγομδνοις 

σμύϑημα θα ον, ἢ λόφος δποβιβαϑέντες ἦμϑρ ἐγ 
τῇ νήσῳ τῇ φαῤῳ.λυωρα σϑήνησος, ὧν ἢ μήτε δά- 
σος ὄφιν αὐτοφυής, μήτε χαρηύς, αἰ λλ᾽ ἅλες τινές, 

Τάρρπα., ἡ Δ ὁὁοο΄ι, Ὁ" 
“ὝΚΨΦ τίς αἰϑήνηϑεν λέ 247) κρηϊησδοπούλης, αἴ- 

ΒΗ παρ᾽ ὅ' μίοι δοκεῖς γὺ πέρυσιν ἐονηϑ, 
ταὶ αὐαφηΐζοις ἐμξασας. νιῦ δέ φασιν αὐτὸν δὶ 

μεῖζον ἐμιποβαφεῶς, κομίζοντα ςολὰς αἰ ικεργξέῖϊς. 
σοί τε ϑέρμορα Ὡρέπονίᾳ καὶ ἡμῖν αὐα βολεὶς εἰς ῬἨΥ 

ἢ ἀβυνοα ἥ ς 1: Ἀν 
ὥρῳν τῷ ἔτους. φρὴν αὐ οὐμὼ ἁπάσεις φϑασειν ἀ.. 



᾿Ξ παρ ε.---- --- - φτοτ ες - 

Ἴκ5.--- τεεττο ἄπει τς 

γήθῃι Ὁ 2012 Ριοῶυβϑβι τς 
ἸαϑῪ οἵ Τῆῃ8 ννεϊϊεοπιβ Τευβι, ἰοπάοη 

192 ὈΙΥΨΕΚΛΘΟΆΚΥΜ αἈΞΘΟΟΚΥΜ 
“ ποροεντυϊχάνοντες, ἐν ὰρ δὴ) χῳτόπαν͵ ἀλλ᾿ ἐκ 
ἑαυτὴδ δήστεϑεν αξιδσι βελο εῶς ν εἰς χάλριτοι Σ 
ξένον ̓  Κ. φὩρίω Μϑ! ῥ εὶς ἢ ποῇ, ἀρῶς 0] αϑα βολῶν. 

στάντως ὃτι αὐ ἱδὲΡ ἡ τιμὴς χο Τάϑη » ἴτοιρ᾽ ἐμοῦ σοι 
σχολλᾳπλιάσιον »είσῃ 5). 

Τῷ ἀντώ. 8. 
'Λ κος δχιςολῆς «ἐοιυοειότηα Κα ΤΉ ΡρΕῚ τῷ 

Ὗ Ἀ »κομίζοντος.αολ' ὁ ϑαυμρςος ὠκῴκιος, 
οἶδα υμδρ ὅσαι κὠγω ν, ἐρέϊ δὲ κοὴ ὧν οἷσίε πλείονα, 
τῶ τε σὸς ἐρᾳ ςης εἶναι. κοὴ τίω γλῶπαν ἔχειν νι- 
κῶσειν τοὶ πρώγρρία. ὡς τε τίω ὄχιςολζω τοῦνό- 
μῳ τῷ πρφσειποῖν σε τδιέον, ἢ τῇ χρείῳ χωοίζο-- 
(μαι. τὸ οἱ ἀπωγγεῖλαι σοι αἷδι τῷ υἱα σδιοσκοθί, 
τῷῦτο μᾶρ ὡς ὑγιαίνει. τῶτο οἱ ὡς αὐ αγινώσκει , ΚΘ) 
“«ϑύσκειται τρὶς βιβλίοις, τᾶτο ἃ δπηςολὴς ὑπαρ- 

χέτω τιμϑἠμκέξίς ὃ εἷυτού, συμ μορλ αν. ἀδελφων πα- 
ρεῤχόμεϑει. φορφϑέντες Ησυχίῳ ζοῦγος ασδελφῶν 

ἀῤῥένων οἱὲ σῦτυ χεὶς ποιήσφεν ὁ ϑεὸς, αὐτοῖς τε Καὶ 

ὠσελφοῖς. κοὴ γονέων οἴκῳ, κκὺ λοιποὶ γ))υοιγκοὶ ταῖς 
πατρίοις πόλεσι. 

Τῷ εὐπί. 4} 
δ τῆειαι παρ᾿ ἡμῶν κὶ ἰδιῶσαι ποὴ ἱερεὶς, ἡλωτ- 

τόμϑιοί τινῶς ὀγειφοις οὐδ αὐτοὶ κα λᾶσιγδσο- 
καλύνψ φς ἐοίκασιν ὕπαρ μϑ! δεουσάν κατον,ἶ μὴ τά- 

χιςοι ταῖὶ ἱερας ἀϑίωόως ζφταλο θ εἰν μοὶ ἡγύηται. 
ὁσαίχις αἢ οὐ ἐντυχὲνν σοι δροιίζο, ναυκλήρῳ πέι- 
Θαΐκ οἰ, )γράώφε ζοοθς ἡμαΐξ. ἐκεῖ γωρ ὦ τουξόμεϑε 
ταὶς δ χιςολαῆς. ὀνήσομεαι σὲ οὐ μόνον τῶτο τῆς ὅγε 
ταὶ αἰϑίωας δέου; τὸ ἣν παρόντων ὠπηλαάχθαι 

εἰς, νων. λα Ἢ τὸ μηκέτι του ὠκένϑεν ἥκοντας ἅὶ 

λόχοις πϑοόσκυω ἔν. οἵ μηδὲν ἡ μδ΄ ϑνη 70) ὄχῳ- 
φέρουσιν. οὔκουυ εἰς συυύεσιν γγς ΠΑ οιςοτέλοις ὦ 

Πλάτωνος. αὐαςρέφοντω δὺ ἡμῶν, ὥσπερ ἐν ἡμμό-- 
νοις ἡμείϑεοι. εἰ)ότι τεϑύαντωι τω ὦκα δὴ μίαν κὺ τὸ 
λύκειον. κοὶ τίω ἐν ἣ ζίωων ἐφιλοσύφει ποικίλίω, 

γιοῦ ἐκέτ᾽ ἔσαν ποικίλίιυ. ὃ γὸ αὐϑύπατος σαὶ σω- 
γίδας ὠφείλετο. ἔσει ἐκώλυσεν αὐτοιὶ δὶ σοφίᾳ 
Θζον νεν. 

ἡπτ, ὑπ τἰος ὡρν ἡήδν τῷ φε 
ΓΤ Λυστες τὸ φοφυμνήσιον. κὠγω τοὺς ἡμιιόγοις,Έ- 

ςστι τϑᾷ τίω ζεφυξίην ἠϊόνα. τῆς ἀπήνης 

οἱὲ »τοξαίνοντος ἤδη, σοι τὸ ἷςιον ἦρτο. οὶ Κλ τρύ- 
μένων ὃ αἴεμιΘ΄.αλλὰ τοῖς, τε ὀφοαλμοῖς ὑμαξ ἐγό- 

. " -"Ψ 2, Ἵ αἱ ΟΝ ΣΧ 
ΟΌΡ ὁ κνουῦ φοροὔπεμψα » Χαὶ πολλὰ Τοῖς α)έ- 

μϑις ἑαῆΡ τῆς ἔρῳ μδῥης ψυχὴς σεοίλεγμεαι, σωυ,- 
«ες αὐτοῖς τὸ σκάφος, ὅτι μοι τὸ τικαλφέςοιζον φορ 
τον πεγήςευζο. οἱ δὲ, ὦ γάρ εἰσιν αγέρᾳςοι “9 χα- 
λῶν, ὑπέσγοντο μοι δ᾽ σὴν κομιδὴν ἦ, χἡ αὐ ακομιδῆν. 
ὅτοι μδρ ἦν ἀγαθοὶ δαίμονες ὄντες, ἐκ αὐ ποτε ψσί.- 
στηντο. σὺ ὃ ὥασερ αὐ »δι᾽ ἐσ εήίϑης ον τεῦϑεν, ὠκέίσε 
πορθμόύων, δ ήϑητι χανεῖσεν ἐγθώσιε. πολὺ γὸ αὖ, 

ἡσίους τότε σοὶ φὐραυνοιντο. : 

ὑλῶ ὁ 9» 

Ρεϊπγὶμπα 1π Θατῃ ἱποίάυης ἢδὲ 1ρΡ{15) 0 175 41 Ρ0᾽ 
{ἴεα νεπταγὶ Γαπτισοι ἐλ] 11) ἰπῖσο νοςσαὶς. , δάτέ 

Βοίριτεμλ, ὃζ δυο 5 ΠΆ]Π1 τσ απαξιότγνε ρα! Πα. Οὐμῦ 
μα ἐχρε ἀογ}5 ργθο]» Ἀμειἠορ μείσες Δριά π16 τ 
1 τοροίιτιι οὐ. , 

ΤΊ ἀρ». 
Πτεγαγαπι ῬγΟ  ἰχίτα 9 ἐφογιίαχῃ ταῦ 1] τ }} τοάλτη 

Ϊ ,κρά ἐρίσρῖις σας, ἃς ΟΠλλα ποτ; ΠΕ Χ 
ορο, 1οοῖ δεαην Ρ] γα, λιν που τ» ΟΠ]. ΠῈ τα ΡΙ ̓  
ΓΙΠλΠῚ ἀυηατ, ὃς Ἰπριιαιη ἤτ τὸς ἱρίᾳ ἰοηρσὰὸ Πιρειλῃν 
το ΠΊντ ΟΡ πο τη πγασ!, ἀρρο!!αηα! τὸ σοι Πιετυα ἐπέ 
αλπι προς ἤητατο τυ ον, Ν' ὁγὰτ ἤος Βα ας ἐΡ 1" 
ἰἸοϊα πο γ15, ντ τὶ παηοίθτα ἀφ Εἰϊὸ Ὁ Ἰοίςζοσγιο. 
ἔοταῖ , αιιοιμαδημοάιυηι ἰοσαῖ ὃζ ΠΠ τὶς Ἰητοηζι Εἴν 
ΝΝΟ5 οἱοἔγαζγαμη σοπτα δου π) ἀοάϊπχαβ. αὐ! οοί πι5 
δηΐηι ΗΟ γοἰο ἱπραπα ἔγαϊγαπὶ », αϊδυδίοιταπαμι,, 
Τεὺς ἰάγριάτασ » τιινν οὐρα ἔγατγος ἸΏτοΥ [είς » οὐρᾷ ἢ 
ἀογησμ ραϊε Δ ΠῚ το αυύπηαις 9.6 1118» {|| εἰἰαπιὃοὃὦ 
ῬαΓΓΙαΒ Οζα ῖ65, ᾿ 

ξιάονι. 
ΜΙ τ πὶ] ἀΐοτα πιὰ (ἀσοίάοτες ἀριά Π09 

Πξεῖς φαϊ δυάδι ᾿πΙΟπτ115,4 τα τοι τι ο1165 
Πα ΠΟΙραμς » ἀαπληστη πα] γθαδτα ργαίαριτς νἱ ἀο, 
τὰ » ΠΠ1 αυὰηι Το] οττ πὸ (Άοτας ΑἸμεηας ροῦαΠ,» 
Οποτιοίσιπαας Ἰρίξας ἰῃ ἸΝαποοσιπι Ρ γοθηί οι [Π’ 
οΙἀοσὶ οἷα 05 σογτογο 5. 5:0 δ) ΠἰτοΓα 5 φρο Ρί 6 

ΤΉ 115. Ν ος νοτὸ Γοἰτηι ἤος ΘΠτο απ θπζαπι τα ἢ] ρ 
{τὴς τ{πἰταζα νοτίας Ατῆομας ργοίοδεο,ντὰ ρίἄ 
[επτῖδι5 υπᾶ]ς τὴς ΠΠΡοτοι ὃς οχρεάματ, νογὶπι εὐἰαπὶ 
ντ πο ροϊζῃας 605 αἱ ᾿πΠ ἄς νθηιαης ἀοσοπα! οαυ74» 
νΟηεΊα) ὃζ ΡΝ δὴ αἰοόταγο τὶ ποςοῆδ ἢ, 
48] σὰπι πα α τὸ ΠΟ 1ς ππουτα! θιις ἤπεὶ ΡΓα ξλητίοσ 
τ6 5.6 60 πάθῃ ἄπο δά 1Πτο ἢ ΠΠσοηάα ῬΙατοη ς δέ 
Αὐητοτο 5 (Ὀγῖρτα ροττίμου: νογίδησασ ταπγθη ἐη πο 5 
δ15»π0} Αἰ τεῦ Πυλπι Ποῖ πλιὸ 5 (δ ἀςοἱ, (οἷαπι οὕ 
Πλης ςαιμαι» δα Αςαάοπηΐαπι ν᾽ ἀουῖηι ὃς Γγοεΐ 
δζ εατὴ τη 414 Ζθποι ἀοοις Ῥας Δ αι ἀΠΊ 1 Π|5 
ΠῸη οἰϊ ογηδζα ποικίλη. Ῥγοςοπίμϊ δαΐηι ταδι15 ας 
{τ} 1τ, ζ γδιίῖ πο οὗ (ἀρ᾿δητίαην αἰτατη ρου η 

Ἐφάρμ 

ναι τὰ Ριγπηθίιαπι (Οἱπθτο 5 ἐρῸ Ὡγι1Δ5 ᾿π {0 
(- ἔλαομ αὶ! σοι ει] »ούπηηιιο Ἰαπα ὁ οὐγγὰ ἀ6- 
(ςοπάογοτρῖα γεϊαμι Πτυΐεγας, ἃς ΡΟΡΡΙ νοητυς π΄ 
σαπηθοδς. δε α σοι 15 νοὸς 'η ΔΙΑ ΠτΙΠῚ Ρτορτεα! Ρ6- 
ΤΟΥ ΟΟΙ)]ταζι5 {πΠ ΠΡ γα  ὐτη .16 οἰιην γε ης 8 ἃ 
(ΔἸ πῦϑια δηϊπια ἀϊφέζα. τυδηάδηυ, ἰοουζις {Ὁ 1πι, πᾶ“ 
πέππσας εἰς ςοπηπτοπἀααὶ 5». ου] Ργδοίο  ΠΠ πιὰ πηϑᾶ 
πδῖοο5 οἶδέ ὀγοά τα. {ΠΠ νοτὸ, 406 Θη πηι Α]16 0] 
[ἀητ 40 διῆοτο δοῃοσιμῃ; τα] δυθέξοπθμι γοιθ!ο- 
πέιηααο Ργογαλίογιης, ΕΠ Ἰσίτας οὐπν ἤης Βοπὶ 44, 
ΠΊΟΠΘ 5» ἀθπὶ πο [4Π|4π|. ΤῊ νετὸ συση)αάιποάιη 
ΘΌς Ῥτθολθαγὶς, οὐπὶ πίπο λας ΠδαΪρΑΓΟ5.» ἴτὰ 7105 
416 οὐτη 1Π1ης Πὰς τοηδυσάπάιη ογῖς, ἔλοῖτο. 810 
ΕΠἷπὶ τηἰτὸ ργογηριίοῦοβ 65 ὃ αἰδοιίογος δα (4105 
ἴδ τπ41 το άς5. 

Εἰάρη". ; 
ΝΙΙυτδη ἔλοὶς ὁ ἀϊαϊπιμη ὃς [Ἀογιμη) σαρας, αυὶ 
ΒΝ ΤΑΘΏ ΓΘ Πρ  Ἰσθπα πηθαῃη»ὃζς Ζαα ἔῃ] τ] - ] 
τάτο ἔι ΟΠ] Ἰτηὲ οἀρίτυι ἱτ ρα! Π{ 5 δὰ ἀυογεπη τα ὅζπθὶ | 
Ρτί5νππης 64Πὶ ὃζ τεϊρίο δέ περτέ ρεϊπαγὶς Ομδὰ ἢ 11" Ι 
ἴλιν μαρεγξ, ἀρ! σοι 1ἡ 64 σοηίριςοσξ ᾿Ἰρλασὶηξ, δέ 
Ρεγ εὐ οἰεδθμειῆα γα ΠΕ] ρεα τὸ οςε δυππουΐης 6115 

"Ὰ τὸ δζχφερόντως ἀγαπᾶν σέ τε κρ τω ἀδελφιδζω. ἐφελόμϑριΘ’ δὲ σειυτῶ τε χρὴ αἱ ἀσελφι δῆς. 

Ι 

Ι 

τ ἴση ἤτον ὦ Ἢ - ᾽ Ί 
Διιεῖς μι ὦ ϑεία ποὺ ἱεροὶ κεφαλὴ ψυχύίευ ἁπλίω κ᾿ ὐπὸ σωνηϑείας ἀλώσιμον, ἐν σείσως ,μϑνος 1 

] 
ὶ ὀγείγίω μδρ οὐυῦ ἔχον, σιπλίι ἐϑεωμίω εἰκόνα. ποὺ παρίοῦ μοι ϑζρὶ τῆς νεάνιδι’ ὁ ϑεῖος αὐτῆς.νωῦ δὲ 

1. 



- 

Φ. 

ἴδηι γοιὸ οπγηΐδιις οματίς ἀοβίτάοτ,, ὃς παζιιγαπι 
βρουίο,, φιιθα ταιῃ ἰμηνηοάθιαταπὶ ΥἸΠλ [ἢ ΠΠ 1.18 
ἀφοιρις Πα 5 μαίσοας, ὃς [ἰ αἀϊά (ἀρίελεία Πξαάίθπν ρτὸ 
οἰποίδυιοτίταιο τοζυρόγαθο, ὃζ ἴῃ Ροϊογιμη τισι ϊο- 

Τότ (Ο  ητογξαλχας ἡ σοπποιίβεϊοηίθιις ἐχρὸ- 
ΓΙΘΠΎ!}Π]. Ουμγα ἀμαγονίομ.. ἐτεκε 
Ν Α]ςῇς! ὃς ̓ἰπηργοδὶ πιασί τατος παι! 1, [0 - 

Ἢ [] ἔ ἽΨ,. 
ΑΥ̓Δ ἐμὴν δά νίωπα δὲ νελ]!τάτοπὶ ει. ῬΌσαΙ5 δηλ) 
᾿αἰποιιας δὸς Χαὶϊ ρα η αἰρπὶ {ας ΝΒ ]Ο μ1Π15 
ἴδῃ ὁδϊο ἤμης [)οο, ὃς ἀδοσαϊηαοηϊ. Εχδίταδο 
᾿“Βηΐηγ ας θοηζοιι σοη τᾷ νὸς ὁα]απαίτατ σας ἃς 
᾿ἀμηηΐςα Προ ὃς ροϊιτομηὸ 1105 ἱρίος; ααΐδαις ντὶ- 
ἘΠῚ ΩΣ 1π Πρ υνπθ 155 «οἷς πὶ ραύπας (ΟἹ ατυτος» 
δὰ οὰτη ἀὐοερεδητνοβ ἐπ Γαλπι ροτοιξατζ, πα] 
ται(οτίςοι ἀἰᾶ νοῦ !ς ριωιειτοζιητ, ἃς οπτποηι οτιμο}!- 
ξάζξῃγ οὐςογούοτιηϊ, Γρίλς ομΐπη 515, χιοινδά- 
᾿ποάμ Ἰα (ἀογῖν Πδτὶς αθοης ΠΟΙ πε πιοῦα τη. 
ἅπι, Αὐ τ οὸ ἴῃ ἀ]ηὰο "τὸ Γλοαμι μέςς ἀποότς Νὸο 

γοτὸ [οἱ ἀἰχίς, ὅζ βοὴ ἔδοιτ, [οἀ τοὸχ Βααλ] ΟΠ }5 
ποτα οί οἰπταῖοαν δαθτεῖς, ᾿ΡΟραΐο ἐπα. 

Ὧι Ἰαραμη ἐπι ροίτιμι οξ, ΗΠ ς ααζοιν τρίς ποι ]οη - 
δ0 τοιροῖς ροί»ῖη ξιγοιοιη ᾿ποϊαἸτ,δς ντοῖς Πςό, 
Οὐαίτας κτὰ ἀοϊοἰοιαιοίεδε ὦ ἈΠ] γοδαξελ,νὶ ααιι- 
αἱ τῇ ΘΟ Ἰόςο οἴ αὐτὰς ὀχοιεΠοτρταπάθη πογο Δ ἤδιὶς νὶ- 
᾿ἀότότον Ναπηιίά ς ἴσο, όαπι αἀδηγαϑ ἰπτογγορα- 
τοὺ Οἠλποῦτοηι τὰ γίτοσς σοποίτας ραηίζοτος νἶτο- 
τέίψας όσα. σα} τ ρθοσαπογαῃξ. Ῥοϊϊαυδι αι- 
ἴδιὴ ἀἰαῖπα: νο] απξατὶ πόνοι σοεγαητ, ὃζ ἴῃ νἱη- 
φαα πλοντόπνῆ ἀς ξομ!οφόγαπτ ἐοὶ οολττα ηυος5 αλἱς- 
σατο, λπι ἰδτῃ στατια ΡγῸ πα ΟΣ ῖο τοῖοσοπάα ἢϊ, 
ται παχιὰ κα ἢ ὈΡΡΠοἰμαν ἰρΙ ἐαριαπσαγ, 5.6 

, 84 τοϊρβοπαοηάαπι Π}ς αια φαστίπιις. ἐλουϊτάζοιη 
Ὥοδις ἐἰραϊξ, Ροίαιδιν ἐπὶπν ποοτηοῦο νἱ]οἤατα ἰς- 
ϑονοηογαης πῃ Ποιαίηδς πηαΐα. Ομ νογὸ πηα]ὰ ρὰ- 
τιαπῦ δὰ {ἀπὶ φχοο ]φῆτζοῦ μααϊα. δι αδιιηάδη- 
ζιὰ αταται ἐπ ΘΡῈΚ δείδι ἐγαιηράς. Ροϊεαμδη ρίζαν 
ἴδιηο! σοπεσεζαπετοαία, ἀἰαιπα (αρίοηζία νιστατὶς 
δζ ροΐδητια οἱἕ, ἤοη (οἰὰτ θϑη ὁ βοοτο. απ μας 
νὰ εἰς ἀΐξφαμι οἰξ πατάγα ΤΠ) ϊ “αδιηαάιποάυμι ἰρῃὶς 
ζαἰξἔλοοτο ἃς [ποὶς ΠῚ αυαϊπμαγο: νοτὰχῃ οἴϊδαι {μα γε 
ἴηα]α 40; οοσιταῖά (μὴτ δῦ αἰϊαυίσας δὰ δοπαμι αἰ]- 
ἥαδη δ. ἐθέξατι ἤπει ἀἑεῖσατ, ὃς ααα τα νἱάςη- 
ἴατν Ἰῃ ν τῆι αἰταποιῃ ν [πὶ σομυότιατ, ἘΠῸ δ τὰ 
ΟἸ οι πιηα (οι δινεΐαΣ., πα ὶς νοητοῦ δίιαπὰ ντὶ., 
τὴ ἰσίταν Ῥιμ του δι15 ορὰς οἴξγπάης ντίτυν ἀσμῖο 

πδαν δου ἀιοίδιυις ἃς ργαξεξε!5., πυης 9}Πς. 
Μυοταμι οἱξ ρείϊες ὃ πποῦθὸς ἀρηοβεδε ἴλη σοη- 
δ᾽ συλάαην αι δατογιηι, ἰαπὶ πλαϊο ρυἤοσιρα » ὅζνι 

ΦΏῚΟ] ἀἸσαπ ρα  1ΟΙ5 νἰγὶ5. 4] (ἀης παζαγα ἀκὶ τὰ- 
Ἑἰας!διγάτμο τἀ "6 » ταπλθη 1115 ὁάἸο ργοίοαίταν, 
συ δά πος ἐρίαιν ἔμδυαης ἰδοποὶ. ἸΝοη οπίμ ἔδοϊς 

Σ᾽ σα νὰ οὔἴδηὴς 1π|Ἐγαπηθηζα σαἰληγταζιιη) ἃς 
ἀλυγγηονιι, [δ οὐτη δά ος (δπιοτὶρίος ἰμτα!ετίω, 
“οζτῃ ὁρεγὰ Τθος νείτυτ: δὲ Ζιοπίαμι δά πος τι ςὅ- 
ἴγράιις (αΠΈῈ}, ἀρ [Ὁπὶ οἰ, αυδά 1π νπϊπεγίιμι ἀΓ)εο 
Ὁ φρίοηά ὃζ αὐἰξγαιιτ. δὶς νὰς απ οδίκζαη,4- 
Ἰ που Υ ἤσυη οἷ, ἃς οἷο οσδάττασ. ίατα νει ὔσυθ 
Ῥεηάιταν ὃχ δουία σας νίπμν Δ] δδατζαγ. Μοηίὰ α]- 
δα), (αἸέχα τὸς οἴ πα Τ)6ο ἀηγίσο ὃζ Ποίρίτα!! Πο- 

᾿ούος τυ πητας Ἐπ Αδεάμαπνατα ποίρι τα τας ἴῃ θῇ 
Ἰξρ ζατὶς ἰζατυμν δαοχίτνι οἴος μοίρα 1) εἰ. Ο(οηίτὰ 
ἄσύαηι ἃς νἱτσα ἀδεοαπά ΟΝ ἅ Ἰπίογαϊτ,ῖτα ἂς ΠΠ51- 
ΤΠ] ἃς Ῥοίζηυά δα αηἶον Πι5 εἴ; ραπιτιάης ἀαοίξιτ,. 
Οτᾷ γογὸ 4} ρα ηϊᾶτατ »ἰλ εις στ σοττ ΟΝ ες δηϊμὰ 
Ὁς Ο[Ὲ οχι σι ,αας [δ δ ἐχι{ἰππλυὶ ἀς δες) 51 δη πα 
ἀρυμδ ἁισαά ἐμάϊοατ!, ὃς ἀοἰ ξξα ρον ἀρρὶεϊ ἐχ- 

: «. 

ΕΡΙ5ΤΟΙ ἀἱ , τ ΒΆ 
ὥπανήᾳ τὰ φίλα φρῦσθα. κ) μέμφομαι τῇ φύση, δὺς 
Σὰ μυέρίων ἢ δὶς τὸ α δικεϊδς ῥοπῆς. ιν εἰ φιλοσο- 

φίας ὄφελος ) εἰς αῤῥενωπότερον ἀὐακχ σομαι "ἢ τῷ 
λώστε ὄζφενσδὰ μνίνῳ κιοὶ τὸ ἀπλινεξέρῳ διιωέἐσεθέ. 

Κατὸ Ανόρονίχε, Σ΄ ὅ : 
ἊΣ κακοποιοὶ διωνάμής ἐν κόσῥκῳ, σιωπτελζόι 

"Δ αδὸ τῇ χρείᾳ ὁ «φονοίαρ. κολάζασι γὺ τοῖ 
ἀξίοις κολαζ εἰϑα εἰσὶ ὃ ὅμως ϑεομισεῖς ᾧ ( δπὸ- 
ἕόπαγοι. ἐϊερζ [ἀρ φησιν ἔθγος ἐφ᾿ ὑμαξ ἀφ᾽ ὃ πείσε- 
ὅδε τόσαι (ἃ τόσα (Ε τελοίΣ αὐτοῖς ὠκείγοϊς, οἷς ἔχι- 
ςραταῦει, φησὶν ἐπεξελούσεῶς, ὅτι ῳἰδοσλαξόγτες 
ὑμαΐ ἐκ ἡλέησαν. ἐσὲ αὐθρρπίνως ἐχρήσαντη αὐ- 
δας μδρ γὰρ ἐκ ἐξεμολέτησα ταὶς ἱερας σι λλαδαὰ 
ἰαυφίζομαι ὅ,ὼς ἐς α διΘλίων ὁ ϑεὸς αι ᾳ λὲ- 
γὼν πεποίν 5) ξ ἐκ ἧἶπε ῥδῥἐ ὅτως ἐκ ἐποΐησε ,ἀλ- 
᾿λαϊβαβυλωνιος βασιλαὺς ἱερεσοιλὴμ μδὸ τ πολιν 
χατέσμανΝ 6.10 δὲ ἔθνος, ἦν δραποσδίσωτο. ὃ δὲ αὐτὸς 
ὁδὲϊ ἐκ εἰς αλοἐὶν ἐμνεμήνει. τὸ γέγονε ϑζκη ϑεοῦ 
ὀξερημώθηναι Ὁ πόλιν» ὡς εἰ ΚΘ) γέσονεν οὖν Τῷ τό- 
ὅτῳ πόλις, ἐπιφηϑηνᾶι. ἀρὰ τολμητέον ἰρέῶζ ϑεὸνὶ 
δζςτι σὺ μδο αὐίφης αὐόροας, 625 τοι ἡκδοπηκέζας σοὶ 
Ἡμωρός. ὅταν σὲ ὑπηρντήστυσι γέ ϑείῳ ξελη κα 
( λύων) δυμ οι γέτοις, ἐφ᾽ οιξ καταπέμηοι), σοὺ 
ὠπτίσαι χώριν α αἶσοι ργίας τότε δὴ κζφέλιςτοι τὸ ΜοὉ 
λάζοντωι. ἰλλ᾽ ἢ κεέχινηκεν ἡμὰς εἰς δστόκρισιν ὧν 
αὐτοὶ πυνϑανόμαεϑα. Ἐστειδὺ γὸ βεῦλᾳ μμᾶρμε τσ 
τῷ ϑιϊανόμε, παρῆλθεν εἰς αὐθρῳσιες καχᾳ τὸ δ ὲ 

καποποια δζαφεοίντοως χα κα. πὐδλεσια γὺ φύσεωξ 
χὰ δοαςήφια γόνον"). ἐπεὶ ο΄ οὐω ἁπᾶξ γὄηονε τὰ 
χαχαγὴ ϑείας συφίας κὶ ἀαῤξεὶ κοὶ δ'ιυυάμιεως ἔροον 
ὄφιν, μόνον τό ἀγά ϑοποιεὶν, φύσις γὺ ὡς εἰπεῖν αὖς. 
ἯΙ] ϑυοῦ, ὡς τῷ πυρὸς τὸ ϑερμα νειν, πρὶ τῷ φω τὸς τὸ 
φωηζῳν,αλλὰ κακεῖνο κφίλιςει τὸ δα κακῶν ὄχι. 
γοη ϑέντουν συρς ΤινΩΥ 5 αγεϑοντι Καὶ χεῆςον τολοὺ 
δ ποτελέι, ») ὠφελίζεως Ο᾽ς σδυκξσι φαῦλοις “6}- 

ὅτι. Καὶ γεὶρ σοφίας ὄφιν σὐμηνχάνου., χρὴ Ἰοῆς κα-- 
κοῖς ἐν δέοντι ἀῤήσεαδϑωι!. ὅταν οἱοῦ οἴξῆται κολο3 
ζῶν; χρύτι νωῦ μδρ ἀγελάρχαις ἀκρίσων » δ' αἴ 
ϑσι.νιῦ σὲ ὧν ἔργα λοιμοί χρὴ νἱῶ ̓ δὺ ἐϑυὲι βαρ- 

βαῤεν. νἱωῦ “ὲ ἀβ΄χοντι πονηρῳΐ, καὶ χαϑύπαξ εἰ: 
πεῖν, ταις δχυτηδ Ἑίοις εἰς 10 ποίστῃ ζακᾳᾷ, δὴ μο.-- 
σίαις φύσεσι. μισεῖ οἱ, ὅμως αὐτὰς, ὅτι χορὸς τῷ τὸ 
φέρρνασιν δ᾽ χιτησειοι. οὐ γαρ ἐποιήσεν ὃ ϑεὸς ὄργει- 
γα συμφοξϑν. αὐλ' ὑφ᾽ ἑαυ εἰς τῶτο ζῶσι 
ἑτοίμως ἐχρήσειτο, κοὴ σ)ότι «γρὸς τῶτο σὺ γέγονας 
χϑήσιμιθ’. αὐτο τῶ πο ὅδιν. ὃ καὶ) πανταποισιν δστο.- 
κοηῆει θεοῦ: οὕτω χαὶ σκόῦος τὸ μδὺ ἄτιμον. τὸ δὲ; 
ἤμιόν ὅφ: τὸ κα) νομίζεται. κρίνεται γαρ ἐκώτερον 
ἕωρὸς ει ηνὰ χρείαν ποιρέγέται. τράπεζα μδρ,ἱε-- 
δὲν χρῆζα. δὲ ἧς ὃ ϑεὸς τα ται φίλιός τε καὶ ξε- 
μ΄. χαὶ τὸν Αβοαὰμ καὶ φιλοξενία, ϑεοῦ πϑποίη.-- 

ἡ ία δε δα ιϑίας, δηγουξέκαι» ἐν ΝΑ πε: 
ρετεῖται. καὶ τις ἥκ ̓  ἡσευ μῶμος αὐτῇ » μιετεγοη- 

σὲ. ἾΡ υὑδύ τοὶ κολαζομμων ὁ ϑεὸς κυΐσδιται. οὐδὲ 
γεὲρ οὐδὲ τῶτο μιθίφον , δδησκοπῆς ἀξιωϑέδα, 
ϑεοῦ, καὶ χαϑήοα ὅν δζκ δΐκης τὰ αἰδοτήμα τα 



ΟΝ 6 λα 

υτίαϑγ οἵ Τῇῃ8 υνείϊεο, 

ὼς ὈΙΝΕΚΘΟΆΥΜ αἈΑΘΟΆΚΥΜ. 
αἱ δὲ τιμω φὶ φύσφς, αἱ παντώπεισιν Σπόφροφοι τῷ 
ϑεῖ, τὸ γὸ ἀφανιοικὸν, τῳῦ δημιαργ φἱ δύπου πολέ- 
μιο᾽.οὐ γὸ οὐδὲ δγῴκειται τίω γνώμέω ὃ Ἡμώρυς. 
ἢ δ' αἰμων, ἢ αὐδλοφπτος ὡς λρτόρμαν τινῶν γιυτην 

εἰς φέρφν ϑερὶ ἀλλὰ τῇ μογϑαείᾳ τῆς φύσεως χα- 
ριζουδυ ὃ" τοῖς κοινας συῤϑοραές ἐπιξερχες νὰ 
οὐ τοίνωυ ἐπειδὺ ευςυχξιν Ἐσίει τίω πολιν ,δυδὲ 

τῶτ᾽ εἰργώσω, πρὶ τῶτό τε δεῖ ὀχρσδαναι τίω σῇ- 
κίω. ζᾳυτίω γὃ οὐ ὃ ὁπολογίαν Κρ ἰάσὰς ἀπέλρ- 
γήσατο. ἐδ γὃ τ ἃ ἀπαντων αἱεΐοτίας φρϑα ἰωη 
χοιςὸν» ἀλλ᾽ ἔδιοι υδρ Φησιν. οὐχ! σι, σὲ οὐ γίνεται, 

καὶ κολὸν ἰωὼ τ φϑεαανς δἰ μα; εγήρετο. ὁ ἢ τὸ ῥμδὺ δορυϑυον, ἀγχόνη τίω πσε9 ϑοσίαν ἀυτῶ σειε- 
γὐπρυς ιν" Σ ὌΩΣ νου σ᾽ οὐ δχινοήσφέ 

τις. οὐ γερ ὅδιν ὅ)1; μων αὐδδρφπου χρῆσαι Ἄνα 
"βυτιτ᾽ αὐ τῷῦ χοιςοῦ “ν69 Ὁ τὴ τὸ κολρςήρια τὸ 
γὃ ἡ δεῖ γὴυ ἐϑαι ὑπηρετήσοι τρῦ χρέων, οὐκ ἀςείας 
Σπολογίας ὅς1. σε (οίνυω ὅσον οὐδέπω τἢἡ αὐσερλα.- 
νου, οὶ αν σδόνικον. ὑφ ὧν εἰς ἡμας εἰργείσειντο, 
σἴκζωυ ἀξίαν κομμίσει ἅλα - τ γοὶρ ὁ ἀκρίεῖα Ὁ λυ - 
μίωα υϑρίω ἡμδβ τουὶ καρποιὸ, κοὶ μέχρι μδὲὲ κα- 
λάμεης τὸ λήϊον, μέχρι δὲ φλοιοῦ τὰ φυτὰ δωπανή- 
στυσῶν, κα ταποντιςὴς αὐεμ)" ἀρὰς, ὥσεν εἰς μυέσον 

τὸ πέλφηος. ταύτῃ μὰ οὐυῦ τῇ πληγ τὸν γύτον αὐ- 
φεταξεν ὁ ϑέο; «καὶ ἐπ᾿ αὐσουθκανοις ἠσεὲ τις ἥρηται 
παρ ἀντί φρατηγος. ὡς εἰν γε τῶτον ἡμῖν οἴνωι! » τω 
πορ᾿ ὠυτεί πώποτε ςρατηγῶν, σὐσεξέςατόν τε καὶ 
“διχφιότατον. τξτον [ΩΣ τοῦ χα τ᾽ αὐγὰ τροπαίῳ, (α- 

χα οίσοη μι γϑύοιτο, μι κεχοίθκος γοίρ φησινοὃς αὐτα.. 
γτοοωσᾳ τὸ αὐζαπόοο ᾳ αὐτοῖς. μῴκῴομος ὃς ἐδα- 
φιει τανήσπα αὐτῶι φϑθς τὴν πέραν. τίς σὲ ἀρα.τίς 
ὄλεθοος ἰδεμδ τ παλᾳιιγάνον ὦ χύρᾳς αὐοδρόνι- 
κον. τίς ἀξία ἡἡύοιτ᾽ αὖ δίκη, υχῆς κῳκερηάτισος, 
ὡς ἐμοὶ ὙΠ] πληγῶν ὡπασῶν τς μετηλϑε ἴᾷς. ἃ. 
εὗτίιας ἡ δ ὃ ϑεὸς, αὐόοδρόνικός ὅξι μ(φγοϑ πεῖν. 

τῶν βαρύτερος. «ξϑς γαὶρ ταὶς κοινῶς συμφορῖς, 
ὅδ ἐμὸν ὅδι κακὸν Ἰόνιον. δζᾳ τότε μέτεισιν ὁ π.- 
ῥᾳζων, ἵνα δραπεταὔσω τῷ ϑυσιάςήρίου τω λῴ- 
Ὁυργίω. ἐπαγαχτέον σέ μιϑι μικοὸν αϑω τὸν λόγον. 
Ἵν οἷς ἴςε, πὐδοα)εὶς αἱ μὴ πιώγτες γινώσκετε, ὠκόλε:- ον υ μιν τίω διδασκαλίαν ἣ5 φξὶ ἐμυξ φῳραΐᾳ- 

τῶν στοιήσωμι!. Κοὴ γωρ Ὡρὸς τοὶ μεταζαῦτα μϑι 
χαλῶς ἔχει ὥύτων ὑμαξ ἀχρφατας μοι οἠνέδϑαι. 
ἐμοὶ πτι ὅϑεν παρέςη ϑεῖον γαϑὸν ἐὴ » Δολὴ καὶ 
Ἕ ζω οὔκμίαρεια. τϑ δι θείως φύσεσι ὈΡΟσΉΧΉν 
τς ἔφη αὐτὸ τῶτ ἐι),τὸ νοῦ ὡκῥεφεινηὼ συν!- 
τῶν το ϑεᾳῖ, τὸν ἔχοντα τῷ οαὐτίω χρὴ καρπεέμδρον 

ὅσαι πα οί, ὅδ. δ γένετοι φράγιᾳαται, τούτων ἐλαζιςοῦ ἐγὼ μέτεῦζον χα) ὅστε μεειρᾳκίοις. χρὴ ὅσοι 
γέοιξ. χα) εἰς αὔρα οὔοφ γγεί λας, οὐδὲν τι πεδα- 
ὄίου ὥϑὸς ἄραΎ μεοσυω ίων παρήλλαξα. ἀλλ᾽ 
ἀσσερ ἐν παγη γύρει σεμνῇ σδιεξοίλων τὸν βίον, δζᾳ 
πώσης ἡλικίας, ἵλεω καὶ ἀχύκαντον τῆς ψυχῆς ἐτή. Νὰ ΡΣ οι νι δος τῇ ΟὙτ Μὰ τι ῥησα Ὁ ζαϑεσιν αὶ μΐω δὰ τῶτο αὐθρφόστοις ἀσιμ. 
ἡτλὴ με πεποίηκεν ὃ 

Ὑ 

γσι. 

ϑινν . ᾿ " Δ ἡ 

ϑεός ἀλλὰ πολλώκι ἡμῖν Κὴ ἐΖὲ 
΄ τ ΣΟ ΕΗ ͵ ᾿ ἐδύνα ἅγα! τὲ τῶ (μέγ ι γ., τὰ ζαλλιςσο βώλεάγαιτώτω 

ἐτ χιον Κὶ Ψ Ἀν ὸς ᾿ 

ριαγί, Ομ νετὸ δαπίᾶν;,") ωης ργοιΐις ἃ Ὅεο αὐοῇ 
ἂς αἰϊοηι. πο ἃ δαῖτα το ]ς ὁ πυρά! ἃτας ρογαίοιομ 
αὐξονς, Πα {ἰεῖςαζοῦ τς πα ἤμλ ὃς ΟΧΟῚ] υΠὶ Οροῖ- 
τοῖν ες φημὶ Δ )ὴο {το οΠρέλις οἱ Ρυμίτου.», θ0615 
{τ ἀσυηοη» τυ ς ἤουπο; να οοίςηιμῇ οὐ Πού 1260 
ῥγαιξαῖς νοὶ, δὰ αμαηδᾷ ἀορτμματᾷ πατυτα; ῃγα τά. 

σδαλυμ 1. ]ς μπξογο ἢ ἀϊ5 πλίθεις ΟΧΡ οι ΝΟΣ 1511 
“ιομναμα οἰαταςῷ αἰῆοι οἰαάς πεοοῖῖξ οἴου οδζιὰ τ 
ορς Ρεγίφέξαμι εἰν οῦτοο τὰν Ρασμδ ΠῚ οβιιρίο5. Νὴ 
νας ἀοίοημοης ἔμίας οτίαιν ριγραῖς (δ ροιυμίοι,Ο- 
Ροιτεθαῖ δαίμ ΟΠγ πη} ΘΧρΙμα] οηληλητη μοπμσς 
0} ΡΘΟΟΔΓΙ ρα α., τὰ σγασραι ἉΟΊ. φοα ορουτοβαῖ 
«α!άφμι Ταῖς Δ δ να 111} Πομλλι» ηιο φατοχὸ ποῦ 
4 τιὶς παν πομαίηὶν 1 ῃπαιατη 10 ᾿ς οῖπ οὐ εῦ 
οἄϊτα 5. 1τασις αἰιος αυτά οηὶ γί άοε ροῖῖςσε, ᾿ἀιοι5 
ΡτΟαι τ ΟΠ) 6,115 οἰ δοιτας εἰς. Ομοα γοχὸ ποῖ 
ςαὐϊτ ἐαὖ οουος » ἰΔ ποιὸ, ςορίτατίομο αἴφαμ ρο- 
το 1}. ΝΟ Θη ἢ σαρις Βαμα μα ΟΡ το. » ιαητι}, 
64} ὃς τογιηρηζονῇ (ΠΥ 1} Ρερά τουὶ ἰμξφγατυν Νά 
σιοηϊαιη ορογύπογις ποι, ἔς ἕλτο ἰπίογιἶο, πο] βο. 
ποίτα ἰοἴομΠο οἱ Αὐμείλη! 5 ̓σίτας ἃς Απάτοῃϊοῦ 
"ηαχ] πὸ ργὸ {15 1. ΠῸ 5 λμδϑη, κεν οΧιγομλμα αἀἾβ- 
πββδθναιυτ ων ῆρο οἱὲ {πρρηοίμη). ἸΝΑμὰ Ιοξυήξαμι 
αι Ἐπ δι μοἠξεις σογγαρεοηθηι ἰητα]ς , ὃς [6- 
ϑότοια νέαις δὰ {ξἸριαη ας ρίαητας αὐ φογτίοομι νίδ 
αὰς ἀσραίξα οΠὉ. νολτις αιμιίδῃν ργατἀδτουλις (υὑἰ4- 
[5 1 Θά 11) ροίαρας ἀρω] τ. ΕἸυὶς Ἰρίτυτ ρίαρα» 
ποῖαι [65 ορροίι!ς, ὃς ἀἀποτίῃς Αὐἰατίαπος ἰᾶπι 
αυϊάφηι αὐ 110 ἀμχ οἱὲ ςομξίτηξιις, γε ἤπης Βαοατ 
[118 ΟΠ 181} ἀμριηλ αιοταμος νπηυαπ αὐ 1110 ἀ4- 
αἰ [τ το σ᾽ Ππηγιηι ἃς τ ἘΠΠταμτ. ΗΠ] πης αἱ 
Ὀεατιιη) ῤ Ττορῆθο οχ Π]ούαπι νἱξτοσία ράττο μηξ 
ἄϊςαγο Ἰίοοας, Βφατιις, δ πὶ ἰπαυ τς 48] τᾺ ΠΟ ΠοΠῚ ̓ - 
15 τορφῃ λας οἰδ, Β φάτις αι: ἱηξιητες Π]οσυμν ἔχ 
ΑἸ Π(οτιτ, Οἷς νογὸ 4115 ἰηταείτας (ςο]θγαῖο ΤΈΡΊΟΠΙ5 
{Ἰοσαγίο ραγαῖι εἰς Αματοηϊςοὺ Ωμοά ίλτις ἀϊσημπι 
[ρον δεῖς ἀπίτηο ἡςφξλιϊο. ΝΝΑπὴ ΙΒ ΡΙασίδ ο- 
πη ]ριι8.» 4 αι θ 015 ρεοςατα ποίϊγα Τοὺς ραηίτις εἰν 
Απηάτγοπίοιις ἰοησὸ τηοἱ εἴξιον εἴξας ἰητο γι οι» 
Ῥτάτον ΘΏ 1} ΘΟ) Πλ1165 τη ΓΟ Υ 145.» 1116 πχριμιι 1 
ΡυΜιτι αοα αμην ̓ πξογταη πὶ οϊ. Ῥοῦ ἤμης χτηξ 
τοηζαγου (ΟΠ]Π]ςταῦ, νὲ [λογ βοδηά] πγαιις ἀδοϊ θη,» 
δ0ἀ οἹἘ πλϊλι ραιὸ αἰτιὰς ἃ ρεϊποὶρίο (οτηιο τεροτέτ 
ἅτις νῦ οἰὐμ αὐ δὰ 4ις: ἫΝ Πγριηοσία τεηοζὶς., {14 
4πς πο οἰ Πθι5 ποῖα (πηξ αἀϊθοογο,»οοη δ θΘητΟΣ 
νο 5 ἀοξεειπαῃι ἀο ηιραι τογιμὴ οοπα τίομο ΕΧρΟτ 
παι, ΝΆ). δὰ δὰ μας (ξαπζαγ αν ὶ θοηαμα οἰξ αῦ- 
4 να] ς, νος μας ἃ (26 ΡυΠμηιΐμὴ αὐυά!τρ. ΜΙΡΙὰ ριιε- 
ΤῸ νἱΠιῃι οἷξ ἀμ π Βομ εἴ οεἰῆ ὃ νιτα τγαη 11" 
ΠΠτὰς ΕἸ Πη πο], μοα ἀἸαϊηὶς πατασὶς ὃς ἴῃ σρη 5 οὔμό 
τ ἰατο σθηζοεὶ Ῥοίΐοι. Ηος αὐτθι) ἸΡίμ:. οας,νε τη 
το) ΑἸθγοῖ, θόχιιε σουηπιοπάαταπν γράάογοῖ » 1 
ἤδης ναρατίοποια ροΠΠ ἀεπάσμη ας τυιζάδῃη λάερτιβ 
ΦΠΠοτ Ὁ μοζαιοῖ ριιοτὶς (πε δος στ σης Πρροῖί Δ» Πᾶς πγ8 πλἰλἰὸ (Ὁ]ΠἸςἰτυτα μα δοδαης, ὃς αυοιηυοῖ 
Δάο] ἐς πείθιι5 τοι ̓ αμοη δ. Ῥοϊεααιαι νοτγὸ «κά 
γΙΓΠ] Θὰ πταζοιη δοςςῆϊ ,, που οαυτάθηι αἰϊιά αυὰμι 
χυδάριιος ἐς οτίο (φητίθαμιν; ἤρα ταπιατη ἴῃ αἰ ἱσ 
4 στδμ] Ρδηδργις ν]ξαιη ΘΧΙΘΘΉΣΟΡΟΙ οἵπηξ αταζό» 
Ρίας!άμπι ἃς οομἰαιητξ αὐγϊτηὶ ἰδηη οαἤοάϊα Νίεο 
τα θη Ἰάοἶτοο πὶς πηοστδῆθιις ἱπθτς ρας Ρις θυ, 
δα ροετίαρε ηοϊετο φοῃῇ!ο ἃς ορο Βοιηίηδς ρυϊπατί 
ὃς Ἐς ρα β]ΐοα τοξξὸ νῇ ἤπτ. Τδάογας δηΐμι ποδὶ 

ὦται ") πόλᾳς εἰς δέον ἐχρήσαντο. ἐσίδε γὃ ὃ Θεὸν ν ἐσὲ ἐμοὶ φιλοσοφίας ἀφέϊλκεν. ἐσὲ ὃ σὐϑαίμονά 
- 

Τρ ει5 



ἴδοις Ῥοϊοίζατοπι ἀρρεῖοπάϊ γος πιαχί πᾶς δί ργαίξά- 
ἘΠῚ Πηὰς, Ηοχ πι8}] ἃ ΡΒΠοίορὶς {πὰ ἴο πιε διιοσα- 
ἩΝοαις Ὀφατιηι πος Οτίση τ] Ε] ργαοϊάιϊς, ἸΝαμὰ 
ΠΙρΡα Γ ἃς Ἰαθοτο αἴ ΥἹΧ ἔασογο., τ εἰξ πο τοη}-- 
Ῥὰς Δ Γταϊτας ας Ροταά τα, ὃς ΔΕΪΠη5 ῃοροτοζῦ ςοτι- 
ΤΙΣ ἀφιυγοτρίταγι μις δυζοπι (Ο] 1 οὐκ οἴ πο τπ νοῦ 
τ ταροτο οὐ τη (λα [δηνήταγ,ὃς ἀρια ἀὐάιτοιεθ ρίας 

ΓΛ ΠῚ ογάτίοης ριο οί τυυτνουιτ ρᾶγοαϑ νου σ,ντ 5 
80 Ἰηξοττιηίο ἃς φαϊατοίτατο ᾿ἰδοτδζας. Ργθοιοίιηι ἂ- 
ΤῊΝ 1: Ποπηο.Ρτροϊοῇ [ΠῚ ΘΏΪΠῚ πτ οροτῖει ᾿ οὐ} 
ἸΡπας σαι ΟΠ τις. 4 σγιισοπη ΔΠΊΡῚ [δ ρας ἢτ, 
᾿ ἰαὶ νοτὸν ντ οτατίομδ πιοτζαῖθς Ροτίπράογρηι να 
᾿ Ῥυίβητοιι ἀηπιν βοσγταίῃς ἀϊιιμα οτῖο ἀθρυζα 

ἔἄχῃ ογας, Ἐοτταίῇς αὐτοπὶ ἢ αὐ τος σατο 45 της οὗ - 
δ (μος εἴπηαν οὗ, μαδυ δι. ΝαυΚ δηϊπηκοϑ μου] 
δι ΟΧε τ δ σομττηαῖα ἂς ῬΙΌΒατα νιάδταγ, παπς {ΠῚ 
νι [ξτιιῃ) Δοσθρτιμ γοῖθ ιδιιι ν ΓΔ}; ᾿ὰ Π40 
Ψπἅ{| (Ὡογο χαοάαια αἰπθίτι στιν δόμα ἔρο ἀερεβθᾶ, 
ἀΠΠ)4] [γ)6ο [ἀσταπα γο πα {ΠΠῸ ν ἰπις ἢ 5» νίταια ἢ [ὰΡ 
Ὀ]ἰρατίοπος, δ τος δέ νεῃατιοηδιη ρατείτυ5. Νά νε 
Δ χὰ ἃς σοῦρα θοπα πητ Πα τα ]πο; ΡῬΑττῖηη 
Ορυς ᾳοϊαη ἢ εἰτορατγεῖπι τοσᾶάιις Γλοιι5»0ι ΟΠ - 
᾿αιοτο τγαχὶ οὔλ165 405, ν {6 δα (χοογάοτι!) οἷο- 
'Θηφη,» Πα Ἔρο (Ὀπιρογ οπιητ τἰπτ  ἀϊ Πὶπγὸ ἐς 

οἰ παγαη,, Τ οίξοι ἰπ οπληίδυς Γλδιιηι [Ἀςϊ νοις 6- 
80 ργόρτου νο 5. αἰτατὶς (Ἀου!ῆσίαμν ρει [ερὸ ροτται, 
680 βῃης οἰγοιϊτϊουίθι5 ἃς {πά 15.» (δου πμλ πνα τἰ5 
[οι ὨρΟΥΙ ας ἃς πναϊτὶς ἰῃ ἰοςὶς ἰρίπην [διμηι δ }) ἃ 
Ῥτοπι5 τα; ἴῃ σϑῆμα ργο  ἀρίας οται {πρρ!!ςίτοτρο- 
5 νὰ Π]}1] ΤΟΥ Θ ΓῚ αιυὰην (ἀσοτάοι! οἴἴοστεῖ, Νά 
γεγοσαμία χς αυαράαον ὃς πλοῦ οτἱ] σαοά ἴῃ. ΡΕὶ- 
Οἰ ρα σςοπ[απλιζαγ» Ρῖὸ Ζυο τὶ (δι ρου Ομλη ἃ 
Ἄριρηάα ἀϊςοηάάσις Ρύταιμ. Ν᾽ Ἔγίλ αυοπίαμ Βο- 
ὮλΠ)65 Π ! ἄθηγ ν ποοδανὰ δοὸ νοτὸ {ἀροταρασ, 4ο- 
᾿πΔἀΠγ 0 4{ σοπλιηιη6 ργοιιοι δέ πτ) Ἢρ τὸν ἄς οὸ αυὶ 
ἀεὶ νει ος ἀϊ(οἰρυλ 5.» ἔεγοθαπι, ίςά «στὸ νῖτα ςῦ- 
Πλαται! Οἢ οτηΝ ἀπν οὐ πη βυσαιν πη άϊταγοῦ, [Ρε58 τὴς 
ΘΠ ΘΓ ΠῚ, ὃζ πα Οὐ Ἴμ1η πγοῖα5 Γοταγάατγαπς,, ἃς ἴδηες 
οί αὐ! ά ἐμ] ἀϊςότος, απὸ ἀ πο ΤΠ οιις Ραίςογοτ, ὃς 
υμάλην ἴῃ [ειηοης αἰχὶς ΗΠἸατό ες {ρίγίσαῃι ίλη.-- 
(ξιιιη ἃς οπχηΐθιις Ζυὶ {τ} ραττίςὶρες οὐΐξης. σαν τινι 
Ἰπηρογτινς, Α ἀϊδοῖς οτίφῃ ἀππλοηδς σοσᾷπι 9, πὸς 
(ΔἸ Πγ 15. ἃς οΥἰ τ πατί οι διις τγααςοιο, τιο5 (01- 
ζαγθαγοην ἃς ἀοίοτο αβσετᾷ, Π ππθΠοτὴ Ρατεὶ Δηϊηγῇ 
ΔΙ ς Π δηγ: δὰ “πἰδαγίι σταῦυς αυ]ά δά ξογαπινποι ἴη- 
“αιερμΠο(ορίις οδίδογατιις ἀοἐξιταΐτιν, Ερο ἰρίτιν 

ἃ τηση!ῇοὺὸ ἀο τὶς (Θη ΕΓ νο] (ρ]οηἀ αἰ! 
ἘΜ πη οτὶρῇ ΡΟΙΠσοΥ πο αο ὰ ροΙ αν ) ξοστιμ 
ἀἀπουπταῦοηι Ῥυτθηἀοϑαπηνποι αι! άθηι οὐ ἰπὰ]- 
ἰὰ ἀπο ῃ}5. ΟΝ 6ς σα ΐπι ἰπ τὴ ν γτυζοπι Ρογίρι οἷο, 

θα: ρᾳρηατυαι ἃς οαϊατηίτάτιπι ἀσουίταζοδ ργοσοςα 
ΤΕ ΡΟΣαΤοτ, (4 ροιίλς λας ππδυάοτοῖ, Ω6 σὰ Ἰη41- 
δῆμῃς κά ταρτα τη γ οτῖα σαρεγπαηάσμι δέος ΠΗ] δ}, 
Ῥοβῆφην ἐς θίταιη ρου μογθπλ:) ὃς πδῃς ἱπξα ποϊταςό 
τα ορ θαυ,» ἢ ἥύαπι ΠΟῚ ρεοροῃιοάπιηι ἱπηροσετά, 
4 ᾿γ οηῇ Ρθέξα νεγίαθατυτ,δζ οὐπητα ρϑεφη  ργα- 
Ὁ ογδησ, ὃς ξατίσαξοῦ οπι απ) Απάτοηίϊςιι ἀπτηῦ 
ἀττ ς σα π}14 σαἰαπηίταταιαι ὃ οαάίνηι (ατίθτας 

ζάρδτγος » αῇ το τα αι}5 οὐ αἰ τατῖ5 ἐπηπηίηθτοῦ, Ἐογιτη 
νμᾷίαιιο τθίοπαρας νἱγογαμυρίαηξείριβ. ν] αἱ ατίοης 
ΦἸΙ Παγ απ Γ αέξα ριδγούαμη. [ἢ σαρτς οἰ τατίϑ ἔου- 
ἴγδῃη ὃς (Ἡχτιι ΘΠ. τεάεσιτ,ὰ ΠῚ οὰπη Ῥεαξαμο- 

νη διη ρατεοιν αὐ (οἰ ἀ ἴδε, ἐπ σα, βαϊε ν᾿ εὰ Ἰοσιις᾿ 
ψἠτοηἷς πουηϊπαγθτυγγᾶς ἃ τεσία ροττίσα νδὶ ςοηῇ- 
ἰβ ρυΠὰς ἰῃ1γ] (οἰϊτα [απεροαγπιίοιμπα βαέξα ραπίτοσιῖ- 

ον ἸδΊραμ, ἀκηπομ σι πτερά !άϊτ, αυΐδις (8 ἰοοᾷ δά- 
ὑμηχὶς ἃς ἰδ ἀγαπι, [δ ηϑάτη 48 ἴῃ ἐα οοἰϊοσδαίς. 

ΒΦ 2012 Ργιοῶυδϑιις 
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ἜΡΙΞΤΟΣ 4. τος 
μοι ϑχολέευ ὑποτέρινετοιτὸ γοὶρ ἀϑισμῳ χαὶ μόχθῳ 
γἡ μόλις ποιέϊν,τῶτοό ὅδην ὃ δατεαν δ χρόνον. καὶ Ὁ 
ψυχίω ἐμβαπηηίζοι μερίμναις ρα μάτων ὅτω ὃ 
εἰπτοὶν μόνον κα ϑύχφἡπτειϑω σὲ ἕστοται,κὶ ὁ λόγος 
αϑυσιμωτατός ὅδι οὐὔσῳ τοῖς ἀκούουσι, τἧς φει- 
σδωρ ἡμῴτων, ἵνα “υςυχίας τὶς ἐλόυϑερῳ θῇ. τήμιον 

ζῶον ὁ αὐϑέρφοπῖος. τίμιον γοὶρ εἰ «δ᾽ αὐτὸν ἐφρώ.. 
9 Χραςύς. ἐμοὶ σὲ τὸ πείθειν αὐϑρῳΐποις εἰς τὸν 
ἀιέχοι τῷ παιρίνεθ' ἐμμαυτὸν, το χα μδῥ ϑεῖος κλῆ- 
ρΘ΄ εὐῆύετο. τάχα σὲ μίλις φρο χαίοτων ατηό- 

μδνθ᾽,ἐπετύγχανον. νιωῦ γερ δὲ τὸ φρῷ μο ὅοι- 
γεν ὠξεληλέχθαι μετὼ πολλῶν, ἱ πνα σαφῶς ἑῶ 

τῷ ϑεοῦ, καὶ τοτ᾽ αὐφξτιϑουω οἰμπτί, κῷ ἔζαν μιοτ᾽ 
ἀγαϑῶν τὴ ἐλπίδων, ὥασσερ ἐν ἱερφί αἰδ: βόλῳ 
τοῦ κόσμῳ, ζῶον ἄφετον αὐε. μιλύον ζῶν σὔχγ' καὶ 
βιβλίῳ καὶ ϑύρᾳ μερίζων τὸν βίον. ἵνα γερ ὑγιαί- 
νη Νυχή τὰ ΚϑῚ σώμίφ , τὸ μδύ τι σεὶ πονέν. τὸ δὲ, 
αἰτεῖν τὸν ϑεόν. μοετὰ τοιαύτης οἰ  μδείας εἰ Ἄχι σοι 
τοις ἐγαυτοιξ, του μέ ΧΕῚ τὴς ἱεροοσιμίης αἱρέσεως. 

τεὸς ἰὼ ἐγὼ οἷοι τοῖς πώποτε σδειλότατος γέγο- 
γα. ἐδ τύϑομιαι τὸν δαὶ παῖσε ϑεὸν οὗ σὴ ὑμαξ ἐγὼ 
τοὶς ὁποῤῥήτοις ἐβαςεισω, τελείας, δέ χα Τὴ αὐθρῳ.. 
γήνων αἷξι ὅσον τε Καὶ αὐουοσδῶν,, ὠυτοῖ κα μόνας 
ἐν πολλοῖς καιοοἷς τε κα) τόποις τορεσήλϑον ϑεςί, 
κι ρίνωυς οὶ λονυν τὴς ἱκέτης “υόμδυ Θ΄ ) ϑτί- 

νατὸν αὐϑ' ἱερῳσιεύης ἡρφύμέιω. αἰδὼς γὰρ τς μέ " 

φιλία κατεῖχε τὴς ὧν φιλοσοφίᾳ ολὴς » τ ὃς ἁ- 

παντα ἐδεὴν ὠμίω ποιένν πε κοὴ λέγ. αλλ ἐπειδιοῃ 
“δ μδρ αὐνθρφόπων ὠκρᾳάτοιου,τῷ ϑεοῦ δὲ Πωμίω, 
ὡς κοινὴ φήμη.» τὸν ἀξιού μᾶνον εἶναι γνώριμον 
θεοῦ. ἔφερεν, εἰλλαὰ δυσηνιάςως τίω νφηνοτομίαν 
τῷ βίου. δρασμᾳΐ γερ ἐξιϑέρδρμον, ἐλπὶς ἀγαϑῶὼν 
Χαὴ φόβθΘ’ χειρόνων αὐ έκονε, καὶ λερυντων ὔκου.. 

στι γεούντοον ἵερφν ὅτι με ϑτὸς ποιμώψει. . χαΐτις 
ὅλὶ λέξεως επεν,ως ἵλοφόν δὰ; τὸ πνοῦ κ(οι τὸ ἀἷ- 

“ἐδν- χοῷὶ ἱλαριοι τοῖς μετόχοις υτεί: οὶ φοοσές 

ϑηκεῦ,, ὡς ἠμφισβήτησεν ἡμῶν τοὺς Θεὸν δα μον 
γες οι λυπῶ φορφογωρήσεις τῇ μερίδι τὴ κρε; ο- 
γι. ἀλλὰ κἂν τι ὡϑοσβάλωσι χαλεπὸν , οὐκ ἀμε-- 
λξταί φησι φιλόσειφος ἱεροομδθθ΄. ἐγὼ μδὲ ουω, 
οὐ γαρ ῥασιιός εἰμι χαιυυωδϑἰώμι καὶ λαμαοϑόντι 
λογίσειφτι «ἰδὲ ἐμαυτξ, τυ ὠτυχίαν ἡτια σοί μεΐου, 
ἀλλ᾽ ἐχ ξσϑφϑυνο δαίμονος. δὲ οἶμια! μοι πο 9- 
σήκειν αῤετὴν, ἥτις ων τοιὶ βασείνους ὠκίνησεν. ἀλλ᾽ 
ἐφόξῳᾳ μὴ κᾷλλον δέχ ὡς ὀφλονΐᾳ παρ᾿ ἀξίαν ὧνα.-Ἅ 
ὡς μυςηρίων βεξ Ὁ τούτων δὶ ἀτυχίαν ἐμαϊϊουόμην 
εἰς ἡν εἰ κα μικοὸν ὠλιϑον. αὐ λα παρὴν ον Θτί σε. ὦ 
τὸδ' φὰ πενίᾳ παρὴ να χορηγὸς πάντων αὐσῥρένικες 

δαίμων ἀρήϊος ὥπληςος συμφορῶν ἡ πόλεως τοῖς 

λό μα δε μι, ἐκοικαῤ χὸ εἰ ἀραρδῆνε διὰ 
οἰμω[αἹ.υναικῶν ὁ λολυίαὶ ποιΐσδων ὁλοφυρμοί. 4"-- 
κα πόλεως ἑαλωκιίας αὐφὴ αἰδατέθφνεν ὃς τὸ χαλ- 

λιςον μέρος ποτεμόμδμης, σεως χϑεΐον ὀνο κζφι- 

δδῆναι γέϊονον αἴτιος, Ὁ ςϑαὶ «ἰνὸ ξασίλῴον τὸ πείλαι 
κριτήριον, ϑπηοίείς ας βασανιςήριον, ταύτην δα) μοσι 
ποινίμρις, οἷς ἑαυδ, αὐὰς χοροσένᾳμιε βω μὸν »" Ῥά- 

(πεζαν παρίϑηκεν. Ἀ. 1] 
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196 ὈΙΝΕΚΑΘΟΚΥΜΟΘΆΞΖΟΟΚΛΥΜ 
ὦ πύσοις αὐζρις πολι εἰςίασε σάκρυσι.ποῖοι ἴᾷυρο- 
σκῦθαι, τίνες λαιοεσαι μόνιοι, τοσ όττυ τῷ δὰ Ὁ μα- 
ςίγων αἵμζφτι παρ᾽ αὐζοὶς ἐτίμησαν ἀῤτεμιν. δρό.- 
μος ἁπάντων οἰ θυὶ ἐπ᾽ ἐμμά. τἡὸ πανταχόθεν σὔθις ἐ. 
(ανλόμίω,ὠκοῦ κα ϑέᾳ κριῶν. νωθετήσοις,ἐκ ἐπά. 
σοι. ὅχιτιμήσαε,ἤρεϑισαι. ὃ ποιρθὸν χοιθὸς, ἤλεγ ξεν 

ἡ Ὁ ἀξϑένφαν,ἣν μόχοι νῦν ἔκρυψον δπὸ Ὺ αὐθρῳ 
πῶν βεὀς. συΓχωρονδμων γὸ ἀεὶ τιμὴν καρπωσείμμε.- 
νος, ποιρέθζον ιπσοψίαν τῇ παζίδι δυνάμεως. κἡ ἘΦ 
1ὸ χαλεπώϊΐατον 7 συμᾷεξηκοτω, ὅδ! μει. «τὸς γὸ 
Τὶ ἐλπήσα Ὁ ἠγνοηκότων μι8 κρίνομαι. εἰσι γὸ πείθω 
λέγων αὐτοις ὡς ἐὶ δύναμαι. ἀλλ᾽ ἀξιοῦμαι πάντα 
τὸ σφ α σύναψγαι. αὐδίεςιν ἂν αἰογύνεάϑα) κἢ λυ- 
πεῖϑ .πώϑος ὀδυϑὺς ὧν ψυχῇ. γἡ ποικιλίω φροντί- 

ἐδῶων.κὴ εἰδῶ λοποιία προς κότων. κὶ κακοὶ ὁ θεὸς 
σὐ δαιμόνων εἰσὶ σορος(βολαὶ τοὶ γινό μᾶρα σὲ αϑορο- 

νίχε, πᾶν ἐποίησειν ὅσον ἐβέλοντο. ἐνκέτι αἰ συνήϑτις 
ἐν σῦχα)ς Γλυκυϑυμίας ἡ ϑόμην. ἀγλαὰ τὸ μδὺ “5- 
μια, συ χῆς. ἐγὼ ὃ τὰ αἰδιυνέχβην ὡπανταχϑ ἔωρα- 
[κάτων, ὀργὴ »ὺ λύπη τὸ πᾶσι πάθεσι μυεριξόμϑμος. 
καίτοι δζᾳ νᾷ τω θεφ' συϊγμιόμεϑα. [λῶτα Ὁ αὐθρο,- 

ποῖς τὸ 'οθς αὐϑούποις ὑπηρετεῖ, εἰτοίνιωυ ἐν «)- 
χώςς ἀτορφσεξίαν ἠτύχηχᾳ ἃ τοοοφ πόσας καὶ γτεῖρᾳ, 
Φ γέ, τῷ (8 μετα(ζολὴς οὐ ζᾳύτη μόνον οἷς χῳκὲν 

Σπολέελανζᾳ ς ἐξ ἀτοροσεξίως σὐοάμδϑμΘ' ὡρά- 
[καΐα,ὠλλ᾽ ἀπενθὴς τὸ ἀρέγρι τρϑρην δζοημυόμϑρος, 
νεκοὸν ἐπεῖδον, 8 φὐρφαποϑανξὶν ἠυχομείω ὥτω πι- 
κροὶς ἡμαξ ἡ πόλις δχιβατηρίοις ὀϊξέγισεν,ὡς ὥμκα 

τοῖς αὐθρφόποις τὰ ὡραῇκοΐᾳ γὺν μδῥ αἴω.γῦν ὃ χά- 

πο χρρὰ κ ῥοῦ ἤει φίερυ ἀκα πελλάνῷ» μὴρ 
αἴσια.νῦν ὃ ἀπασιὰ.ὐλλ ἐπ δὴ μοι συνέπεσεν ὅστο 
(αλεῖν Ἔ παὶ δίων τὸ φίλζᾳτον,κ ἂν εἰργασείμην αὐ- 
τὸς Ἢ δεινὴν ἐμαυτόν. ὑτώς ἑαλώκην τῷ ποϑοϊς. γὼ 
γέθι τὼ υδὺ ἀλλὰ ἀῤῥην εἰμί: λέγω ὃ ὧν εἰσδσιικεὼ 
πολλὰ δῶλᾳ Ἵ λό[α. συνηθείας ἢ ὅτω τοι ἡἥων, ὡς 

(ύπι κεατεῖν δ ἀλόγίω τῷ λόγε, εἴχεν εἰδὲ τοῖς ὡς 
φιλοσοφίας δοόζκασι τῷ παρόντος πάϑοις ὧκ ῥάτη- 
στό, εἰ Λλ᾿ αὐ δρόνικος αὐτι ὐδιήγα γε. χρὴ ἀτοὸς ἢ κοι- 
ναὶς συμφοραῖς δ νουυῦ ἔχειν ἐποίησε. χρὴ γεγόνασί 
μοὶ συμφοραὶ αν μιυϑίωι δ συμφορῶν. «ϑὸς. 
ἑ αὐΐᾷς αὐϑέλκυσαι κθὴ πείϑὸς ὀκκρόεισοι. συωνεπι- 
πθεται δὴ μοι ἢ πικρᾷ δ παρόντων αἰάϑήσῳ, μνήξ 
μὴ τὴν παρελϑόντων ἀγαϑῶν »ὧξ οἵων αῤα, ἐν δἵ- 
οις γελοναμδμ.ἠαὴ ζῶ πονήρϑος δίχα πάντων ἀφη:- 
ΟΣ Εν ὙΦ. ὐδϑρ, -εὖὖν ὅ ἌΡΑ, δ᾿ ρήυδρ΄. τὸ μδι οὐμδ μέγιςον ω φανῶν , δίχο! καὴ 

δύσελπιν εἶναι τὸν βίον ποιεῖ, οὐχ εἰωθὼς δαποτυγ-: 
χανεῖν ἐν κεσιαις ὅέου, νυ φόρτον οἷσ'᾽ . Μία" 

ἀἰξάμδρος ὅτα τι μδροϊχίων, κακῶς ωϑϑῖ 
σον ὀρ. τίου δὲ παοίσα σὺ τυ χοῦσειν,οἱ εἶν αὖ 
χάζομαε ποι σὲ ὀγκκείνϑρος ἐφῶ φοροσανακῦεάε-. 

μυδίοις, ἔγνωκεν αὐαβολζω μὴ οδοὺς δποκτεῖναι" 
δή χιλίοις. μῶλδιον δὲ δ᾽ ἐμέ, δ ἐρυὰ γὰρ αὐτὸν 

Ο χυδητ15 συ ΟΙαἸ πὴ ᾿Δο ἢ 1158 οος δά σοπι  Π|Π| 
νοσατῖ, Οἱ! Τ Δατοίογιμα. Οἱ 1 ἀςοάατηοιι) τἀ Πἴᾶ 
σορια βάρτὶϑ ΘΧοτὶ [Πρ Π157) πα (πα ποποτξ δᾶ 
Ὀαοεαητθϑιαῦτη δ ουγηιθιις αὐ τὴς σοπουτγίμππι εἰν 
ΑΌ οὐμηΐ ραΐτα Πτατίπν τοῦι οθαῦ ταπιοῦς ἃς αὐρεέξα 
ταϊοσαμ. (ὑπ ΠΟοιταγθυ, Ργοβοίθθαι. (Οὐὐμὶ 
ΟΡἰπγράγομη, γγτααμη ργα [δ πδιθιηριις, ᾿μλ δ 6.1} 
τοι πο{ιειαιη «ἀεοἸαγα ρας, απ νίχωυς ἴῃ ἤδης αταιέ 
δι» πομ]η65 οἰ αἰἶδι. τὸ ςὴ Ρτάτηο (δοοῖς 
(ο ντοτοῦ ἡ Προ μθηῚ Ρατγία μηοποἴσαπη ΥΊΧ]1ΠῚ δὲ 
Ροτρητγίᾳ. Ετ 14 ΟἹ πη τπὶ τηα]ογαπι τα ςοητίροτγιης 
ΜΠ] σγαιπηϊαμ οἵξ. ΝΑ δχ Θουπ πὶ [ρο, 0} ΠΊΕΙ 
ἔιούδης ἱρπαυὶ»Ἰάϊοον Ναας ΘΠ οἷς βάθη [ας Ϊο; 
«ἂμ πτο ποι] ροης ἀϊοο, θα οἤτη α αι ᾿υΐξα {πη} 
ἴὴς ΡοΙ͂ς νοϊυμε, δι ρογοίε ἰρίταγ, γε ραάοτο ἃς πτα-" 
τοῦ Το βοάν ὐπὸ ροτταυθατιιβ οἰς απ τι δζ 
ὙΠ] τί τι! “6 σα γατΊΙ ἢ} δέ του μὴ “ορίτατίομο. Γιοηρὸ 
εις αδόγας δζ ἢ] ππης μὰ ἀα πιο Ἰηςυτ ἤθη 5» 4θξ 
ΡΕΓ Απᾶτοῃτοθμη ροἴϊα [μῖ οὐμηΐα αἴας γοΪορθαηῦ 
ςἤςξοθγαης, Νοὴ ΔΠΉΡΙ 19 ΠΟΙ ποτα μ ΡΙ ςαη60 
ΤΠ 615 νΟἰ ρτάτοηι [οητθἰσαηγ; [οἀ ἐογηλα αὐ φεπὶ 
Γαρρ !᾿ατοη ἢ] Ρτὰ (ς ἔσγορατ, ἔρο νοτὸ ΓΑρΡΊΘραΓ 
ΔΏ1Π1Ο ΡΥ ΟΠ 6510 5 ἱγα » πη Ἐἰτία ὃζ ν Ὡλο ἢς ΡΈΕΙ 
ταγθατίοη ἰδιι5 ἀΗἰτγαΐεις Ατααὶ γοητς αὐ ΤΠ) οὔ ἀςςδ- 
ἄτγιβ. Γἰηρια νογὸ πο15 δὰ τσ σαπν ΠΟμ  θῈ5 
τα Πσεηάᾶς ἸηΓονιῆτ, 8] Ἰσίταν εὸ {πὸ ἀἀἀμέθιιςνῖ 
1η ρυθοαυ!οη διι5 αττοητιην ἀπ᾽ πησπν Παοτο ΠῸ ροί- 
πη}: Ρεγ ιν αμην ργς τὸ οἵδε ογὺπι που Πὰς ΓΟ] ρα 
τῷ ΠγΙΐ ν τας πηάζατιο δὰ ἀθτι ππθητοηι οοἤις, χυὺά 
ἴῃ ργθοδηάὸ περοζίυη) ξιςο τισιν οὐ πὶ οτίαμι οὐπιὶ 
δηζεῆας ἤπιε [έξε ἔοιρον ν ταπι ὁρ ἤδη, οιιη1 τοῦς 
τατην αἰρς οΡαπ,ου τ ν ται ὁρὸ πιρὰ πιο γοάϊσ 
πηθῖο γο Ἴδη). Α ἀδὸ πος αἴρογις τοσηιθητὶς οἰα ταϑ 
ἐχοορίτ, ντ Πμλα] σὰλιν ᾿ουη παῖδες γος ἐαγίημι ἀθοῦς: 
5.4.6 Ῥογαητιγ,ᾳὃς γείυτ ν Πάἀ Αγ) ΡΓΌΟΟΠΪ νει δ» 
ΠλΪτα σατοσιατην,, παπς ἔλυεα παμς ἰπξδιξα ἢπὲ 
αἰοΥ ἢ 6 (ΘΟ ΠῚ ἀρροτῖοῦ. Ν᾽ δγτη εἂπι δος ἰδ» 
νι ας ἐἰ ΕΠΠἸπλιῖπα Β], την 41] σθ οπγ, ἢν ἰπιοείρῇ τοῦ 
τὸ χηα] πὶ] τη ἀτει! Πἴδ. Αἀθὸ ἀο] ες {Π1π5 ἀ-' 
ςοιδιταῖο γὩ]ηεγαδαγ, τάμε Ἔρὸ π1ς ἴῃ σαζετγὶς νἱγά ' 
ΡΓΟ ΙΕ! Αροά [οἸότο Ἰοαιοτνδς νὰ ρ[ υγπτῦ κα τατίο- 
ἢ}5 ἱμάς] μηδᾶ νο ητατέ ἀσςσεποάατο. Τ νοτὸ ἢς 
Ριετοῦ οΌΝ Πιδτιά ποι ἐδ οἰ ο δατοντ ἀρροτίειις γατίο. 
ποι Ἰοηρὲ ἢ ἀρογαγοῦ,ηθ 406 ἐπ ΡΗΠ] οἰ ορῃίᾳ ἐξατα5 
ΤΘρΕΓΙΓΟ ροτζαΐ 40 ργα Θηζοιη τΥ ΠἘἸτίατη τορι! πηετέ. 
Μογιὰπα Απἀτοηπίσας πγε αρίγαχις, ὃς νῖ φοσηπηαπίσ, 
δὲς τη (Ὁ τ  ἴς Δ ΣΠ11ΠῚ δά! δογοση, ἐδ ἰτ,αῖηις ἢς δο- 
οἰάϊτονε μη φα] ατηἰτατίιις πλς σαἰαγηίζαϊος εὐσεγξι, α΄ 
{πε ἀο]οτίδυ5 ὃ πιο ειεῖα δά {δ τοτγαμοηζος,αποςα- 
της, Α ςοραϊς δά ἀοούθυην ργαίθηζίιπι τόσ (δ η[ιπ:» 
Ργατθυ του η Βοηογῇ γοσογάοτίο,οχ ]ιο γογηπὶ {ϊ4-΄ 
τι 1. οι ἀδἰαρί ἔπη: » Ἰτάπησιο {πη} γοθις ὁ- 
ΠΣ Π]θὰις οτίσατεα: ΠΟΥ  Ππταπν οχίρο.θς πηγὰς αὐτό ᾿ 
οπιηϊ δὸς Ἰδησὸ ΠΧ ΊΡΉΠΠῚ ἰδ, χα ὁπηπθη αν] Εἷς 
Ὀοηὸρεγάηάι δοοα Ποποιη αὐϊηνίτ, υοά οὗτη πὐῆτο 
4} ΔΠτδὰ [ογὸ πδα ργεοθδ [η ἰγγίτιην ἀρυ Γδαπι, 
ἀθΊοτί πη ,Ῥίϑπς ρυϊπνὰ τη ἐτυτὰ πνς νοτὰ ργεοόίαιιθ, 
(α(οἸρδτα Τπεεϊηρο. Προῖπ 46 ἔαγα ] Ἰδτ ἐπέ Ποῖτοῦ ἀπ 
86τὸ νἱ ἀθο:ραζείαπη νεγὸ 1η ἔχίγοπιο ἰῃξοστυηΐο οὔτ᾽ 

᾿ {ετατάς Βαβίτατε οοσου. Οπιπίθιις ἀυτθπν Θχροίτιδ᾽». 
ἄπιη ἰΔο ἐγπηαβ ἀρ πο ρεοβιηάιης, ὃς [πΔῃ} σα. 
ζοπάιτοηξ ἀθρίογα, κα τὐνέτν ΤΑ τη} 6 οἷς πΉΡεΓ-, 
τἰοτ: δέ ρυιάοτε τᾶ ςδπηοιιθοτ; ]ιὸ οἰτδ, αὶ] Ῥιορίογ, 
ἱπορίά ξαγαζης Εἰ ΡῸΒΙ οὔ δυτ,οὴ τ ΔΙΠΊΡΙ Πὰς ἀδοῖε9 
ΤᾺ} Ππαΐοτος αθ θὸ γϑροτδς, ἤ1}}0 οδοθῆο τῷροτδ᾽ 
τα ἡ ΠΠ φαυα , ἡποττὶ τεαφόγε ἀξούθυϊς, ᾿τηπτὸ πτοὶ 

ΞΌΘΗΘῦ δ’ ΚΈΩΘΩ ΠΤ ΟΣ 

-Ὁν 

“ἃ ωΝ τ κα ΠῚ ὅν Ὁ μα ΟὉ μαῦὶ »ὰὼ Δ ταὶ ΤΣ "Ὸ Ὦ πρὶ καὶ δὴ πππὶᾷ καὦοΕμπ αὶ “ὦ ας ὦ καὶ ὦ 

- -ῶν ὦ τὰ .. 

ἥΞΞ“ 



Δ Υ πὸ Ὁ φῶς γοη ψ)ἢ 
οαιἅ, ἈΝΑ) Ρζορτοῦ πὶς ἰη οαύσογοπι οδ γα ΗΠ] - 
Πλὴν ὃς τγτι 11 ΠΠπλτιπι δαιτὶ οδιοοῖτ, ἴῃ 464} ροξις 
ἰπᾶς ν]ηξζοϑ [ϑγπαγὶ ἤησπητ, ὃζ πε ρα παρ ἸΡίο 
'οἱδν ΘΓΙρΙ ταν, ἰδτν Πα  Ππτιτα ἀΐδια οἰδὶ ἐχρογτὶ δὸ - 

ΠῚ} ἀρξάμη) οἱξ Τητογάϊέζαπι εἰς οπίτα οἰ ας, 
ἴδ βᾷηος δὰ διπιὶ Τητγοίδεγὶ Ρατογθητιγ, 566 ΠΙΡΕΓ 
ΘΠΠος ΘῺ 1} αὐτά! πϑγιηϊ οσπινος ογαγοῖατ, Ροτιοτό 
5ΠΦ Ἰποτ ΘΠ] οἱ 8, πὰ πὶ π1}}}6 Παῖεγαβ. Οὐαῦε θοὸς 
“ιοαὰς χα] σοπιδαμαπς πὶ ἐδ οιπθ 415 ΔΟΥῚ5)Π16 
ἴὰ ᾿πιδέξο ΤΉ] 1416 τογΓοῖ 5 ὃς ΟπλΠ]ΡῈ15 ΠΟ α 15 40 - 
ἀριτ Ν ἢ οηἱπὶ ορίπου ταπὶ οραβ μαϊδοῖ ΠυΓΏΠ)15, 

“υλῃ Πουηγίηἰ 5 ὀχίτο αἴας πιοτῖς Εσο νοτὸ πο μδ 
ἴληζας γ γδς παΐσθο,ντ οἰγο πα! }ατὰ πππία νἱ βοῦς 
᾿ἰΠδοΓδγθαιο ταητα {πὶ οα] ΠἀἸταΐο,νε οἰατ αἀίοτ- 

Ῥεΐς, ὃὲ Ποιὰ ἃ σα απιίταϊο νἡπάςαῖο ΡΟΙΠΠηΝ ἃ 
τ αυά λιν ἀἸςιιμητ, Ποπτο ΖιΘΏΖιαπι ἱπιγοι} τς, Ἐ.- 
ΘΠ 1) πλ αΠπτὶ παῖυτα χης δ πο α » Ζια δ ἤπα φυζ. 
νὰ βηχ της γοτὸ δά ππιϊτατίοηθη ἃς ΘΧΘΙ ΠΡ τΠῚ 
᾿Πάτοηϊςὶ νἱυὔοαί ἢ ποῦ ρθε νι Ἐςοϊοα ςῦ- 
{πιο Δ} ὃζ ἱσποπηιπἰατη, ἰπβδγαῖ. Οἰοά ἰρίταν δὰ 
ΠῸ5 ρογειηοτ,ίς ποη ἄς ἱρίο ἰαδοταπλσ,νῖ δεἸᾶ οτὰ- 
Δ οἱ ἥμιν μαδίτυτας, ἑ ῬΓΌΡτΕΥ ᾿)εάπη σι! ατιῖς 
ἱπαιγγ πγᾶ τς ρον βογοηάυὴν ὀγίς, Ὁορίτατε δηΐπν οὔ 
ΦΠΠΉγ}5 ν οἰ 15», ἡυ]ς Πτ πὸ (Χαὶ ἢ ΠΙΒῚ] αἰτιἀ Παὰ- 
(Ὁ Ργαοϊαγαμη ας σου αὖ 1ΠΠ|ς οτζαπι σοηί . ἀυ- 

(Ὁ. ΑΒ Ἐν Πηοης, 4] Ποτ ςπίδς ἐπ ϑρατταμη γθαιι- 
Χιον [τις δά πγθι!ΠῚ Ράτίοπι {πος ΠΟ μ 5 βἜ μεσ 5 ἰὴ 
ΡΒ] οὶ 5 τ} 15 Γῆς βοτ[ουρτα) οπλο 4εὶ ἠοηγξα. 
Ὧ1 ργοξουτς ποι βροτοῖς, τητὸ πὸ ΡατγῚ5 συ διη, ΠῚ 
“παηειιη σοῃϊ οἐλιγ!ς αδηυήζατ , αΐ ὃ ΤΠ ποίζο- 
ππλβῳ ΡΥ εοσαμ. σαττην Π1 ΠΠΠ|τ Ηαης 1σ ἰτο τη ντ- 

(ρ!οιμάογθιη ας ἀἸϊρηϊταϊοίν δἀπηἰτατᾶ, ρυάφας 1- 
Πότε [πα ἃς ἀομξτογιση, Αἴ ορὸ νίχις δα [Ἀςοτάο- 
τι οὐ τ Ποπουῖδις ἀδυ πὸ οὐ ΠιηζΕι5 [01 τὰ ἰσπὸ 
ἸὨΪ Δ Πα Ζυᾷ ΟΧρΡΟγίΣ πἰρ ϑυε γότὸ πδα; θα; 
βο»αλιη ἀβ σίου ποηότα , θάμ οὐ μὴ ἀδίρίοἴοΥ, α. 

δτὲ ξοτο. ΝΝδυτγαμα θα ίτι ἁΙὨρ᾿ ὰς 60 41 ἔαοϊς, Ἰῃ 
ττις ὁὅ βογεὶ ν]άθευγ, (δ στεθηα; αά Τλδιη ροιείποῖ. 

ἰατς ρτοϊδέξιις αὐ αι! 4} Προς αὐά ἔφαν ἰς Ποπιο; 
Ἴδαῇ ποχὰς ἀϊέξις πεχας ἔμ ξδις Ια δεῖς, Γαδ ατυρὰ 
ΠΟδ ΣΤΡ ( Τθο ἔλοῖς σοῃιηείπην. Ἐν νοσὲς επηϊῆς ἃ 

ἀξίδιις ἃς οἰγοαια απείδες βορι5, 5 Πιοχ ̓Ὅδ.-. 
ἀσολξὰ οχ Θυγη δ .5 του Γίς ἐδοιοης, το οἰ τΑ τ] ὃχ Ππτετὶς 
ϑιά ς εν. Τ αἱ ἐς Εἰς Δη μλλεῖς Ἰπυροτί ταις, πὶ ροτθηεί 4, 

1158. Ο[Ἐ σαρίτο οαἰ αὐτὶ μΕ ΠΡ εῆηρες: σοηαῖυτ. ΕΠῸ 
[18 γἕαδξζιν ἰησςηο δ οὔοςφἤοης; Πιοσίο δενίηςυ- 
δ ΔΊ ας οχ Βο δι σον Ι το. Ν οδἱς νοτὸ Ποῖ 
εαπϑιή ἀοὶξ πὸς δας ΠΟ! οσαμῖγ, "ἢ δὰ ρον Πϊογο ἡ 
“δ(ογεο ἡναϊοτᾶ αιξίμθσγα, αὐϊγές ΣΟ ΑΕ ίρῃ 
πηλὶς Ῥυῖγαϑ σα Ἔο ἀἸτο ῥάξγὀοι Πατη δογιτῃ 0] ράτὶ 
ἐπὶ Ἰ αν] ἃς οὐτάπι ἀδροποῖς, ἃς [ἃ ἐτυϊίδη οι 
ΠΕ βοριὸ ρυτραίο,ὐο ἃ αἶτα τηδητο ρύσαἶτο ἔλοιξ 
ἄμην ετίαην ἀπεὸ ξαϊτ, ααλ τ) 1ἢ Ροτίσα Ἧ ναοὶ ἶγοτ. 
ἘΠ ς Δα θη ΓΠΘΓΑΠῚ τα ΧΙ ΓΔ 5 ὁ 60 ΘΧ τε θι5 ἱρί!ς 
ἰάοτε απδᾷ νος ρευπια Πυύη Βα δούοτὶς ν! 46 δὲ ροτέ- 
ἐς ἈΦΡΡΌΒΙ ες νἰγταζοπι σαι (ἀσογάοτιο σοπίμησα- 
Το ἢ }}μά εἴϊο,υλιη οοιπροῦ δίς, (ὐδ: ζομηρΟΙὶ 
δα γὸ πό ρος. Ρ τον ποι! ηὔ αξασ τ θοῦ. 
ἀξιδιριερέβοτος ἃς ἰπά!οος. Νά ἤρτρρμὸν τ α- 
ἐ τ βδηζοιη ΗΟ γᾶ σοιηρ τ Π 015 ΔΠΏ15 [ἀςόγαοτες 

δετα, ἐἐρηὐηη το ποτα ηξ. Ποῖα οὐ πη το ἀπιὶ 
ἄσαε πῆρα βετὶ (δητξεϊὰ, [ούὲ μὐπίαηο πποσς ἤετοι, 
δὰ τῆζοῦ γίτα σδ ποτα, ἀπ νηθή οδ(ετα! τ, νὲ αἰ1ι5 
στο ς, ἈΠ1υ5 ἀπχ ἀρβοαἰέξ. ΑἸος.η.Δ8 ορ’ ἕιςϊά- 

Ι Ξ 

ἔχοι κα τείρξας͵ εἰς αὐέπηγεΐρητον φορύθεον, ἐν οἵῳ 
τοις τιτᾶνας δεοζάτω ποιι ποῦ σὶὲς φανταζοναί. 
Καὶ ἵνα μεὴ εἰφαμρεϑη φησι πειρ᾽ ἐμοῦ, οεὴ πίμοηζοωυ 
ταύτίωυ ἡμέραν δοτύσιτον εἶναι τὶν αὔϑρῳφ πον, εἰ- 
σειγωγὴς αῤτῶν ἀπηκορόί, ῥᾶους τοῖς δὲσ μρφύλα.- 
ξιν ἀλλὰ ἐ αϑροΐω ἄντε πρχρᾳαύτος ὥπαντες ἤχου-. 

σαν 5 ὡς ὐγελιμώτερος ἔσαι 2} χιλίων φευτύφφον 
ἀποϑεινον ὃ πολιτοὶ ὀμᾶρος. σὸ κὶ, τοις πρροσιέντοις 
εἰμ τῇ 1 χωρίων ὠνῇ, φοβὲὶ κἡ ἵαρα χει χὼ πείν- 
τὸ τρόπον αἀφίςησιψ: οὐ γεὲρ οἷμαι σεῦ τῷ χευσίου. 
τῷ σὲ τεθναύαι τὸν αὔθροοπον σεῖ, ἐγὼ σὲ ἔτε ἰϑζυ- 
οἷς εἰμι φορὲς τὸ τείχεσιν ἐρυμνοῖς φοροσδαλῶν, 
ὅτῳ σύ μινχανος πϑεοσερητύστι. κὶ ἡ συμφορᾶς ἀΐξε- 
λές δὶ αὐθρωπεν. παρίησι ὃ φασί τινες, εἰσ)εὶς εἰοἴέ- 
γα. οἱ γὸ ὑπηρέ), φύσῳ μδρ' εἰσιν οἵ τινές εἰσιινυυῦ δὲ 

»ἡ “ὡϑὸς οὐσία ζῶσιν αὐ δρόνικον. ὃς Καί τω ἃ 
ὠκκλησίαν ἁἩμοιοῦ φοροκαϑύζεῖ). δ μδιὸ οὐδ εἰς 
ἡμιας ὠυτεῖ, λόηος ἐσεῖς ἧς ἐγὼ κἀν, χοίθιν εἰσείϊου 
τα , τίω δζῳ ϑεὸν ἀτιμ αν δεχέρϑμος ὡς μϑοτύ.- 
Θιον. ἀὐα μνίανητὸ κὲ ὑμέϊς, τῆς ἰὼ πρὸς ἐμοὶ» τὸν εἰ 
μησιὲν ἀλλο ἃ Φξ ὠκείνων Κνόμλυον. ἀπ᾿ “ὐρυϑίνες 
τὸ καταγαλόντος εἰγυριέας αὐ αῤτίωυ μὲ ,τῷὸ κῇ 
παηοὺς αἱ ὀζῳοεχαι ὃ’ σδυμοσίαις ἐκολς φ ϑυσειν 
χύρβεοιν.αὐϑρωπος ἐκ ἔχων εἰπεῖν, ὄνο ζα πεσπι π τ. 
εἰλλ᾽ ἐδὲ πατρός φασι, πλὴν ὅσιν εἰχῴσοι ὅσο θυνο-: 
σκοκρεία ἢ ὅτ ἡΠερεον χὴν ἀπήνην ολάνδιος ΤΣ 
οἰ δ ὧν πόλει λομεσοότητα τεθαυμαπκὼς χαἰσυ- 
νέϑγω ὥς ἐλλείκασιν. αἰλλ᾽ ἔγωγε τὸ μέγει τῆς ἷε- 

ἐν ας Ν ον Υ τ τ χ ὐκὸ » 
ρφσίνης,") τμὴς ἐγεφορήβίωυ, τὴ τημίας ἐχ ἐγσῦ- 
σεί ἀεΐου. νεουὶ ὃ ἅτ᾽ αὐ ἡϑείην ἡμοῖ δος, ὅτε κα τα- 
φρονένδιος ἄχθομαι. ἐδέτερον γὸ αὐτὶ ἔτι ΤΥ τῷ 
ἡοιοϊοῦτος εἰς ὑμοὰ δοκεῖ γένειϑει. ἀλλ᾽ ἑκάτερον 

εἰς αὐὰ φοφαὺ τῷ ϑεοῦ. δ)όπρ ὃ πεάντοι τολιὸμ ἐδδξ, 
αὐθρφοπος ὡς ἐσὲν ὅτε λέγων, ἄτο ποιαἷν παρε 'νη- 

συν, αῤθεὶς αἰ ΗΔ" αὐτῷ ἀνγκνρυτῆι5) τῷ ϑυδὶ τ 
φωναὶ αἰρῆκεν δ) συνεσώτων (αἰ αὐδιεκ τύπων λοώ, 
αἢ αὐήχᾳ, ἡ “σοὺς ἀπανΐᾳ χϑ γῆς ὀκκλησίας, - 
ςολὴξ αὐαη)νωσκομδιης ἀκούσει. τοι τόν δὲ: φύ- 

σις ἀπαίεευτος ἐπειλὴμμδύη ουναμυεως ΤΠ κεφα- 
λὴ ὃ ὀρανὸν ἐξ αρχοσφν ἔλι χφρέ! ἔςω, διά, 
»ξγδήάσω τῇ φύση, τροῖ χαιρφί σοὶ τινύτω, κϑὴ δ)εί-- 
τοῦ 1) πολεμίων ὃν τινᾳ βούλεται. ἡ ἣν δ᾿ δστύλφη, 
ἐϑϑεσιν 67} αἱ τάξεως, ἐφ᾽ ὃς ἡμαὶ ἔταξεν ὁ ϑεὸς, 
εἰπηλλάχθαι εδὸ αὶ κοινωνίας δὴ πονηρῶν. εἰγνσῦ- 
στὴ δι᾿ ἀκοαὶ βλᾳ σφημοσιυΐης ἀλεγφνὴς ὁπογνῶ- 
γα δὲ φροφςτισίας οἰοὐκουμᾶμων. Σπολελογημδῥης 
τῷ δύμῳ φγ τῆς κάτην ὅλιχειρήσεως, ὃ νὼ μόγε- 

ς ἕχονίς ἰῶ κοὴ τος πείρας ποιῆσαι. νυωυὶ δὲ 
«δεεμεῖνα μὲ υὑμαξ ἀκὰ φραϊκάτων συμψήφους 

τῆς ρον λανο τηπεὶ ἀῤεῖὶ ἱερφοσύνη συναγηήν, 
τὸ λώϑειν δ) τὸ ἀσύγκλωςοι. ὁ πείλαι “φόνος ἥϊ-΄ 
νεγηοὲ τοιὶ αὐϊρι ἱερέας τὸ χα κριταὶ - παὶ γεὲρ αἰγύ- 
“ἼΠοι χθὶ τὸ ἐβραίων ἔϑγ(Θ’, χρόνον συχνὸν αἰπὺ Τὰ 
ἱερέων ἐξασιλοὔϑησαν. εἶτ᾽ ἐπειδή μο! δοκεῖ τὸ 
ϑεῖον ἔρδον ἀν ϑρῳπίνως ἐπράήες, σρώκησεν ὃ 

ϑτὸξ χοιὶ βίοις. κὴ ὃ μδρ. ἱερός. ὁ δὲ, ἡγεμιονυκὸς ὠπεσείχϑη. τοὶς μδρ' γεὶρ, εἰς ὕλζω ἐπό- 

ργγίαῃ! Ὁ 2012 ργοῶυεϑι ἰἰς 

ὑΠ6ΞῪ οἱ ΤΗ6 ννβί!ςοπιθ Ττυβὶ, ἰοπάοη 
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δαη Βοοίς, ζοργτηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑι τς 

τοαάυςθα Ὀγ ςουτίαϑγ οἵ Τῆ 6 ννείϊεοπιε Τιυβί, ἰοπάοη 

λύσοιν ἔσεάνοι οοχ λον Θεοῦ, μὴ καϑιιρᾳί γάρ φησί 
καθαρξ ἐφώπηεῶῖ, μὴ ἐϑεμιὶ ἥ; φολασωΐ (Δ γνῶΐ, 

,ὔ ᾿ ὸ 3} μας ἐν τὰς ἊΝ ληστις οἴκοι φοροτέρον, τὴ ζατα γοιρυ, Ἐν 
τιν ψ΄ε , - - κος - τΝ 

, Ἐς εὐ αρ λοο ς ΠΕΡΕΡΝ 
δια ἀλλ᾿ ἐπεὶ τούτοις ὑμᾶς ΗΚ ἀρεσκομδμοως 

δ΄ Ἔτα σ.  ς- ἐτέρϑον οἱ διώύανται Κατὰ ζχυτὸν ἐν ἐμ 2 

τ, ἀκ μ᾽ ΧΗ. ἣν “" 5 Ψ » στα “ὁ μήποτε διωυηϑείη τοσῶτον αὐ δρόνικος.ἰλνν ). ΕΥ̓ ᾿ς 5 θεν ον ΑΝ ἰρμένςης. ἘΣ 9: ὥσπερ εἰ δὰ φιλόσοφος ἐγγ)υόμε , δημόσιος," ΑΩ Ῥοσκοπίαις ἐπεϑεμεῖω οὐοιὲ φηδασκαλῶον ἤνοιξα, ΠῚ ιν . Ἔα ἣ Πρ ν Υχγε ἃ Ἀ) εἰδὲν ἡτῖον ἦν τε κΟὴ εἴν φιλόσοφος, τῶ 46- 
τος " εὐ ἣἢὦ ς ᾿ : Η ε! » Φ, » 

ρόῦς δημόσιος ἐξ) (ξώλομιαι. ἐγ ἅπας ἀπτων εἶὔνα. 
Υ 

ἄκη ογάνλα]ς 7 4|105 δά ("τὴ νίμια τείσγυσαϊε, Εἰ 
το χα ἔπ ητ δά τος θεγοηάας ἐοἰοόξὶ , πος δἰτοπὴ ἃ 
νοῖα ὃς {πρρ]τςατίοιο5 [λοιθηας. ΑἊΡ νεται γοϊὸ 
ΕἸ τίαιὴ ὅς Βοποδεθη (εις οχ σις, μα] ὰ Ἰφίτου 
νοσΑΘΡΟ)ι6] ςΟῊ []]ατὸ γὶς , πα (πρτὰ 1)6Ὸ (φρατὰν 
ἴΔ, 1: 0 ΠΟΙοΥο, (δὰ φαυίζοζατο 05 ΠΗ μοῦ 
Ῥετιδο “αϊὰ Ποτὶ ρος ἸΏ Πρ Π] 5 ΡΑττο ΠΟ ̓ πά!- 
θοὴν λας δα οι) οὐ ἰοσο5 Ἰλθιραθ. φομημ ας {ιν 
Οριῖς οἱ εἰρι  οὺν οηὶ μὰ ΡοητΙβςοπ οἰμτατι5,Π0Π 
4υὸ ἐ Πῖς ροΐδ)5 ΟΠ ΠῚ ζΟΙρΡΟς5 ἢοτὶ » δ αυὸ 
οατα. ἀπ ροητάϊηαις [αῇ σθροῖο. ϑ81ὴ ςοποράαΐ 
4 ριαπλ οἴ αὶ ἃς αι τοι» ἀροῖς ξογίϊζαη Ἰά οὐαὶ 
ΔΙ φ Ροζοτο. 5.1.8} οῃΐηι ἃ τοθι5 διογύζαν δ 
αὐ 1λοιπι. σομπιοττιτασ, [π (ὐοπτοπιρ]ατίοης 
ἰδ ΤἈοογοτ!) ΡΟΐϊτιι5 εἰξ 9 ποῃ (]θμτὶς ΠΟ’ 
ἸΏ 6η. (οητοῃΊρ]ατίο νοτὸ, ὃς αὐλῖο ἤθἢ ςΟὨ ΘΗ Ω» 
Τρ οι! 5 611}, [ιροτις αιμάφμῃ οὶ ἴῃ (ει οηίρι, 
ΝΝες δη!τ ν]]α νάςας αβοδυς. Ατ Δ]. 41} 
Του) σάροῖο ν εἰ Ἰτρα Ὁ Ομ ἢ] Ροτταγβαίοιιο νφοιμπὶ 
οροττετ εἰς, δι ἱπηρογο ρυγιιπὶ Αἴζιηρογο., Πο[Δ 
{το μ!οἰοίτο ὃς ςοσποίοιις ΠΟΙ] ἐσὸ (μὰ [6115 
Οριις ΟΕ οὐίο, ἢ αμιις οῇ ΡΙΠοίορία Ἰᾷςτα νεῖ] δά" 
τ} ΠἜγατο. ΝΟη ςοπάρθιηῃο Ἐρηςορος»γ, 4ι) {ὑπ Οὐ} ΠΡΟΓ1ο. 566 οὐ τ) [οἸαπὰ τηριρίπιη) Υἱχ δα αἰτον 
ΓᾺΠΠῚῚ ππελοιῖς » ΤΏΪΠΌΣ δο 5 4] νττηας (Ἀτὶς ξαςοῖέ 
ΡοΠης. Τὴ τ}6.5 νἸγίθιις ποθὴ οἵδ, ἀποθς ἀοιη!Π!5 
᾿ηΓδγαΐτς. Ουδὰ ἢ ἤτ αἰ Ἰαμι!» αΐδιις π1}}} οἴποίο 
οἢϊοϊοτιη) νιοΠΠταεο,, Ροῆώης ἃς τοπὶ ἀϊαϊ μα 
ζαγατς, δ γεθίθιι ργάξοι!ς, ϑο] 5 γαάίις, δείδῃ) 
ζῶο πηϑτάφηιο πυςδαζιγ, τἀ ΠΊΘ ἢ Ρυγὰς ὃς προ" ἰαζι5 πιαποῖ ΜΙΔΙ νοτὸ ἢ ἢξ Ἰάδῃι ἔλοϊθηα 1» 
ἔοπεθες ὃς νης ΟΡ5 Παρορο. Εν ἢ ἢριὶ ροδεῖ 
ντ φηρο]ιις οὐἱπ γ]τγὰ {ΓΘ ΠΠΠγιπ ἀΠηιιηὶ ἰηζοῖ Β07 πη ες ορ τος ΠΙΠ1] ἀξ ἐτοπυιτη ἀμζ τηα]} ἃ οον οἵέ ζΟμτΙ ΠΟΥ θεν α]4 ορι5 ἔμ ἀείςοπάετε Π]μπὰ [εἰ 56 ( Εἰξ οι] δάμη ἱπηπηθηῇε ροτοπτία,οιλπν ἀετογίον 
γἰθυς ΠΟΙ ὨΠΊο οἰ π} Παίρογα., ἃς ὨΙ ΒΙ]οση πὰς ἰη [8 ΠάταΓα ΡΟΓΠΊΔηΟΓΘ » ρα μ6 οπηηϊπὸ αἢτοὶ, Ηδῦ 1261 Ἰἴδιις φίξ. Ἡουηηὶ νογὸ ἀαμάα νεηϊα ο[ξ » 41} Ἰπβ παίζει [Πὰς παζιτα τπδταῖς. Ηἰς Ἔροὸ ςοῃάϊ" 
τἱοηίθιις πὸ νοδὶς ἀφάδῃη, ΠΕΟῈΙΘ τα 6 ἢ Ὠ] ἰπηδῖ 
ῬΠ ξεν ἢ αι το ΠΊροσιιπι οσραποηίδις ἐδειῖγον δὲ Οἰὐῃ Πσαογῖς δά τος τιαέξαηάας ἀδίζεπαεγς., μος οἵξ ΤΠΑΡ ΠῚ ΔΙ] 0 ἐπ]  απηφηζιαι, ἢ “τ τ65 ἰποί- 
ΠΕΣ ΡΟ] τὲ ρει λτς. 8ις ετιαπὶ [εις Κοραίρυ δε, το 15 ΒΟ βιεΙς Μεγὰὶπι ργοῦῇις λἀματοτο ΡεΓραν 6 οἰξιαοα πραας [)εὶ παταγα (πἸηςτ,πδαμις απ 4115 Πιαπη ν τα αὐ Γ)οιΙ ΠῚ Γατοπδς ἀϊείσις, 5] ΡοοαΤ αἰάταπη ἃς ῬοΙς ΠΠΟηιτη φατὶς ἀδα τις ἔξ » ἢ (τ|5 Πγδ 4ιΟΥ! ΔἸ Δ πογιιπι πὰς ἀπ ΠΠΟτιιμη Ταρηρτυπην τᾶ, εἴθ 65 σοηῇρετς, ὃς [ἢ ν εἰϊγὶς τϑθιις τοπηρόγι ραγοθη ΤΕΓΟῚ Ἰογα ἵ {1 140 ]6Π 55 ὃς ΠΟΙο νι πλ!ἢ] γοηΐδηη {τ δυιατίς. 51ῃ ΡΟΙ ΠΑΡ τίς ρυϊιατὶς οὐηίβδις, ργ ὰς ὦ ΤΠΘΠΓ5 ΟρΕΓΩΓΙΟΏΘΙη γ τΔΠ [η {Ἐἰτυι!,υοα πηδριμ1Π)» Ἱϊ ἃ νοβ]5 φαάξμη ςοηζοπεο.  ηὶπὶ Ζιοηίαμ [ἢ 15 νΟΡ]5 Ποῇ ρἰλοθιηιις ὃς Γαης 411} ιν φοπηιποαὲ μοί Π᾿πτ ἐοἀθπὶ τηράο ἰῃ ντγοσας νογίαγι 9 "Πςὰς ςοπῖς πὶ σάροτς ; 4α]ά ἤτ νεὼς Οἰπτατὶ δὲ Ἐςεἰο15 ὃς ταῖμι. Νοη δρίατο [ἀεοτάοτίμηη. Ναυπαηυαβ τἀπτπ) ροίπς Απἀτοπίςιις, [δά 4ισῃηδάιπποα απ 

ΤᾺ - -" ἀξ, “ ᾿ ᾿ ; 
: “ἢ γ- εἷς «“- ὲ ᾿ αὐδὶ Α υρφὼ Ὁ 

. ωκ Ἂν μ᾿ μος ἱ φῳὐν τ ξεν ΄ : ; ᾿ 5. 



Ἐρο πιδοιμ) ἱρίς δέ ρεσ πλδηζοηι σαπὶ Ώ 60 γεγίδτιι. 
ι ἀρεακῃ ἃ ςοπτοπηρίατίοης ἀ εἴπη οἰξ,ροιιπι 
ἸΠΌ ΣΙ δ. σοη[ἸοτιἀἹ 6 πὶ οιιπὶ γ πὸ νεὶ ἀποῦιις μα- 
ἐγ Θαις ἢ 5 δα δι αὐ στγορατ!5 Ποπιια5:οἀ 
Ἴ νοὶ θοπαιῃ πατυγασι ἰοτειεὶ ἤπς, γε] ἀἰοιρίτπα 
ἅψας ἐπ{ξἰτυτίομις βα ΠἸοἰτοῖ ἐτιά ἰτὶ, νὰ πηᾶσ!δ ΔΗΪ- 
[ἌΜΠη Πιὰ ἢ) ΟΟΓριι5 ἀπηγοπτιγ. 564 οὐλπι γα] την 
αἰ μι ΠΘΡΟΙΙ 5 ΡῸΡ] Ἰςϑ ν Ἔγίαδτιις Ππ}ν ροῆτε ποῦ 
ΘΕ 1,1 τὸς ροίξυ! ες πνπἰτιλαν νει τατος αάξοττς Οὐτη 
νϑτὸ "Πἰς ΡΥ ϑώττ ὃζ ΟὈτποτ,ταπι ᾿ρί8 πγθὶ {πη 1π}- 

ΠΛΟΊΟΥ, τιν. γογιιπι ἰαέξαγαμι βαοῖο. Νοη οπίπιρο- 
[τ 4. ἐπαΐτιις ἕαςιτ» ] Ἰ]α] 4 γϑϑξὰ ἔιςογο, 894 αὶ 
ἤοἢ ζοῖο δ η 1Ὸ θεητέγαιιϑ γθιι ἔιοῖτ, Ἰσηδαινο- 
Ἐξ 4 14 ποσοιίιπι»ουὶ ρίας ἀθῦες. αι νεγὸ πὸ 
ΟΕ ΊΔοηδις δα οεἰτιπ),ὃς σαι οὐἱοίο πἰ 1] σομίοιτι 
προ διαθευειργουίας αὐτθηι ν τὶ! ΠΠτνιι5 [αἷ5 οὐπαιδιις 
ἸΟΠΟ:, Π)6 15 νασαθαπάα {ἀπο Θ ἢ ς5 Οπγ ΠῚ Οἰ1Γ15» 
41] οὐὐντη οἰ αΓπλο 1 παταγα ὃς Ῥταάϊτιι5. ΕἹἘ δτιαι Θὰ 
νΟΪαηταζα, 5 στατίαπν μαίας οἰτουηνϊαπτιὶς αά [Ὁ ι- 
Ῥίθπηη ΠΡ Θητιριι5. Γι αγσ᾽ απτῸν ΘΠ ΠῚ Εἰ 15 Πατατα πα 
ζΟΠΊ 1) ἄτη Γαδ Ἰδέξαιη , ϑζιμαχιπυατῃ αα τος θΘης 
δότοηθας ροηάιις παθοῖ, ἁπλοῦ το], [Προ πάι5 το τας 
Φιη δ ιις νοδὶς Θς ὡοηγπ οὐ οΥ 4ἰ16}15 ἃς ἀρτιοτ, ἃς 
ἴῃ ῃοιἔγαπι ἰοσαμι (ἀΠοϊ ο άπ, αὶ (0}} νὶχ (αὶ 
“ἥδ ρο Πιηνις, Οὐ] οἰ απιαίεἸοὺ Νοη “ιυοηίαη) ΠΟ μ- 
ὑπ [αξιι} οἵδ, Ἰἀοἰτοὺ πὸ ἡπῃς Ζαιάξ βοεὶ ἀοθοι, 
ἰαϊτας ὃς ντῖ!ος ] προς τοιηριδ ἱπιιοηιτ» ὅτάιο σοτίο- 

Χις ΝΟ Θυχηΐα ἔμπης αἅ οχοπηρίαπι γοποςαμάα. Νὰ 
νη] υοάσας χαρά {τν ἔαυπι Βαβδυσ ἰπίτίυπι , ἃς 
ἌΠΙΘαΠ12Π} βογοῖ, μι πηταπν βλόξυμπι γαῖ. Ἰὲ φξξιις οἱ, 
νῈ νεἸ Ἰταῦοῃ αητοροπατὶς σοηπουι εἰ ΝΟ 5 πιο] Ἰο- 
ΤΙΒ ζοπ στιά ηἰς ρεϊποῖριαπι σοπίξιταίπηι5. ας ἰρὶ- 
ἔπ ἰῃ ποι γιιηη Ἰοσυτη Ἰεροηάιι οἱξ αἰ πι115» δι πο- 
᾿ίςυμι ΘΠ σθηάιις. Εος λατοπι ργουίις ποςοῆδ οἴ,νε 

Εἰ Ιβάτιαν ἈΠ 15, υ (γι! ς ἰς τι του Πάς πιὸ Ἰοηρὸ (ἃ- 
ΒΙΦΏτΙΟΥ 1π τγαέξαι 15 πθροτ 5 ρα] Ἰοῖδ ἀρρασθδίς, 
Ῥοζθυζαιις ργορῆφμα μας ἃς ἐπηξκείιοία αὐ νοιεγύπι 
ζΟΠγιοά 1) ὃς (αἰ πτθη ργοπαποίαηάο σοτοπάόσιις 
ξοησοίτοῦο, Ομὸά {Π πομάτιπι 14 ςοπυιποάπιη ντάε- 
ἴῸΣ. [ἢ ΡΟ  οσι το ἰς!ἀπλμ5.1Ἰσεσὶς δηΐτα ἀδ θὸ ἔο-- 
Ῥαγαιῖπι ὃς Θοπιπηαη τοῦ σοα ἢ ]απα ἰπῖσε. απο νο- 
τὸ, ιοιηαάιποάυιη σοποΙ υπι νεχαγὶς » Απάγοηὶ!οὶ 
ἀγο σοι ἃς αἰπιρητίαι αι ξζ6. ὑἤρττὺς 

ΤΊ ΝΝ υχέ Ἐρέ[ζορο-.. 

Ἄλον Βετοπίσριίοπη»4 1] πη το Ρεη- 
Ὁ Ἃ τὰρο 15 ἔλτο παζιι9 ὃς οδυϊζαζιις ἃς διιέξιι5 οἱξν ὃ 
ἘΥΡΟΥ 0 Ραζα σις ταἶε ΘΕ], ΘΙ], 66: ΠΠΊΘΥ δὲ 
προς πρα]ὰς ἀρρεῖ ες ΟΠ ΙΔ παπὶ »Ιξὰ ἕμς ἀρ Ψ " 

ἅτατ, δ ΦΖΠΟὨΪ πὶ ΟΧΙΓΟΠΊΔΠῚ Ρἰασαπι ροπτάρ οὶ! ἴῃ 
Ἔγόῇις ἰη Γλθᾶ,α οπιπὶ ἘςοΙεἤα ἐοοιααε ἐορεἰ- 

ἱτρροίε τόγγαειηοταπηροῖ Ἰοουίαπι» ρος ἔληλοπι; 
ΡοΙΕἸρηφηι,ροῖς δε Παττ, δέ αὐ το τα βυδγαπι, α- 
ΤΙΣ σγὰ Δ 6 τοῦ σοηβδοί τ]. ρ πα ἐπηπηλ πα του πηό- 
ἴοτιτ σο ποτὰ ἃς βαιτας,Ἰη τοσίοποπι αὐποχίε, ροΥ- 
ΘῊ δεῖ δι ἀἸσετος Ρ ϊ λα η ν πηι 6Π{:) Τα] τη τᾶ, 

“ ΘΟ Ἐγάθοη ργα ταπι, ἈΒΙπο δι άδαι,, Οἴασταηι, ὃς ΟΠο οβτορηϊάν ἡ αασνθηηι ἀαΐ ροείςα! απὶ ὃς 
Ῥεΐξαςε αι. εβαιροτυήτ,δί ἀπτὸ [ἢ] Ὀς 115 σεσυδιι- 
ας, Ὁ ἸΠο ἢ ς δ ης φῆ δυασίογαης ὃ. προγία πο, Βεα- 
ΕἸ ρτα  Ἰςαητατ: ρα αιιία ρτίπιιβ ρα 4 η05 δὲ (ΟΠ τις τα 
ὅζουο νοι Ομ πιῆ δα ραξιγαατ: Ἀδαῦ ὀῃίδῃν 

, ᾽ν 

ἢ: 2012 Ργοῶυδϑιις 

γ οἴ Τῆ6 ννείεοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

ἘΡΙ5ΤΟΙ͂ Α. 199 
Ἴαι ἐἴω συῆυόμϑμος ἐμαυτῷ! νὼ δι νῷ τῷ ϑεφίγψα» 
ταξαξ πὸ ϑεωθίας, διωύαμαι συμεσίας ἐκ αλρή- 
φὩς ποιεὶ ὥς, τος ἕνα (ὃ Φυόος εἰ ἡ Ἰάτοις αἴέλωες; 
ἐδλ᾽ εἴ τινες εἶων,η φύσεως λαχόντες, ἢ αἰ γωγῆς σῦ- 
τυχήσαντες μὲς τε γοω τε πω μζριοέναι 9 στύ ῥ(ᾳ- 
τος. ἀλλα οὶ δα πολλῇ πρϑω τ (οἶτον ατηιμδμος, 

μετα τῆς ἐμαυτὸ ῥαςωνης δυοιμίω αἵ, τοῦ και φ 

χρήσιμος. χαΐᾳ χωννύρδμθ: εἶ ὑπ᾿ αὐτο, ἐμαυτῷ 
τε ἔχιλήσμων εἰμὶ, κοὶ τὴ! πραγμάτων ζημίαν 
“ποιῶ. γιρὅς:, μμισουυῦτεν καλως τ ποιέειν αν ὃ 

μεὴ πιάσῃ 7γ, γνώμῃ σδεδοίμδνα ποιῶν, ἀϑυμος ἔμχε- 
ται Φοὸς  πρᾷξιν ἧς πσροςφῆναι δεϊ, ὅςτις ὃ ξοιρὸς 

μὰ δχολὴν αὐοικείως ἐχφ,ᾧ ἐκ ἔφιν ὅπως τῶ φολῴ- 
ζοντι χρήστυτο͵ αὐτὸ ὃ τὸ στῶν ὅγτερ δςὶ δημωφελέςει 
τὸς αὐῆρφοπος, πολυχωφοτα τη ψυχῇ Ταῖς ἀγγάντουν 

αἀῤκόστι φροντίσιν ὃς τις ἐπά4δο πέφυκεν οὕτου ὃ (Ξ- 

λεῖ), ὁ τοιοῦτος κἀν χεΐραν εἰσίῃ ἢ ἑλκίσοις αὐτὸν 
ἐφ᾽ ἑαυτες αὐδιςείσεσιν. ἱαρϑύσης )5 ἀυτέ τῇ φύσῳ 
χαράζον").κὶ μέγιςον εἰς τὸ κατορθῶν ἐφόσιιον ἡ φι- 

λία τῷ σρῷγ ματος. οἷ αιρετύος οὖν ὥπασιν ὑμῖν ὃ 

λυσιτελέςερες αἱ βρφηῖςς. ἢ αὐθοιρετέος ἡμῖν οἱ μώ- 

γο! μόλις σω ζόμεϑει. τί κεκρφγειτε. οὐ οδχότι μηΐπω 
γέλονον,ἀξιόν δὲ; μὴ ὃ νῦν οἡγρέάγαι. ποῦλα ἢ δευέν. 
τῶν ὃ χρό γος φξεῦρε κοὶ σγωρϑιώσετο, οὐχ ὥγταντο 
ζρος φἶοα δείγ καίᾳ γίνεται οὶ γ}0 ολυομδῥων ἕ:- 
χαςον,αῤγην ἔοέ. κἡ φρὶν ἡγρέϑϑαι μήπω γγυόμϑμον 
ἰὼ. ἀξιωτεοίν ὅξι ανϑοτιμηϑῆναι τῆς σμυηϑείας τὸ 
φρφήσιμον, ἡ βεξὶς αῤ᾽χιμα) σδώμδυ ἐ19} 4 βελτίονι, αὐθαι» 
ρετέος οὖν ἡ μδι1, ἡ μκεθ᾽ ἡ μδῇμ! αἱρετέος, πάντως σὲ αἱ. 
ρετέος ὃ αὐθρφρῆος ὅςτις εὐ ἥ, πείντως ἐμοῦ τὼ πολι- 

Ὄχα μικρῷ φαγί) σοφώτεθος γἡὴ διωυήσετιωι τὼ 
εὐ ςφηνα τοῦτ᾽ αὐθρῳπία, ὑπαὶ ὑμὴμ ὀϊξομιλεϊν καὶ 
μιεταχειρλ ζεϑεη,οὐνουὼ εἰ μήπω οἰοκεῖ, τῶτο μδβρ[, 

εἰσαῦϑις αὐ αθώμμεϑει. ἐξέςιαι χεὶρ ἑαξβ᾽ ἀντέκατα. 
᾿ δ' 

μόνας, κ᾿ μιετ᾽ ἀλλήλων βμελούσαςϑεα.νειυ) δὲ οἷς 
τὸ συμέφριον μετηλϑε, τω αὐδρονίκου μανίαν αἰ- 

᾿ τὰ ΘΕ ον τα χες. τ βοὴ δ 

ὐϑι " . 

Πρὸς τοιὶ ὅχισμόποις, φ᾽ 7 

ΝΥ δρόνμοον τὸν βεφονιμέα. τὸν κακὴ “πεντᾶ. 
τ πύλεως μοίρᾳ, καὶ φωυᾳ καὶ Ῥαφένᾷ, καὶ 

αὐξνϑέντα, χρὴ τω) αῤχίωυ τῆς οὐ εἴκούσης αὐτὸν ὦ 
νησεί μδμον, μεήτε ἡγείάϑω ἧς, μήτε κα λείπω 
ςιαχόν, αἰ ὡς ἐλιτήριθ' ὧν τῷ ϑεοῦ , »πείσης 

ὀκκλησίας ὠπεληλάδδω ποανέςι θ΄. οὐ διότι γέ- 
299Ὲ πενταπύλεως ἐλάτη πληγὴ ὁ βιετοὶ σ εἰσ μόν, 

μϑτοι αχξίδα. μιοτε λιμόν. μετα περ,» μρυποὶπό. 
λεμζον, ἐπτεξελϑων ἀκριβῶς τοῖς ὀκείνων ἐγκαίᾳ. 
λείμιιασιν, ὥτοπεαι κολᾳξήρλων “ἤδη κρὴ Ἀζύκ(α» 
τα, φόῶτθ’ εἰς τἰω χραν εἰσενεγῥκῶν , εἴη δὲ 
εἰπεῖν, ὅτι κοὶ μόν’ χρησείμϑυθ΄ «ακτυλή- 
᾿ϑθαν καὶ τολμρ βου Ων τ με ναρὴ Μολοεῖ. 
δα κὶ ὠτάηραν καὶ γειλοσρόφιον 5 ὧν οἱ φϑρολᾳ- 

θόντες τω) ποῖρόν το κὼ τίν) ϑύαν,γὴ τοῦ πολέμῳ «:οραπολόμϑροι, οὔοα τ κακῶν αὐδισοωϑύντων ἐμα.- καξιάδησαν, ἀλλ᾽ ὅῃ φοφτθ’ παρ᾿ ἩΜΑ’ κ) μόνος , ἔργῳ αὶ λόγῳ τὸν Δριςὸν ἐβλασφήμησεν, ἐργῳ ΜΗ͂ 
111) 



λορ 

ἀφ᾽ ὃ τῇ ϑύρᾳ τῆς ὠκκλησίας τορϑσεπα ἁλοῦσεν 
ἑαυΐ' ὀχαταϊκαζᾳ. τοῖς μὲρ ὑπ᾽ ἀὑτεί ωἰξδανομεμό- 
γοις ὃ ἀσύλεραπέζης δποκλ ἐίων Ὁ ὑπατείαν, ὐᾳ- 
τάνο μδωος ὃ τοῖς ἱεροῦσι τῷ ϑεδυταύτα,, ἃ κἀν Φά- 
λαθις ὃ ἀκρᾳ γανῆνος,» κἀν Κερφὴν ὃ αὐγύσηιος, κἀν 
Σονγαχηρεὶμε ὃ (αξυλωνιος ὠκνησεν ὃ πέμψαε εἰς 
ἱερασοιλὴμ του ὀνφιοηξντας ἐζεκίᾳ τὸ τοῦ ϑεφί, ὠκοί. 
γὴν ἐγὼ Ὁ ἡῤνέραν ἐνηνοχέναι φημὶ ἢ. δ᾽ σὕτερον ςαυ- 
ον τὰ ϑυθ ρ δὴ ὀν ογαμιζοιτὸ γοιςῶς τὸ λοίδορνν 
ὠκέϊνο βιβλίον πὸ δὶ ἐρᾶς ϑύρᾳς ὀὠκρέμμφτο. οὶ 

ζαῦτα ἐπεῖσεν ἥλιος ναὶ αὐξγνω σειν αὐθρφοποι. εἰ τι- 
ξερίε κλαυδία ἡ πολιτείας σλιϊξοπούονζος, ἐφ᾽ οὗ 
πλάτος 62 Ὁ ἰάδ᾽α ων ἡ) εμονίαν ἐςτώλη. ὠλλὰ τῆς 
σὔσεξοις Θεοδοσίε ἡδυεάξ το σκῆτῆθα ῥωμαίων ἐ- 
χέσης,ἀφ᾽ ἡς»ἔλαθεν Ανορόνικος ἑωυτχῦ μνηςεύσεις 
ἀργὴν, αἰτοῦ τρ Πιλοτα Φοονήκατι. γέλως ἰοῦ τοῖς 
πωριξσι Τ᾿ ἑτερφοόξ ὧν τοὶ ρούμι (φίτοι. κα Θεΐπερ ἰά- 
διαίοις γεγραμιμᾶμα φειυρᾳὶ τῷὸ λειςοῦ ὲ " 

τοι τὸ ὅπιγρα μία Ἵ ςωυροῦ, γεχονὸς ὄστο γγώμης 
οὐχ σὐσεβοίξ, σεμνὸν ἰωῦ ὅχι λέξεως, δ οὗ βασι- 
λσὺς ὃ χριςος ἐκυρυήετο. ἐν ῦϑα σὲ αὶ γλῶήα τῇ 

γγώμῃ σωυέξαενε,τὸ δὲ μυετὰ ἴχῦτα 9) ὡρφίω ἐ- 
ςηλιτόύμϑρων βαρύτερᾳ. ἐπεῖδε γὰρ ἰοῦτινα χα τ᾽ 
ἐχϑρδιρό φώσιν δὔρᾳα μδμος, έἔχθϑα δὲ (ὖ αὐτοῖς, 

ὅτι γάμοις ὃ μδρ ἐσπούδαζον, ὃ ὃ ἐκώλυεν, ὠκθίνοις 
αὐτὸν τοῖς ὄστοτροπώϊοις κολᾳφήθίοις ἠκίζετο, ἃ 

μὴ ἰδᾳσδοθείη τῇ δχμοθοχῃ τῷ χς όνε. εὐοτ᾽ οὐδ δὲ 
ὥπσερ ἠρξάτο, παύσοιτο 5) “ἥὐδοιζ (ῖς με ἡμαξ 
ἐἰκοῆ τοῦτα ἡ ἡγεμονίας αὐδρονίκε συωθήκατα. 
ἐπ δν) ὃν αϑὴρ συ δῆς, ἐκ, ἐσδηκων,α)λ ἀτυχῶν ἐπ᾽ 
αὐτοῖς κατοτείνετο, ἵαυίᾳ τὸ ( μεσημεξρίας ἑϑρᾶ. 
το ςαιϑερούτατον, ἵ᾽ ὐπὸ μόνοις μιάρτυσι τοὺς σ)- 

μίοὶς πύλοιζο, ἡ ὃ ὠκκιλησίαν ἔγνω γινομϑύζωυ αὐ- 
τοῦ συμπω θῇ, κῳτ᾽ ἀλλο μὲρ οὐ δὲν, ὅτι οἱ κ(αϑύνγ- 
τος, σὐθιὶ ὡς εἴχονδυ ὀξεοδαμο μδρ,ἐφῶ φἴδᾳκα- 

ϑυζάσοη «οὶ συ σἱενέί αι Ὁ συμιφορεὶν, λυ] ποθς 
Τ' ἀκοίω, εἴτις ὄχίσκοπος ὧν ἐλεῖ σου τε τόλμεηκεν, 

αὐϑρῳπον ἀπηχθημᾶρον ἀὐτοῖ χρὴ πολλὰ νὰ Ὡοϑφ- 
νολία νϑαδχυσείμδρος 5 τῷ ϑοᾳ συτώτου γι ὑπηρε- 
Ὁ ϑόχντος αὐτὸν ἐρεϑίζοντΘ΄, ὦ γρῆται φφςς τας 

δημοσίας. συμφοραὶ ὀργαίνῳ,, πέρτας ἐπέθηνω τῇ 
μἰανίᾳ φίω ἀϑεωτατίωυ φωγίω Εἰπὸν , ὅτι ( χ ἕω 

ἔλὶ τί ἐκ ελησία» ἤλπισε... κοὴ οὐσδεὶς αἢ ςἴξαιρε-. 
ϑείῃ φἤμ) αν δρονίκο χειρῶν ; θο αἢ εἴτις τὸν στοῦ 
κϑατήσηον ἀντ τῷ ηριςύτην ἀποιμσδεύτω γνώ- 

μη, τεὶς αὐεφϑέγξατο «ἰωὸ φωνΐω. μδῇ ἰὼ οὐκέτι 
γουϑθτητεν" ὁ αὔϑρωπθ΄. ἀλλ᾽ ὥασερ μέλος ἐ- 
νιάώτενξ ἔχων ὅσον Έ Θ. γδ, ἵνα μὴ" Ὕ ο Ζ ονίᾳ 
"ὁ τὸ ὑγεῦνον συμφϑείρηται. ὁ γοὺρ μολυσμὸς, δζῳ- 
όσοός νεται." κρὴ ὁ ϑίγων ἐνασοῖ γ δπολαύει 
ξα ἥν ἔσω ἐν ς Δὰ Ἢ ΨΦ'. δέχ λον τῆς ἀρ 9 ΦΈΡΗΙ. δὲ] εδὲ εἰγοα κρὴ γνώμῃ κ᾽ “ζοι- 
τιγκαϑαρὸς Ἰωῦ α "δὴ Ἰ τούτοις ἡ πολεμίῳ ἐς ἐκ. 
κλησία,, τούσδε φρὸς τὰς ἑπανίᾳ χξ γῆς ἑαυὴ ἀδὲλ 

ὈΙΥΕΚΘΟΑΝΜΟΘΚΕΘΟΟΚΥΜ 
χὰ οἰξίμιη τοΠρ]}} ἐπα τπαπάατα αἴπιχις,, πῇ χυξ (τες 
Ἰερι. 40. 1}: ηγδία {πρρ]ιοατομς δέ ργεοος ἀπιουΐῃ 
ὅχ αςογάουθιι5 1) 61 τΔ}}} θύδμ!α Ἰητοητας, δ: Ρμαία- 
τιϑ ουίδιηι ΔΟΥῚΡ ΘΠ 5» ορῆτοη ἔργρτιδ» [επηᾶτ 
Το Βα ]οιλίις ἔμοφύς τ πνμ ῆδς , 4α) αν ΗΠ - 
τοί Οἱ γ πιατ,» 1 ΕΖεςἢ ὰ Π)οόφιιε ςοπ της 1418» 
σογθῦς. 111 ἀι6 ἐσὸ τὴς αἰζογαμι Πλδὶ ογτυςοιν τα Ηἷδ 
αἰίγιμο; [06 }115}}}ς σοηιμτίατοσίις ὃς δαί ροπιυβὰ 
ἰάπιᾷ ρθηάςρατ, ἰάχυς ἱπίρίοἰεθας (οἱ ἃ Ἰερείραηῖ 
Ποιη!ηδο οι Τιδοῦο (ΟἸδλπάϊο ΤΟ ΠῚ φοτοηϊενὰ 
400 Ριΐαταβ ἴῃ Ἰμάφοτιηι ργομ ΠΟΙ Ὧν σι ΠΏρΕΓΙΘ 
τλ ἔπι5 οταῦ » (δ ἀ (τηξγα Ἐμδοβοίὶ Ρτορθηὶο (ςερτγᾶ 
Κουῃαποτγιμι τοποητο,ὰ αι [0] Α Πάτοηίοιι5 ΔΗ} 10Ὸ 
πιρητζέαιιο ῬΙ]ατὶ εἴα, ᾿πηρου πῃ] οοπηραιαμίς 18, 
εγδης [πτῆογα ργατοσοηηεθι αἰϊδης βά δι που ρυϑ 
φιειπι ἀμ ηο τη [χα 15 ἐπί ογιρείο, σγιςὶς Ομ ν ]λὲ 
84 οὐας!ϑ ἱπ οΥἸΡτϊο;υαιηα 5 Ὁ Δηίτμο ῃ μίο ρ(ο- 
οέξα;τατη6η 9] ογιοία ππαρη!βοάςμις νοτθὶς ἐταῦ αι 

τεχ ΟΠ για ρεοπημ]ραίναταν. Η!ς νὀγὸ Πηρυα οἵ πνξ 
τα φοηφτηοθας Οὐ νοτὸ ἔδουζα της ἡ» ρυίονιθαδ ἰπσ 
Ὁ }15 ̓ πτο γα ]ΠΙοτὰ σταιίογάᾳ; Ἰοηφὸ (αιογῶι, Οὐπὶ 
ΘὨΪτη Οσσα ΠΟ Π6ΠῚ ἰπίμη]ςὶ ἰσἀθηά παρέξεις οὐδε. ([ηἰσ 
(1 ΟἸ τα: ἀμτοιη οταησ ἰρ15, στὸ παρείς αἰτοῦ {ΠῚ 
τὴ {πι410 ἀοςοίοσαγηζ, αἰτοῦ ἱπιρθάϊπογας:) 9115 εὐπι 
Αϑουη!πδηα 5 ὃζ ἀἰτγὶς του ππθητὶς σθοϊαϊτ ας τοτίτι]υς 
ν τ Π. πη 6 Ροίζοτγίτατι τηαπἀθηζατ,Γοα οτπὶ Ἰρίο» 8 
τη Δἀηγοάτ σθροτιῖ ἦτα ἐδ παητ, ὃς πογιμ γαπιοῦ 
ἃς ἔλιηᾳ Προυὶς πρροτιθύαις ποίξεϊς ἐνάϊοίαηι ἢ 
Αμάγοη!οἱ ἱπηρογὶ). (γὴν ἰσίταν ποπνο ΠΟ Π15;Π08 
40] 1 ]αγΊἀπη ἔθος, [ςα αι] πλΐίδν ὃς ἱπβοσγτυτιατια 
Εἰ[δτ, ἐπ 115 το πἀογοτατ (ὃς μας οἶγοα τπθγἠἸθχη ἱπτο πε 
ιι5 ροπογθηζαγοντ Παρ (0}}15 τοί θυ ΠΠουδιις ας τοῦ 
τουῖθι5 τηογεγδεαγιὃζ σοσπου ες Ἐςοϊοίϊα ογυςίατά 
Εἶτι8 ἀο] οτί αζαὰς οοτα ! οΠδ., πα] πὶ υϊάδην 4} 1απὶ 
Οὐ φαιμπι,αυλὴν ιοα, Ππυυΐας σοπηροκτίιπι εἰ,» 
{πὴ αιιάτᾳ ροταίτ ΔΒ] θουὶ οἸ πατῖο ἀσσινγίιτιις ονζ 
ΔἸ ἀεγεηχις, δ. ἤπμ] ςαἰατγιζαϊοη ξευγθης» τὶς δζ 
ται αἰτααταγ μος αάϊτος αιδα ἘΡΠΤΟριις διέ 65 
ΓΙΌ ΠΟ ΠῚ5 ΠΣ ΘΓ σί οι δῆθε {16 ᾿πξδηἤιης, ποτ; 
ξαοϊπογίθιιςρει (τεῖμς ἀθί σπδτί5, 1] σάτιις 4 αὐυνα: 
οἰἤτητο [ἄο πίη το Τ μοόδητο, 4πο νεῖται δα ρα] 
(5 ΤΠ 6 ΓἸΔ5 τα Π]2Π| ἱπ{Ἐ γι πηθητο » ἤμθΠῚ ἰαξιηίδ. 
αἱ ἔξοϊς ππρ} ΠΠπτὰ νοςς τα, το τὰ ἔρθπι εἰη} ἐπ 
Ἐσοϊε α Βαβεγθνπθαιο 4ιθηηαᾶπη οὐπὶ ἐσ Απάτγος 
ἈΪΟὶ πη θυ ἐγερτυσιη» θυ! απηῇ 415 ῃρῆτι5 ΟΒΓ ΗΝ 
ΡΘάεπΠῚ Δρργωῃθηάεσει, Ελπ νοςοπὶ Ἔχ 1 ΡΕγτο {π|’ 
ἀΐσας ἀΠ 1110 τοΥ δυοπλαΐξ. Ροξαυαην ποι εἴς μὴν 
ΡἰΠὶς δα πιοηξάις Ποπηον δε αιαί ποθ πησινῖ 400 
[4ηαγὶ πο βοιοῖϊ,ὰ ποδὶ ς γείδολπάμ5,π6 ιοα 1ηῖ6- 
σε ἂς να] δας εἰξ,ετιᾷ οὐπηιπέςατίοηε ᾿πῇςίατιν. Νά 
ἰἀαλνιων ἰδθες, ἔοι ὰ ̓ πῇοϊς ἃς Ρετη)α παῖ, 01 [065 
ΕγΑτα ΠΩ ἀττ! ΠρῚς, Πγαςι]ατη 4Ὁ οο σοητγβῆ τ. 564 ποῇ 
(οἸὴ τ σογροζε : γογιὶπι οτίά δηίπιο ῬΌΓ ἤπηυς ὅς 1π- 
ποςεξῆτος 60 πεςοίς εἰς. Ἐὰ ργορτοσ Ριοίεπιαί 5 
ταὶ πρρμνήδων γδισαηημε τογγάγιπι ἤπς (οσο 
τὶ αϑοῆας τηδηάδς. Α πὐγοπίοογιτ [5 Τ Βοδηςὶ οὔ 
(αἷς, δά ομιη ἴὰ τετηρί 4.5) ἔμπα δζ οἰτουήτις. ἰητογοίμσ 
ἄλτυν δάϊτυς. Νοη μάβθ ες ρατῖςπα ἀίαθο ες 1η Ραταάϊ 
(ογχαὶ {1 ετίδγη ςἰδηι (8 εηροζαῖ» ΘΧρε τως. Ηοστοῦ 

ἼΝ ΘΙ 

φαὲ δέντοίήεται. ωὐδρονίκῳ καὶ )ς ἀυτιῖ. ϑέανη 
κθὶ τοῖς ἀντεῖ » μησὲν αὐοιγνύϑω τόυϑμιθ’ τ ϑεοῦ, ὧπας αὐϊοὶς ἱερὸς ὁποικεκλείδϑω κὴ σηροὸς κοὶ δέος 

: 

ἔολθα. οὐκ ἔρετοδ διαβόλῳ μέρος ἐν ὐδαεθείσῳ.. ὃς κὰν “θη ὀγαδὺς, φξελαύνοτιαι, οἷ δανο 
. δ, 3 ΞΘ ΥΚΟΘΌ τ . Ὶ ΚΑ ΔΝ δ . δ : μεμα " τς Ἀ ἡ ὙΟΥΘΝΑ ΕἸ ΥΔΙ “- 

ἥλυ.νὋ 
ἜΑ" ι Ἰτααιθ 

Φ' οὐ΄οὌὃὄἔ νυ “μα ,κὧὧὧὰσι, τὰ ὼ ΣΦ... υ-: 



ἜΞΞΙΞΕΝ ΝΕΝΕΒΟΝΒΟΝΒΟΝΒΟΝΟΝΟΝ 

ἴταψας δά γηλπη ΟΠΊΠ65 οὐ πὶ ργϊπαζοϑ επὶ οτίδηι ἴῃ 
ἰδιμζατο σοηπξίτατος,, γε πεαὰς Παρ ἐοάθηι το- 
ὃ, πδ΄ 16 ἴπ ὀδάσιη πηθηίᾷ πα αιαπι οαπι 1]- 

Ὁ. ψίπας, ργαοριιὰ νετὸ (ἀσοζάοτεβ, 4ὶ πεαὰὸ 
ὙΠΘητας 605 ΠΟΙ] οσυῖίο » πθῆὰα πιοιῖιος 6χο- 
1115 ὃζ ἔαποτο ἀισηαδιηταγι Οὐδ α ἢ ας σοητοιη- 
Ρίδτις Ἑ οο αι, παῇ ΠΌΠΊΘΙΟ ΡάΓΙ τη δ ΘΧ ΙΘῈ1ΔΠ» 
ἀζ δἸας το παποίαζος τεσοροτῖς, 4141 Ποὴ ἢ πεοοῆς 

ΒΊΟΥ ΠῚΟΥ ΠῚ δότοτγο, "5 (τας [ἃ ἀπῆραις Ἐσςοϊε 18» 
ὐδι ΟΠ Ἐς να νας ἐδ. ἘΠυΙ͂πιοα] γογὸ ἤπις 

οιμτ ἤς. ἤιιο ΡΓΈρογτεῖ ἤπιε Ἐρ Τοριι5» ἀρὰ ΠῸ5 
ἐοάειη ]οςο 40 Απάτοπηίςι9 μββἐδίτας » δζ πεαπα 
Ῥεῖοηεὶ ἀθχιγδη) Ροττίροιπαβ » Ποαας οἰραπι Ὁ δα - 
ἄειη ΣΕ ΠΔΡΙΘΏΙ5. 5 δὲ οἵπηϊηὸ σου] ΓΟ. 
Ἰησρης Πι4 ἃς τηασι ἤσυτη [λετποϊππι, τοί! ]- 

ἴῃς Ἀϊς, σα Απάτοηϊςο ὃς Τ ποδῆτε σου η1δ- 
[ὰῃ} ἤαδετς γοϊαογίηϊ. -- 

υμγ[. 

οὐρὰ Ροτβοτοηάαπι ὁΡΠἘοΐατι 464], ηιάαιιαμη οἵξ 
-Ζιπΐιπο ΡΠ Ορμιιο: ἈΠοτοῦ ταιηςη οἱ θῇ 

ἔφης. 1) ὑπ ἈΠΥ ἤιι5 κά εἰἴος ὃς Ῥεηταρο!!ς οἰἴδτ δά- 
ἂς ἀρ πος» Θάτῃ αττειη Ἔχοούσόρας. Ῥοιξοααιια}} 

γοτὸ τοιηριι ρο[ τααπι ἀπ οοὔϊιη Ποίξ διι5 η105 ττὰ- 
᾿4Ἰτ,ὃς Ἰατα ἱμάϊοϊάιια αιο πλϊης ἤονθπς ἱπηροα1- 
το Ἰαταῖτ αα αἴτια βογαπὶ παπίραγο» νδι ΠΠπσια νο- 
Δ}15,αγτιαἱ οἱἘ ποῦοθα οτατογαιηνογάτοσοιι οἰ ταΠὶ ἃς 
Πποζαι [αζίας. (οπς Π]αἷσὶς οἱ ἀυλ! οἰτίαι) οἶς.» ὅ0] 
'ὰς σοητσαν ἀϊοῖς τος εἰδὶ ρο  σθοῦ ροι ΡῈ ἡ ΤΠ} ὃς 
ΤΠρυλη. ἃς ται ἃ 4110 στατίαπι τϑροτος, Πα δὶς ἃ- 
υηαὲ ἰδ] σταζίαπι, ὅὰ ἔχᾶο ρετίουϊο γοιουις 
ὍΟΣΙς. ᾿ΌΝ κωωρονομ 

τς ΑΗ Χ Ή110.. ' 

[ἰδὲ ντο τὶ Ἰατὶς αὐιϊοϊ τα ἀϊςαπη, τοῖς ν 6} πὶ 
Ὁ ξο ἀϊυϊηί ας ἰμτὶβ ἐμά !οῖο ργα Πἀςπτρι)5, σαὶ 

Δηγγίοοτο. Ὁ πάπι δηΐπη ν οἱ ααὶ πηθφηι Εἰ] οαιαιη 
ἀφ4] Παναίτατις ἃς οα } ἴῃ ἔιαῖγοσν. Οὐὐπι δπῖπι 1}}ς; 
ὕδσας πὰρ ρτόβαηζο σοητγα ϑαρθάτηιην Βατὶ ΡΠαὶ 
περοτίατ ἀσοτοτ» ταις οαπὶ ἀϊσεμάο ἕν ἔτ τ 
ἔθ ρο ἴδ 5,1 τὴδ ἴσαι οὐ π οι σο πο τ τ Ἰ ὅς αυδη- 
ἴλη ἤοσι ροταϊτ να απιὶ θχασσογαίει. Ἐρο νετὸ αιο- 
ἁΠΔ τ δο τοιηροτο ροτειὶας Πποτει,ασοὶριοθαπὶ οοητιῸ 
δοτῇᾳ ἀοημπποίατι ποι  αης νογὸ ποαις ᾿ἰςοῖνπο- 
πο γοϊο. Τειηριβοΐπι σουηπηοάὲ ἃς γοέξὸ ΓΕ] 
(Οηϊρηκίοηὶς [πιά παμπι δά ϊηντ ἀταυδ ἰδησι τη Γοά- 
ἰτρὰς (Ἀοτῖς Ιεσιθυ νοτίτοϊη δκ. διπιὶ νοτὸ τ] 

ἵδρρτάατίο (αδῖς ςοπιπιυ5 πιδηίξε αἴχδ ἀϊίει- 

Βϊηα,, ἃς οἷς σοηζαοτυά 8 σα Ογγεηα ποθ 5 1η- 
ἰότοοῇηε, Ζιυας πγα 5 μαδοῦθ πιουιθηταπη ἀεθεπῖ, 
ἀαλιῃ σου Ἀτὶ6 ϑαρθατῇ. Οαροίία απλϊοιτᾶ θην θο- ̓ 

ἀρυκὺς ψα]6. Οὐαπεὶνη ἃ τη6 4{ι ἴῃ ἢᾶγῃ ἃς ἸλαὉ ι 
ΠΟ ῥαταθαμῃη τορι {14 αι τασθγειντο ποῦς 

᾿πὴ ἤμης ἀοςοορῖ 16 οϑηο5.56ε4 σοπεϊηο δά π16 τ4Π-᾿ 

ἴδῃ ροζοταμπι. Ὑ ΔῸΣ Ῥογηϊοίο απ πιαϊ μι εἴἘ}15 δε. 

ηῇο. ΞΕ 

το ΦγΠοηηαμῖ 

ἐς 

Ἴυσοα τηδσπιτη ΔΕ Υ ΡΤ »ἤΟἢ χιο Ιεᾶ 

ν “ 

απ Βοοίς5, (ζοργτίᾳῃ! Ὁ 2012 Ργοθυδϑβιις 

υςοα Όγ ςουτίαεγ οἵ Τῇ 8 ννείςοπια Τγυβὶ, ἰοπάοη 

ἵξουπατιν, (δ αι ̓ ρίε [οἰύίαας ἰθέζαμι ἐοπῇ-. 
αι, οὴ τα ν! Δ Ηἴες Αἰξογίυ5 απέςμαγ αϑ: ρου τὰ ΠΟ 5. 
σὴ ΔηϊΘ τρασῃᾷ ταρ!ά ΤΙ ἀοτηγδάυη ΘΠ δι. ΗΠ ς᾽ : 

ΘΧ τοι, οἱ ἄοπο τὴθ ἀατασιμη ἂς ΓοἰἸξξαγαπι ρτο-" 

Ὧ ΠΟ ἢ δηΐτι οτας οἰαίπιοά! ἀατε, αἋ ΤἩΡΑ απ" 
᾿πιιθ “οιπραγάγοταγ. απο ᾿σίταῦ τλϊττο: Τα ὁπιπ. 
ἴρῃ το! ]!αδτά. Τὰ νετὸ τγαάο5 οἱ ο Ἔχουατίοιοοδίι- ᾿ 
Τρία τοίτὶς οὐῖς ἢ τειηρογαμι γοοογάαθοτθ, δ σα π᾿ 

ΕΡι δ δ᾽ Ἢ 
μλν ου χὰ ἀϑγύτ᾽ πον αὶ ἀξλρντι ουΐνι ὁ κοί, 
Φιον εἰυτωώ; ἥτε ὁμοβραπεζον γἐνειδτυἱερσύσι ἣ δζᾳ- 
φερόντως, οἱ μήτε ζῶντας αὐτοὺς φοροσερξσι. μέητε 
τελούτη σειντοις, συζέτοο πέξον εσιν. εἰ δὲ τις ὡς μι- 
χρςπολῖην δποσκυβολίσα τἰιὺ ἐκκλησίαν, χρὴ Φὲ- 

ἶ ζεῖ) τοῖς ὅστονον ρύχ]ες αὐτῆς, εἰς εκ ἀϑαγ Ἀν Τῇ “τᾷ: 

γητι πε ϑεάσωι ἴςω οΐσεις τω) ἐκκλησῆυν. ἣν μίαν 
ὃ λεὶςος εἶναι βούλεται. ὁ οἱὲ τοιοῦτος, εἶτε λούΐτῃης 

ὄςιν εἴτε φρεσίύτερος͵ εἴτε δ ίσκοπος, παρ᾽ ἧμιν ἐν 
αὐ δρονίκου μοίρᾳ τυτάξεται. κοὴ ὅτε ἐμ βαλοῦ μὰρ 

ἰυτῶ δεξιαϊὶ, οὔτε δοιὸ τῆς αὐτῆς ποτὲ σιμησύμμεῦι. 
“τλᾺΣ σὲ σεῆσι μὰν κοινωνὴ σαι, τῆς δτοῤῥήτε τελε: 

τῆς, ζὶς ἐϑελήσεισιν ἐλ εἰν μερίοία μυεταὶ αὐ εἰρεγίκου 

ν ϑοαντος. ΥΩ 

Ἢ Αγυδίω. ᾿ ΩΝ πῃ. 

Αλ χίκε.. Ἴω ἔχιςυλίω εἷ γὺ φιλόσοψός ὅδ: ἢ 
ὡν ψυχὴν, ἀλλα ἈΚ) ῥὕτωρτ ἰωτέχνίω. ἕως μδὺ 

Ανύσιός τε παρίω, 1 πεντάπολις ἰὼ, ἔτι παρ᾿ ἡμῶν 

ταύτζω εἰργάζετο. ἐπεὶ ὃ ὁ μῇν σὲ χεόνος τοῖς. πὶ λέ: 
μίοις ἡμᾶς ὁστουδμδμος. δ᾽ κῶν δἸρΥνην ἐποίησεν, ἐγὼ 

κε πλὲιν εἰς ἑτέραν ἀγορών, ὅπου γλῶήα ὠγιος τὸ 
ῥ»"τόβον ἀγώγιμον, τὸν ῥή το γγώραμον ποιεῖ, μινή- 
φτυσον ἀυτο φιλίαν αὐ δοὺς λαχόντος αῤχάν ἐθνῶν. 
Ἰὸ ναὶ μοὶ δὶ φίλιον τὸν ἐμέν τε χὰ σὸν, ὃν τόσης δὴν 
“ἦραν, εἰσεταί σοὶ ἡεέριν ὅταν ἐπανήκη μετα τίωἢ 
πρῖραν. 
τϑ Αξυονήῳ.. Σ᾿ ἐξ τὰ 

ΠΑ Νγράψωομαι σε φιλίας αἰ φικυμδμης, οὶ ϑεδ 
λ τὸ ϑείων αὐ δρῶν οὐκα ζόντων, ἀπτάσοως αἱρή 3 

ὅτ. τἧς γὸ ποιρογϑήκη σοι γέλονα ᾧ φϑὸς ἢ ἀδὲλ: 
φὸν δυσυϑμείας. ἐπτῳ δὴ γὺ ὠκέϊνος 4δ᾽ ἐμοὶ οδοχδῦ; 
ἐπολιτόϊέτο ΧᾺ σαξξαήε τώ μακαοίτῃ Φάῳ. Σὺ 
ἢ αὐτὸν λέγων ἐκ ἔπ4ϑες, ἔρεψας ἐπ᾽ ἐμὲ δὶ ὀργήν: 
κἢ ἐποίεις νᾳ κὸν ὅσον ἠδιιύω. καγω. τότε γὸ ἐξ ἰὼ) 
ἐσεξωμίω δὶ Ζοοζελησιν ἡ δχαφοραξψυνὶ ὃ ὅτο ἔξε- 

ον, ὄτο ξόλοιιω ἢ, τε γὸ ἡλικία καλῶς ποιόσοι ψ[5 
ρϑάνοι μι9! τὸ φιλότιμον γὺ ἱεροί φασι νόμῳ κωλῦ δ: 

σιν μοὶ ὃ αἰ σομιμνήσκομαι ᾽. Κοιγῶν τροφῶν. δὴ 

πτηδείας. γἡ ὃ ἐν κυρδωύῃ δατοιξης, εἰ χρὴ νομίσα) 
τ᾽ σαξξαπε δικῶν ἰδευφότερα. αὐχϑ 5 φιλίας ἀ- 

γαθ5 ὡϑάϊκατος ἐ χήρεπαρ᾽ ἐμὲ ζιμίαν ἡἹαμένα. 
Σ χρόνον ὃν ἐσιώπησει, πῶς οἴει κἢ τότε σδακνόμϑιος. 

ἀλλ᾿ ἐνεκαρτέρφιωυ, ὡς οἷόν τε: τοῖθτόν ὄὅφ: τὸ δζα" 
φιλοτιβεέϊανει κακώ. 6 Ὁ Λ, 

τὸ ϑς ψόνοθεε ψιγλσηβδηνετν ΑΥδοκολύσυε, 
Ἃ Απίϑα με) ἀλίω αἰ γυτηϊων εἐἰχ δϊαν ἐπο- 

, ͵ Ὁ75 

μδιρὸ τονίκα μο ἀοῦ μεγάλων αὐ χείον 
ἐδηκαθαδψν αύτιν ὑπεχόμον ὀξιων;»πολείψη 
οὀντοῇ δῶ εὺν. γὰρ ἦν «οὺς αὶ θρᾳκῶν χιόνα αἴδα- 
βαλλόιδρον, τοιαῦτα χαοίζεδϑαι νῦν ἂν ὠκπόμπω. 
τότε γὰρ οὐ κατέλύπον. σὺ δὲ δωσης ἀυτεῦ, μετα τὸς 

γκν 

"“Ἀὲ ΡΥ 

᾿ ΈΣς » 

οδρε 
ψλο:. 

ΓΦ ΔΙ Ὁ 

«ἰ 

 πολουίαξ: ἧξ αὐτὸς ἔσῃ μαῤτις ὧὐ ἐπομυ»ϑὴς 

δ κω δῶν. ἠδὴ ἀοοτῷ, κα ' οἱξ ἀϑερξώφφιωυ τῷ αἷ- 
ςετος. ἐσψεν ὃ ϑεὸς τῆς ἡμεόμς πολλάκις. χὴ ὐδθᾷ 



102 ὈΙΝΕΆΒΟΚΑΛΝΜ αἀἈ ΞΟΟΚνΥΜ. ὑκετηρίως ἤσουν οἱ αὔθρφρποι πρηνεῖς οἱ πδιρίοις, τὸ γὺ 
ἔδαφος ὀκραδ αἰνεζρ. ἐν ᾧ νομίσας ἐϊωὼ ὃ ϑχίλῳ αν 
αὶ γῆς ἀσῷ αλέςερον χὴ τὸ πέλαγος, χα(ᾳτείνω δρό- 
μον ὅν λιμδμα, μηδενὶ λόλον οἰξεὶ, ὅτη μὴ τι μα- 
καρίτῃ Φωτίῳ, κὴ Ἵ τὸν πόῤῥωθεν ἐξιραγων,χὼ τῇ 
χειεὶ σημήνας, ὅτι οἰ γχησοιμα). ὃ ὃν, αὐρηλιανὸν φίλον 
αὐδρα Κῷ ὕπαζον ὠφεὶς ἀππρφσοιύδητον »ὀσολελό- 
γη2) ταδὶ τ αὐτ,τρὸς δ ἑτάχοον ἀςέριον. τότε μὰρ 
ὅγως ἐσ ήρετο. εἰ ἢ κ( Ὁ ἐμίω ὡκεἶϑεν ὑποϑημμιίαν, 
Ῥίζον τατονὶ ςύλον ἡηγαῦς εἰς τοπῃ θραικης χωρία «ἐλ 
λεῖ) ἀλλα νυυῦ πρῶτον ὑπ᾽ ἐμὲ ςέλλεἶ). νωῦ οὐὦ 
ὅτε τὸ πιρῷτεν ἔξεςν, δποσίθωμι δὰ σῷ τὸ “4:Θ΄. 
χώρισωι μοι δ αὐθρφοῖτον ὀϊξαύ ροὐν Ἰάνοκζα μὲν δὴ (5 
τὸ ὅειτήσγυ μία, φθαύω δηλώσας. ἀλλὰ δεῖ πλιείω 
χορφά)ειναξ γνώείσ κατα. ύοιτο γὸ αὖτις, διιώνυ-- 

μος 5 ὁμότεχνος. χαλεπῶς ̓  ἅπαιγᾳ ἵαυτῳ συΐκυ- 
ρέϊ. αλλὰ ἡροιτο γὸ ὧν τοῦ χρόνῳ, σύρος τοῦθ’. 
μόλας τὸ λεῶμαᾳ. τὸ πρόσωπον] φνός. τὸ μιέγεϑος 
μιέριος οἰκεῖ «οὶ Ὁ δασιλιοὴν οἰκίων οὐ ὃ δὴμο- 
σίαν.ὠνλλεὶ ἢ κᾳ τύπιν αὐ ἥτις Αὐλαξίε μδν τοϑ- 
τερον ἦν νῦν ὁ Πλακιοῆίας 54) δ τοῖν (ασιλέοιν ἐστλ 
φῆς εἰ ὃ μιετώκησε, γνόμϑμον γὰ, σὺ ὃ, ἀγγκὰ Μαῤ- 
κον ζητότης φανερώτατον αὔόρα,Σ ἐκ α ὁ πάρχϑ τά 
ξεως. “δῖ ὃ τότ ὡσυμμορίαςαῤχων Ὁ (αχυγράφων 
Δικ ἀςέθιον ἐχέσης. σἰὐρήσης ἂν δγ Μαῤκε ὃ συκ- 
μορίαν. ἧς ἐχ ἣν ἐςέρλος ἐρζαΐῷς. αλλ’ ἐν αὐτοῖς Ὄί-. 
τὸς ἢ τεταρτος. νυνὶ 5 κἀν, χσφῷτος αἢ εἴῃ. τότω δώ- 
σής ὃ παχείω (αύτην δάπιδα. χρὴ φϑος αὐδξὶ ἐρε;ς, τ ε΄ “Ὁ ὙΠ ΄ ι μον ' ΜΛ. εἼα ἡμᾶς ἰδὸὶ Ὁ λεόνε φρὸς σέ. εἰ βέλει, κὶ τὴν 
δ᾽χιςολήν αὐ ν αὐ. αγνώσης. φολὴν »ὃ ἡμὰν ὅὁποόλειος 
ὶ οσωσι, τῷ τὸ «οοὸς ον εϊνον ὄψις ἐἴλαι. τῇ εδὲ “ι- 
καΐοις, οὐδὲν ἴσως κωλύει. μήποτε τοσ ἃ τον δυωη- 
ϑείη χὰ ὅπλα. ὀ ἠ ὀὀΤαίηγεμόνι. 67 

[τὸς αρεὰ ἔπαινος, ὃν εἰς φέρομϑυ Μαρκε- 
Μι τῷ λαμτροτάτῳ, νῦν ὅτε πόπαυζ) τῆς 
ἀρχῆς. νῦ ὅτε χολόζρι κολακείας ἁπάσης ι'πό- 
γοια ὅςτις τὐσφλαξων πολεμου δας τοὶς πόλεις 
ἔξωϑεν μδὸ, ὑπὸ πληθοις κ ανίας βαρβαρικῶς, 
ἔνείοϑεν ὃ σὺ ορατιωτικῆς ἀταξίας κ τὶ ϑ,Ἴαξιαρ. 
λῶν πλεονεξίας, ὥἴατερ ϑεὸς δγιφανεὶς, κοί χη μδρ 
μιᾷ τοι πολεμίοις, ὅπιμελείᾳ ὃ καϑημεερνῆ τες 
ὑπηκόοις σωφρονεςέροις ἐποίησθ. κ᾿ παρεσκοίασεν 
ἐπ᾿ ἀμφοὴν 7 δεινῶν, εἰρίούΐω ἢ πύλεσιν. φῆρέισε 
κερεξῶν,ὦ οϊοκοῖν ἐ) νόμμκζο πεποίηκεν ὁ ϑεός. οὐκ 
ἐπφοξέλούσὲ πλότῳ. πενίαν ἐχ ὑξιρσε. τὸ «ρὸς θε- 
ἐν δὐσεξής. τοὶ πιοὺς πολιτούορμϑῥοις, σέκῳιος. τοὶ 
Ὥφῦς δεομόμες φιλάνβρουπος. ὀχὶ τῶτο φιλόσοφ 
ἡτρόῦς ἐπαινῶν αὐδὲ,εἰκ αἰρ,ύνεῖ). παρ᾽ ᾧ κοιδεὶς ὁ 
ρετο μὗδτυείτν χάριτι δεδεκα σμλύην. παρεῖναι μὴὴ ὅν ὑμῶν, κοὴ τὸ διχα φήξιον ἐβειλόμαϑα: κὴ κοινῇ καὴ 
καθ᾽ ἕγα τηολεμαίων ἕχαςος » αὐτεισηνέγ, ᾳ , αὖ». 9. θαι λοι ε΄ (ἃ --- ἀπτ Ὁ διωνατον οὶ μυὴ δ δύο ον ἔρανον. ὅτι λόγος. 
ἔρια φἴδαπολύτως ἡήίων ὅξ. πάντως αὐ ἐοὶ τὸ τοξ., 
τῷ κοινε φρεφηγόρούσαι ἐπεὶ δὲ τυ Γχάγω ὧν ὑαῖρό. 
Εἰος εν γράμρίσσιν ὠυτ τίωυ οτυείαν καταιτιϑέ. 
μῥιεϑων εχ ἐνοχληϑεντος, ἀλλ᾽ ἐγ γλήσανεες. 

, πὸ ἈΘΙρι δ] οι: (μαίοσ ἃς αὐζου Οχεῖζ 

βογίμημς. 

εχντὸς αἰςοιἰδγϑι ἔιςααεητος ποτα τεγγαηιο" 
τις βόραητ, ὃς πχαϊτὶ ἢ ὈρΡΙΙςἅα] οαιμα ρχοηὶ ἰαοεβᾶν, 
ΝΥαιι (οἰ πη ἀυατίεθαζοτς. [ἢ 4110 ςιλλη ορῸ ριυιζαγεπὶ 
ΤΊ ΔΊΟΥΘῺῚ 1 ΠΠΑΓῚ ἃς Ρεϊασο,αὰπι ἐπ τοτγα [Θουγίτάν 
τ6 πὶ ΕΠ, τἤιμ ’ἤ Ροτζιπι 1ητοπέάο, σαπὶ πο ΠΕ 
[εὐτλοιδ ζΟΠΊ ΗΠ ςαζο) Πιϊὰ τ σα σεατο ῬΠοτίο, θη ἐς ἰοησὸ οληγοῖς ΔΡρο  ΑΡαμ ἃκ ηιὸά οοπι 
ἘΠ ΠΝ πσημηὶ ἀλΡαι. 1116 νοτὸ Αὐ- 
τα] ἸΔιλιτ ΠΟυ θη. ἢ] φμ ΘΠ ΠῚ ἃς σοῃίαϊειη ΓΕ - ᾿ηΠα6ης ἰη(Γ τάσιν), 46 Π ΓΘ ΏῚ ἀριια ΑἸξουίαη) [0- ΟἸΒ ἢ} ΡΌΓΟ ααΐτ, Ἵ π.} ἴτὰ τος ϑοίϊα ας Οἰδά ἢ μοί πλόιιτη ΠΈΙης αἰ το αμη , τοττίο ἰαπὶ εαχῖτι πφυΐοαά 
Ογῶβ ΓΤ Ἤτγας δ τα το τασταῖ ἤπης ΡΓΙΠγιΐ 7 ἃ τη 6 Π1{Π 
τταγ Ν της ἰρσίτηγ οἰὐμι ῬαΙΠγιὶ} ἰἰςοῖ, ἀοθίτιμι ρεῖ 
το (οἱ. ΟΠ τς τη 16 Εσα ἡ] ΒΟ Ώ 110} » δ ΕἸ ΤΠ Π115 οἴου, ΝΟ Φα] 61} ὃς {Ἐυ ἢ 1 » φιοά εἴος ᾿᾿πὶ απητὰὼ Ρἰδηυη ἔδοΣ 9. γογὶμη αὐδοηάαᾳ {μι Ρ᾽ατο5 ποῖα. Ῥοίοῖ δι ΠῚ Αἰ αι} ς δι θη που 5 ὃς Δττ15 ᾿ππΘΠῖγι. ΟἸηΠἰα νϑιὸ ἤπηα! μὴ Δ]}ς το Π0 ἢ ἔαρ] σοῃςυγτιμηι. ΑἸ μαηλεὶς ἰηζογ άπ μὰ 1α φηοσις (ΟΠΓΙΠΘΙΣ νὰ ἥατ, Ορηοτο ϑυγι5, οοΐοις Ὠἶρτο » [πο ΟΠ] 51) 6 ἀ]ΟΟΥῚ τηαρητιά!ης. ΗΔΡΙτας λα του] ἐο- ΠῚ 1ΠΠ1»10 1} ρι] σαι), ίοα ΡΟΙῈ δαπηναια ἔμ τ αητὸ Ἀ- Ὀ]ΔΡΙ]»παης νογὸ ΡΙ οί: ἀιιουι!η) τορι (ΟἸΟΙΙ δ 511 Πγζαια]ξ [φἀει»4 οὐ Ηετὶ Ροτζοιϊὲ; εἰ βάρ: 1ππ τοΥΓΟσ 15» ΠΟΙ ΠΠ 111} Ποῃλ οι, αὶ εἰϊ ἐς Ργίμοίν Ρὶ5 ογάϊης, ἴς 60 τε ΡΟΥΘ ΡΓΙΠΟΟΡΣ ογαῖ τε σεις 415 (λΟΠΔΓΙΟΓ Πα: ΠΟ ΓΙΠΘῖ Αἰ(ξουίμμ). Πρ ἰο5 ̓ σὶν ταγ τε βιη) Μαγοο ἀμςο,, ἴῃ ἡϊα ποι ΡοΙ γε η)5 Πᾶν δος Αἰδογ 5.56 ἰὴ Οἷς του Εἰ τι1ὴ ἀπ αυ αγίι, ΠυΠῸ 

ξογυὸ ΡΓΙΠΊΠΠῚ δι π Ἰος ἴοποῖ. ΕἸ ἐκθὶς μι ἀδη [τ ταρεῖθν ὃς δή δἰιπη τοίδτος ἐς το) ρο ΓΟ) 10 05 110], Ομ ἢ ἰτα εἰ] Ρἰαοίτιπη ΟΥΙΙρΡίαπη οὔἰαπὶ Θρἠο π}]εσες. ΝΟ δὶς ΘΠ) Ῥτορτοσ μ6] ἰυη » ΠΟΙ͂ ἀατυμ ΟτΙαπγνντ δα ἰρίϊμιι 4υο΄ιις ̓ Ἀάσῳ ΡΟΠΠΠγϑν Μεδαζθηὶ ἐπ εἰ απὰ ΘΟ] Π}}5,} 11} (οσἤζαη ἱπιρεάϊω 
ἸΝυμμαμδη. τΑητᾷ νἱβ Οὐ ς ἴῃ ἀυτηΐρ, 

Ἡδρερμοηΐ, 

ἸῬΡἑἐπίπῳ ν Ἰττα Εἰς Ἰαιις οἰ, Δ). οἷν! πιο ν μον» . Μαιοο] πο εὐ δ υμέηγες » πμης οἰὴηι αν ἱπηρεγῖο ἀφοοίπεινμμης οἰἰμ) ΟὨγῃ]ς Δ δηταηάι ἢ ΡΊ οἷο αυίοῖν στρα] σὰπι Δοροορηει γερὸς Β. 110 ἐπ ρΡ] ἰρατας,, ΤΊ ἃ τη] ἰτιά]ης ἃς ἀιηθηχία Βαιθαγῖςα, ἰητις ἃ Ροτίαγ- Ὀδιοῖς τοὶ ΤΙ ἰτατὶς ὅς, σΘΏΓΕΗ ΟΠ.) Δι τ» φιαῇ δας ΠΩ μ]5 ἀρραγυτ, ὃς Ποίξο5 νῃο οουσ ὃ ῬΓΘ ΠΟ ἤθα!τος ςαγὰ ἀΠιροητάηις αυοτἀϊαηα 12’ Ρἰβηῃτίοσος ᾿ποάοτγαζιογέίαιο τρα]α!ς, ἃς 1 νυ ΠΑ] 15 ἈεριηριΒ] ἰοὶς οΟἰ εις. Το ΤΌ σοητοπιρί Θυ]ατη 0 Ἃ τὰ ςοποο πη ὰ Ὦο εἴδει, νε ἰεστεϊπιί ἃς Ἰαΐξααι οἤς νἹάδτειυγ ΝΟΩ αὐ ΠΟΙ ΕΘ πες ἀ ι1- [1Ὰ5 ΘΛ Π)ιλαι Δα Ἰοοὶς ῬΑ ρογταζθιη ζΟΠζα ΤΉ 6 1115 ΠΟΙ αβεςι 1 δι, ΡΙ115» ΕΥΡ ΟἿ 165 1 1Πξπς, 1; σσοητεϑ δεήϊρπας, . ΟΡ 4υλπη σαι Ἀπ,» η0 ἢ Ρυάςςρ]οίοσ Ῥἄατη [Ὡσογάοζεμῃ . εἰμ ἰαμά 6 ΠῚ Ργαάϊςαις. , ἃ χυσ' ΠΘΠΟ τοὺς ἘΠΊΡτΙΙΠ}. ΓΕ ΕἸ ΠἸΟ ἢ τπ) ἱπγροιγαμίζ. Ομδηο 
᾿ ἰπίρλιδ. τ ραδ]ϊς ὃς ρεϊπηατίπη Ρῖο (δ 4μϊῃ 6 Ριῶ- ἰφῃγοπ5,[1 ποη ἀςδ τάμη, αἱ οοιτὰ υαητᾷ ροεμηδ᾽ Βιλθατη ἀἴαις ἰλιιά οι οἱ ΓΕΡΘΠἀθγδη,μῃς,, Παοη απ, νοῖθα τοθι5 πγιϊτὸ ἤιης ἰηξεγιογα:ἃς “βο ἴπμῃς οΠΊΠ12 

Ϊ Θση. ἴδῃ οὐἱπὶ 
ΟὨΐπὶ το άϊσ 

[δὰ πο] ας ἰπ’ 

ἸΠΆ ΘΧΓΟΥΓΙ5. ΡΟ ζογας ἢοο οἱ τοί Ἐπη 
1815». ΠΟΦῈΟ τη] οἔξις αἰπείπχαν, 

ΠΩ 

Ὁ» ΡΣ τ ςο πόεσα: ῶ. ἘΠ τ τς πῶ ΜΠ 

ΓΘ ΠῚ νΟΡῚ5 Θτίαπη [το 4ς ἐπάϊς!ο σράεγένο 

ιν εν» πὐρεαοε  Φὺ .. ἡ 4. “4,4 ἀξ: 

ΞΞΠΞ ΘΡΦΡΩ 



ν ὥσς αὶ αὐνα.--.Ὄ.. - 

ἘΡΙΞΤΟΙ͂ ἅ. δ οὐ 
ΓΑλων οὐ ἤοάμηάα. ὅγῶς Ιωαΐγῃ. ύτ Ὧν 

ῬΠ10" ἋἋ 7 Τί ἤθη αδιεὶ ροτοιίαπι μοπυϊππι ἁπρο εἰς Ρῆϑεη δε τοῦς δῈ διωαν φιλίαις, μὴ 

οδᾶι, ᾿ Οροιῖδς. “ΔᾺΝ χορ τι ἰόν; " - ἐγ ἡδϑτε!. ᾿ το ἢ 
ΔΥΈΠὶ τρελὰ Εἰάρη. Ἐπ ρδον 6: 
ετἰτά- Νγέρεω πλάση. Π6 εχ ἀποί5 ἀἰξογαπι» αὐ ἢ οι λων, ὸ. 2. δ ϑονσν ἐν 
ΠΤ: Ὑλἤδοίτας 65 ἀοϊ ογδμι ἐπ ογαϑ αὐξ ἢ ποι δα γο- δ ῆ Η κὰν φ μεία λᾳιῖνα μη δυοῖν θώτῴος ν»ἡδυΐ. 
Ιοῦ ἴλην τος οι ποτιτφάοίοτο Ὀγαοίογὶ5. , χάνων λεπῆς, ἡ μὴ τι [χὰ νων λυπῇ ̓ 
"ἤοπι ἐ Γα αδέλφώ.. 

Οὐ: Εγαινὶ. ὌΡΕΟΣ ἜΡΎτος νυν ΝΟ δ 
γλυ- Σ ὙΥΣΟ ἷ ἱ Μῴφω τους Διονυσίοις αὐτές λᾳ, ω“ βιβλί. 

Ἡ 16 ΑΑλϑοιριουγῆο: ᾿ὙΪΠ» νὰ ἀς 1561}15 αἰζογιιπὶ ὡν τὸ μὰρ ἧς εἰληφώς τὸ σἹ ἀπειληφώς.. 

Πῖ Ἐαδν δὲ μμήρμο μόδα, εὐ αἰλρκηῖ ὡς εθβανφίρρς ,. ο(υάελ,.υ. τὸ ι΄. 
ηἰς .ἀ (δ) νουήαιι αἰ ται οχ τὰ χυστογο ἀθογοι, ραπσα | Ϊ Ευ ΟΥ̓ ἥἤγα πυϑεργωι σὸν «ρρελώμο Θ' » ὑῶρ 
ἽΝ τὸς υἱδὶ ρυσυμετεηήα σεηΐθο », ἀς αιο συπτυζι «Ψ. Αου πεέυσομαε, φεραφηγήσο οι βουλομαι. 
ἢ ῬΕΙ͂ ἀπ}. ΑἸοχα αάον [δ ἀτθητία οοππόηαο Ογγθηθη 5, Αλεξανονιθ' ὅσο βουλὴς κυρίακος. ἔπε μειράκιον 
Ὠ "ἢ τὺ Ὑὶὴν ἁἀοϊεἰδῆς οἵἶδι, [οἱ ἰταγίατη νιτὰτι ἀπ - ὧν εἰς μοναοι κὸν βίον ἐτέλεσε. τῇ δὲ ἡλικίᾳ συ μὰ: 

υο »Ῥβο(ζηαι ὸ : ταῦτα ντδ- Αἰ δῶ μ᾿ Ν κλπ ρ νὰ ἀρῤν ΤᾺ ἀδεδαμααι ἀκα το ταν ταις ἐἰαξτιεναμτις τοῖοι; ἄς εναδκῆς ψετοὶ τὸ δίω οἰτέσεως. 
ηἰπἰ5 1 Πὰς ο[Ἐ Δ ἰδ ιτιις, πθταρα δά δαί ἀϊρηϊτατομὴ οἰϊ6- ἡξιῳ σέ, ΚΜ ΎΘΙΟΝ μευ δ πμὰ ἰϑῖο, τ τί ω 
, ΠΟΙ͂! ἕιϑ νὲ ργοϑῦγτοῦ οἱοει Ολμτι αὐτοιι οὐἱαιῃ περο- 76 Ὡρεσ ουτέξος ενώ ζατα δ τινα ξεν ἔλιορα- 
οαιθ ᾿ ἐπ αι νοι 7δϊ ἰὴ ὀχοθγοίγαμι ὃζ οὐαὶ θθᾶζο [οα1) τοητέσου “ἡιόμδυ, κοὴ ἴώων νῃ τῶ ἐαχᾳριτῃ συ- 
ῃς πο ΘΟη  ἰτατίοἠὃ ἔφοιΠος (Ηοπογεταγ νοτὸ ἃ πδρῖς ςοὺς, τικκᾳ ἅλω γγωρ ἡπιῤ ἡῤδ νι ἡ μνήμη τῷ τολόυτή-- 
4401 πλν τπϑι ον» οι αι ὁπ. ]5 οἤδηίῖο αἴθ ος- σαῦτος, ἕηὶ πώσω “ιυσ' μδέεια τοῖ ξίῳ τούτῳ στ «᾿ 
τὸ λ- ἘΡΡΙδθιη μιὰς γα ἀξροπίτατ) οἰλη δος ἰριζαχίηῖτ πρηϑεὴ με ούτω συςεὶς, ορὶν μὲ ςοισιᾳ ὃ ζεαὶ "πὸ 
οὐδ [ἐδ Ίοοίεταζο » ργϊα ἢ] αι ἴῃ Ἐοῖς Π]ς οττα [φάτο - - ΩΣ « οὐττ ὦἢ Ἀρο  ὠγεν μι 
 1πτ Πος ἃζ τα αἰ τις ΡΟ ΡΝ πὐδη δι ἀδοίαγαζις ὁ ἐξ ἐδ "πα Δ (83 νοῦ χεδίρρν ἐσερῆς αγὲς 
ἰηοῖν ᾿ς Ἐρίίςοριι ςοἰεἰδρτυίπια ΒΙταγμογιίαι οἰ αἰτατὶς. Οἴϊιι «δεχθη ᾷ βιὸ ΑΥΩ ξασινε πολεῶς. συμβάσης δὲ 
σαι. ὅπ ἀπ{Πά ταν παίςογοτων » ρογπιληῆς αὐηίςις οἱ; ἮΝ τὴς ὀχζειφοράς 7 σ)έμοινε τα Χειδοτονγσονη φίλος, 
ς Ἰσὶν ἰς ἴῃ 90 ἀϊριιταζίς σνάάι ςοἸ]Ποσάγας,, ὃζ αὖ {ΠΠΠππ|5 ἴὰ- καὶ γέγονε Τ) ὀκοίνου φιιοτω να. ἐπ) δὲ ἡ σιωοᾶ)-, 
ἢ ίοης [τοῦτ Ροιξαιιὰτη νογοδ πο! ἀςονοταμ ργᾶ-ς κε )γώμη κατίσχυσε, χρόνον μὲμ Ἤγα συϊυέμεινον καὶ 
χη. μάλα τ, αα τέρυϑ αμηἀ8 ἔαξεῖο “μα! ροτ(ομιεταιςι ρας ζζης τ ν᾿ αἱ δινοοίμέω εἰδότι, μᾶλλον δὲ αὐτῷ 
τι"Ὁ ἡμά νας Εἰ ] οοιπλοιποτο, 48] ΠΟΙ ᾿ηταχὸ 4011ρ- ΙΝ ᾿ ΤΣ ἘΣ ΔΑ Ὁ» 
410 ὁ Ποροτίμ ἐς φομἢοεμ ἦα ρος ἀτάϊις σδιΠροηο!:- σώ κὺΝ τοὶ σῆμ παρ γγρορθν αν πος ΔΉΜΩΙ 
"|2Πὶ ἀἰς 4 ΠΙά τς άἀμα Ἐγατ] δια ὃς ΕΠ δΘ Πα πὶ (ἀριθυτ 77:0. Ὁ χαὶ βιβλίον ἀγεγναν ἀτάρ »θζορος τ μῳᾳ- 

ῃοῇ βίδηυιι ἰοσὶ, αιΐοπι αα δϑατιίιι, νὰ πλθα ξοττ [οηῖθης χθιον ἐμιοὶ δοκεῖν ΑἼικον ἔγρραφες, εγαΐγων αὐ 
ηὔδο τα, Ατειοιΐι ἐπε ριρ αν οαπὶ νὰ ΠουλΠὁ5 οχοῖρο- σὸν τῇ κάτασοχῆ 40 αν ορῶν. τὰ ὑδ δὴ μμεγε! τού: 

ἀν} ιλυτδ νμυδοΣ καρ δια ιασαλκες, υ, Αλεξαίθνῳ τοὺς γνα σμιοπετάνάεκεμμ λ0ν διοχὰ ταη. ἃς ΘΟΙΟ5 οἴφότῦιο μὴ ΡΕΙ .. ἢ δοῦ δὲ, ἢ μυες ὀλίγων, ὅτι τῶτο μδ ἔτος ἢ ἐὴ Ὅίτον 
ΡΥ ἢ νοτὸ οἰτϑ,δυτ ςοττὸ συν ρας. σοτηπλι- "ρῇ ἀνα μοῦεα, ΠΗ ον ὦ 
πιο τοττῖτ Ηἰς ἴᾶπι ἀημιις οχὶς ροξ οχεϊπθσαι 9 κοι, μι το σία ὠμανηφηαν ΚΟ τὰς ὀζαᾳ Ἡξχθρ, 6 
ΠΠτὰς ταπναϊτας πιοτηογίαηι ὃς Ρσθιι σοηἸξυτάπ,. σ᾽ θυ κ ἐβασῆσε τίκ υϑυ βιϑ τυυἱακ. οὐδὲ ῷ συλ-- 

ἰτΟν ΕἾΠ]ς ποθὴ γεζτὰ Βγταιπίαμι γογίας ἴτοῦ ἀϊγοχτ, πο λαλούσης αὐτὸν καϑεοδὰς ἐλαβετο. ῥδρει σὲ ποῤ 
"ἰδ 06 χα οατῃ (δάἀοιη, μα οἱ ἀοίεἰπάτὰ ἐπεγατιοσοιιραη. ἡμῖν, σσερ μησδὲν ἀυτῶ ὀζαφέρον, αὐ χαήτις ὡς ἰσι-: 
ΜΕ, δι} Εἰ πιπαυῖς, μά ἀρὰ πος σοι] αι τα ἢ [Δ «τῇ τοροσφέρηἷ). ἐγὼ ὡδμ ὃ ἀπε πόῤῥωθεν ὠγεῥά- 

7115 ΙΝ ἰπτοτῆι, Οὐαὶ Π ΠΣ ΚΩΝ Ῥυ Δα τάπι 815 ΘΙΠΠῚ φίωι ΖᾺ γάμρὶς χοῖΣ ἱεροῖς ,οὔτῃ ἤδη ἀρὶ κὰ ἐτλνδρι 

»"" Ἰορηστο(βοπῖθις παρεας, ἔσο τααὰς ποπ ἡχαΐτος “αν αν ϑένς, ἐπ ῶς οἷν ἐρῶν ἘΠΡντο- 
εἰάὶ δῆμος [ἢ [Ἰοτάτι!η ἰδσιη ςοση το 6 γετίατς ἢ, 70 ἐς Ομ: ἥ ἀἱ "Ἐξ οὐ 7 ΝΕ κ 
10 ἤδχῃς ἀϊά το" { ταυἱτα ἀςδεον αιὔρρο 40] ἀπηῸ {- (ῳλύγε αἰῶ ὀμῦμος ἢ )εφοντὰς ονίοις, ουφῖϊ αὐτός 

[- Ῥοοτο ποηάσια ἴῃ αἰ δύ δγαίη τγαίατιι5. (πα) δατέ μ᾽ ΤΙ σαφὲς ειοίγαι φρϑαποιομδ, ους ὀρτοεῖς δ φλια- 

Ὁ ΤΥ ἀπηνν ἀθηνιμουσανς το ἐορε ἐδ ἕν ΟΣ ΟΞ 
[ ἷ εἰ ιὰ ΧΉΡΑΝ ἐν ΠΣ Ὲ κοῖς δῷ ἀκ αα πππρίη- σίας φορδκόν αγτες, 1 δ. ἐκ δου ας κ λὲς ἐκότῶς ὧν υὔ ἌΣΩΝ οητός Π Αἰ τη ς οι, " τὰ τῆ ΠΡ εἰσεδοὺ αὐτῶ «οροσενίονεν υϑμόις, κοὺ ὑαῖρ ἀδαφοι 
"ἠ δϑΔΓοτιι το) ἀτά 6 ρον ἐα ἂς αυΠ) 8 ΘΟ ὩΣ ΡΣ δερλρν “ὦ ξένε ΣΙ  ἶΝ: 
οἶ πα σης οι τεέξαίο ἀυθ᾽άσας (τῇ Ἰοίσης ποῖος ὙΘΘΆΒΟ ΘΕ ταν Και 2.5 ᾿ ΤΡΕῚ Ὑ 
υδ ἸδΠΟΠΎ 1 ΠῚ πο ἀπὸ ὯΠ| ποίρπι ἃ ρεγπῆς 481 ε- οὐ ΜῊ δὲ ον Ης σεγὴς τὰ ἢ οὔτε ἐμμεβε οί μείω} 

(Ὁ- ἴλη ουσπχα] τοέξο ΘΌΠῚ Ῥγομιδαογαπι, ποις τοὺ οὔτε ἐμιμεσοιμΐωυ αὐτοῖ(. οἰάδα ομῳ πῶς ἐποίνστε ὍΝ Ῥιτποηογε γ ποῆτδ ἐμμτάτι ἰρίος νοϊα!. ΝΟ Ε: ἰ- πατέρ σεβαομιώτατες ὠγλλησια ῥδ, οὐχ ἐδεξα- 

ἐς, δ δα ειια μόδα μας δα τεὸς βατα αρίμας, Ἰώ αὐτῶι, οὐδὲ τξαπέης ἱεραῖ ὁκοινώθησει. οἷ; 
νὸς εὐμβμυν Ἦν ΡΝ τον ἀἀμης Αἰ άρια κοι δεῖσῳ κοὴ τοῖς ἀναιτιοις ἐτήμέησει. ὃς τιξ  Τρό-, 
., δά ἰχοτα τας: ςοιπιθαπιοηςξ Δαμλ1 Αἴ ἀοιὴ ΣΕ ως λείας ΓΩΣ Ἢ ἸΣΝ 
"ἢ ὶς οἱ Ποποτοῦι Πμαδαϊ» γε ἰπποςρητίθιι5, σαςιθαά- ἜΜ: ΞΟ ΤΑ. Θπ Χο θα ὑφ ύμος ΟΝΝ ΤΡ ΟΡ 
“" Ἰγράϊτῃν δι ην Ἰπάισοη!5 νοττο τοῦτα ποποοιη Πα .- ἐφεροονμ ϑδύηται, σόγτι ταν ῦθς ἐβχου ΚΘ Λογοῦ 
Ψ δἴθ (οἷθο. Οὰ Ὁ 415 ἐκ 15 1π ποίεται σάθενουης- χιμζω ἔχοντος ὀἶξιςτίμεϑα φλυαρειν ἡγούμδμοι 

- αποαμθιις ααο ρός ἔλίτο (ει νεῖρο ΟΥᾺ ἀν τ χοῖς ουογερώνοντας, ὅτι γὰ μητροα τῆς πίλεως 

ἐσ ΠΠ τονε μάν βατίες εκ δ παντὸς τὸς δ. αν τὴ, [4. κἀταβάλλομὴμ δἴκανα. καί ὅὶ ἐᾷ τῶτο τὸς ἀπο) ἡ “Δητιηος ρατγία οἰ αἰ τας 5 1Ὑ ῥτατζέγισο. Ὗ Θγμη Ιὰ - ᾿ θὲς χα οθ}" ὅλα δὲ δ’ δέ ἘΣ: 

Οἴτοὺ ςατὰς Ομ  πιϑάς παπτοσὶς ᾿πηροῆτας ρεγίοσο; τῶν φξογοσως ΜΘ κι Φ 

πη Βοος, (ζοργτίᾳῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυεϑβιις 

υςφα Ὀγ ςουπδεγ οἵ Τῇ ννεϊςοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοη 



ὠς ἰϑνψ--. ς ὦ -- ΞΕ ΟΣ 

κασι νσυσιαννοσυ τι σπρσαύλνναι Ὰ- ΕΣ δος, - 

τας τ ες -- -- ..- --- τος τς 

ΞΞ τπεξεσοσταξ. 

ΣΟΆ β ὈΙΥΕΆΘΟΚΝΥΜ ὉὈΚΕΘΟΟΚΛΥΜ 
χοὶ μόνος ὑώῴρ“ἡ ἁπάντων ἀϑζολδμαι σχολῆς. αν 
ὦ καλᾷ μοι κείσεται αὐοοὶ τοῦ ϑεφῖ, πλεονεκτεῖν 
μρ πόνοις. μιεειονεκτεῖν σὲ τι δι. τὺ τὸν Αἰλέξανορον 
δὲ τϑτον, ὅτοιν ἐδρ εἰς ὠκκλησίαν «οϑίω, βελρίμην 
μδὺ αὐ, μησδαμόϑεν τῆς ἀγορᾶς ἰδεῖν. συμᾷξ αὐ δὲ 
ἰδεῆν, ἑτέρφοσέ ποι χπορέπω τουὶ ὀφϑιιλμοιᾷ, κἡ οῦ- 
δε ἐπανθεῖ μοι κοι τοὶ τῆς παρξίας ἐρύϑη κα. ὑὰ- 
βαντα δὲ τίου οἰνοείαν αὐλζω, κ᾽ ομόμδμον διιωοό- 
Φιον . ὥπασι τοῖς εἰκόσι τιμῶ͵ τί δη ποτ᾿ οὐαὗ ὠσύμ- 

φωνός εἰμι τοὺς ἐμαυτὸν ἰδέα γ δημοσιχ.ἐν ἃ 9ὲ-- 

τέρῳ [7 καιρῶν δεσοζυδῥα ποιῶν. αλα τὸ μδρ,- 

κὼ πεδνόμῳ. το δ.) φύσφ χωράξομαι,ῥεπτόση «σφθς 
τὸ φιλανϑοῳπον. χοήτοι αν, πε βιασείμίω ὃ φύ- 

σιν Εἶτ σωφὲς ἡπιςα μείω ἱφὴρ τῷ νόμφυ. αὐτὸ δὴ 
τό ὅδ: τὸ ἐρφοτημᾳ,κυθὸς ὃ δεῖ καὶ αὐϑεντίαν αἰ ὅπο- 

σολικῆς δζχδογῃς δσιοκολναάγωι ἁπλῶς χρὴ σαφῶς 
χἡ ὥπερ πυνϑώνομεαι. Αἰλέξαν ρον ἔδίσικοτον χρὴ 
νομίζειν ἢ μή. 

τῷώτῳ ὅς 
Γὼ ξελοριαι Θ αὐ άζνη μοιϑεία,νόμον ἡὶ [ἴ- 
ἅγα! τᾶν ὅτι αὐ ὠκεῖνος ὁ φόνος ϑεασίση. δχα 

το χἡ πόνϑιμον ἀ χολίαν τἰδοιτησομδρος, κ νο-- 
σοκοιμέμδρον ἔπι τὸ σὼ (ᾳ «οφς7ὸς πόνοις ὠκέα. 
στένδιρῥρος", κΚ διὸ δσύσεις δὶ ὑποήγον, ὡς αϑύποτηον, 
ἣν σδ)ετεΐχισεν ὅπλα πολέμια, ρνα Κλπαλαὶ ". 
σκαύτε χοὴ ὑδραχα.κῶμαι δὲ αὗται πενζᾳ πόλεως. 
γὴὺ ὦ δυψηρᾷς λιβύης αὐτοὶ τοὶ μιοϑόφια, ἐν αἷς τόν, 
τε δῆμον ὠκκλησίασοι. κὴ )ρώμφτα, τοὶ μδρ, ἀγα. 
γοιὰ, τὰ δὲ; δαιοδουὶ, τοὶ μδρ γοὶρ ζω Ὡρθς αὐθις,τὰ 
δὲ δι αὐτὴ ποὺς ἐμὲ, κὴ λόγοις δεεξογϑων ὅγι- 
᾿φηδείοις εἰς ἀῤχαμρεσίαν εἰς τὸ γὸ πεῖσοι,κἡ εἰ τῸ9. 
χωρφίη βιάσαδγαι οοϑέϑαι «ἰὼ «δὴ δ χισκόπα 
σκέψιν, ἐκ, ἐϊξενίκησοι τῷ δήμε τὴν αἷξὰ τὸν οὔλᾳ.-. 

ξέςτετον Παῦλον ασάδην. ἐξιῶ πιςεύεῶς ὠϑοκὰπα- 
Ῥος. εχ ἰὼ μοὶ βελουᾶμῳ μάτίω σἱεοδραμιη"έναι. 

πολλὰ τὴ τί ἐμε τοῦ δυύμκῳ «ροσέκονια. τοιῤφα. 
νερφοτοίτοις αὐ 5 εἴτις αὐέκρα,»ε μέϊζον, εἴτις σὔ- 
οὐ μᾶρΘ’ κρηπιδὰ καὶ ἐποειναξ αἰ αὐτῇ, κοὴ τδ9η-- 
“ρϑος ἡξίωσὲν εἶναι χρὴ λῤηον ὠπέτεινεννως ὠνίους 
ὡς σαυωμότας ,ὑπερεῦδμ! χερσὶ το ασδεδοιὶ,, ὠκκυ- 
λιϑδῦαι ἡ ὀκελησίας ὠϑουμῆῥοις, τοφοέζᾷξα. 
συγ χυϑένίᾳ δὲ αὖϑις, ποὺ πολλάκις αὐαλᾳίβων τε 
χαὶ καταςήσοις τὸν δῇ μον, δζρὶ πῶσθῇς ἤλϑον ἐν λρ- 
“οἷς δύο, τὸν ἀῤχιερφτικὸν ὠκξίρον ϑ'ϑόνον δπδ- 
σεμινύνων, τὸ πτε, ϑὼν ὃτο δζᾳ ὦ εἰς ὑμαὶ ἀθετήσεως 
᾿κρὴ τι μεῖς, ὁ ϑεὸς ἀϑετιῖ7) δὴ κοὴ τιμᾷ. ).οἱ ),δὐ φής: 
μῷ τε φωνῇ τὸ καχῴοιον ὀνομίᾳ σῆς ϑεοσεβείας 
ἐπεχαλέσειντο. κὶ πέσοντος, ἱκότοῦον ὡς «Ὡοὸς πά- 
φόντα τοὺς ὠκβοήσης χρὴ τὰς δλοφυρσής ποιέῤδμοι. 

τὸ μδὺ ουῦ ἢ αγοϊδῶν, οἱ Κ.) πέρᾳ ὡροσδοκίας, αὐλ᾿ 

ἔλατῆον ἰυῦ. αἱ δὲ γοωναῦκες, βία δυσμεταχεί- 
ρίφον. χ ἔίθας αἱ ρέστω (βρέ φη φοοφτείνεσω "ὦ μύε- 
στω τοῖΚ ὀφϑωλμοις, ἵνα μὴ εἰς ἔρημον τῷ σαυήϑοις 

ὃς (οἷαι5 ντ το ηἱ οἰ ἀσοῖς ροίπητ,οσο τη ποβο᾽ 
εἰς ἔαπι. Αὐχαὶ δαπὸ ποδὶς αρυὰ οὔ οἰ, ἢ Ι4θοῦϑ' 
νἸ ΠΟΙ 15, Ποηοῦδις γοτὸ πρῶ Ἐπ υηΐ Δ" 
Ιεχαπάτῶ οἰὰπι 1η δος] οἤατγω ργοάθο , να] ἐμὰ πε λυ" 
4ύμηι ἃ ἔοτο οδίρίςετο. Οἱὸὰ ἢ ἀροιάαι γε νἀ ραν 
αἰἰὸ ἀοβφόξο οουϊος, ὃς ςοητιπαὸ τλαχ!] ας γυροίέ {ἢν 
ξαπάτμτατ, δ᾽πγα ἃς νογὸ ποίξέιτι ν οἰ δ υλμηι 15’ 
σιοῖϊος οἰϊ,ὃζ εοάδο ἰαη τόξο ςοπτίποτας,οπληίδυϑ 
τα{{15 αν ποποῦῦδ. αἰόῥῖο. Οὐν Ἰσίταν ἃ πηριλοτριῦ 

ταητὰ τι ἀπ ογθρο Ῥυιβτ δ ρα οὐ, αὶ ποϑμὸ 
τοιηροσο σεέζα ξλςιο. 594 ρατῦχῃ ἰορὶ χηοτεσὴ δ 70, 
ΡάγτῺ (ὁ πατατα , σὰ πο πᾶς δα Πιμπιαηίτάτεῖῖ. 
Αὐηαὶ οὐηλ ἐς ἰθρς μιδη!ξοίξαι αἰ Ἰηυά ὃς ΡΟΠΡΥ 
σαι} εἰξην Οἰ τ} ὁτιαι Ππαζαχαμι τορο εις, ΗΔ ἢΡ 
αακίξιο εἰξ,αἀ ἡμαμ οχ δαζοτίτατο Αροϊιοϊ οἷ ( 
ἀὐτομ]5 τοίροπάοηκ οἰὲ ἢτηρ!!οῖτον ὃς ἀἰ]ς (ὸ γδί 
αυα τηξοῦίοσο, ΑἸἰοχαιάος οριίζοριις ἧς {τ ρυτάι, 
ἀιι55 Δἢ Ὡ0η. ᾿ 

Εἰ άενὴ. 

(ὺ ἅκ νοῖΐο δὲ ποζεῖπτας αι ἀᾷ αἰμπα της οορ 
, ἷεσθιη Ῥυτατον αι σαι 1}}ς ΤΗγοπας {τατιογ 

υγομάς ἰασαῦθτα οἵ πὶ τοβαρ ςηβαρτοῖαπὶ εἀάμις 
ζοΙΡα δά ἰαδοσῖος φάορὶ » ὃζ ργοξοξξειις νίλπν ῥβοτοι 
Ἰοίδι,Ζιδῇ (οι αι), μα: Ποί άτν αὐταῖς ΟδΊΙΔο Δ, 
θαταγρρογαρηὶ δα Ραα υίζὰ ὃς Ἠγάταςξ. 1) Γαπεν οι 
Ῥρηζάρο 5 9 δέ βτιουο ως Τγθία ρεορεμιοάμμι, ρῦῷ 
ΤοΠβιἰα ἰη αιμδιι ρορυΐαι δὰ ςὐποιοηφίν νοζαμ 
᾿ἰτογάίαις Ῥαγοη γξο ταῦ» Ραγτίῃι τά! α! (. αιαὰ ΠΙ 
ὁπστὰ Ροιτιηοθαηῖ δά τρίο5», αυά ἀλη δτίαμι ἐς ἰρί 
Δα 16) ὃς ΟγΑτοποιι Δοςοιατποάδλταμῃ δά ςΟΠ})3 
ἄταυς δα ροχίπλάφηάιιπ)ν εἰ δτίαμπι ἢ Γπσοφάογοῖ 0΄ 
σοηππὶ ον δα ἀς ἐρίίζορο ἀο! σοηάο ςοππΠ μαι. 
Ἢ ΑΗ αὐιποαὰς νοτὸ ρορι}] Πευα]ιῃ} ἐτρα [ἈΠ΄ 
ἐπ Πϊπιαπ Ραμ] απὶ Γρογαῖ!. Ν οἰ τὰ νοὶ οροάλῖ 
Ρατεγ Ν οι νοΪ]ι] ςοπχηλίττογε, γε ἔγα τὰ οὐτῇ Ὁ Πς 
πὶς [αΐξορτιις οἵου, Αἀ να! συ, 1 ρ γᾶ πρπουρς 
ΤΠ] σχμιθοθαῖ, τὴς ἀρρ]ιςι]. Ο]Ατ (δἰ πγὸς ἰὐτοι ἰσ 
Ρίος,[, αυῖς ἔοστίις οἰαπιαγος, “1115 ᾿Π ΘΠ ΓΑΙ. Ιῴ 
πάμζις νοηΐγφῖ ὃζ ρεης ΡοηῚ οὔριος [ἃ ἰησοτγετεῖ; 
ἃς ΠΙμ115 ἰσησαη) ογατίοποπη ἕαςογοῖ, αιαῇ Ριοάϊτον, 
τος, ]ιαῇ ςοηϊγάτοῦος ᾿όξογιιην πάη! θιῖς λα το» 
ΘΥΟΣ εἰς οοῃςίοης ἰα (51 Ροττανθαζαμη νοτὸ Ἰτογαπη δύ 
[πρτὶς Ἡρβθμιοι ΓοΟΟΪ]ορ! ἀίαιις σου ξίτα! , ας ομηΠὶ 
γ]Ὰ 1η νο]ς ξαςἰςηάὶς ἱποςί δι» ρυὶ οίροτη ΠΠ|2Π} ς 
οτοίαῃέϊαιῃ (φάθι ἰδυάίρι5 ἐχιο ες 8ζ ἀἸςοης Ὗ ἐς 
λα ἱπιρτοβαζίοης δο δβοπούο, εις ἐπιργοθαζις αἵ - 
Ζας Ποπογάτατ. 11} νείὸ ἰδιάατοσία νοςο δϑαζαπ) τς 
ΡΙοζΑΓΙ5 ΠΟΙ 6 Ἰτηρ᾽ ούάθαης 7 ὃς ἴῃ σθημα Ρτουοί μα 
τ ΙΔ] Τὰν ρει τράαϊτὶ5 ςχοϊδηγατ ομθιῖς ὃς 14" 
ΔΘ ΗΓΙ5.» ΓὨΡΡ] ςαθαης. ΜΊγογωιη ἰρίταγ Ζαδηυλπι 
ἐχρεξξαϊοηθηι ποιἴγαπὶ ἰοποὸ νἹςογιητ, ταπθη Π11" 
ποῦ ξαΐς οοπάτας. Μα] ετος νοτὸ ᾿ἸΠΕχρασπαβι! 6, [ι΄ 
δΙατὶς φηϊδυς,οἰξεπῆς ᾿πξητίθιι5, ὃς κ ἀγα ο(ὐ1119» 
ἣς νφοδηζοιη σοηΈμδῖο ρεϊηςίρε τπγοηῦ αἰρίςογεμῦ 
Ἐγ ωρ ὐαμυ στα οὔἴαμα αἱ ΠΟΡΤΓΑΓΙ ΠῚ ἄσο ζο ΠΊ05) 
84 πηλ!]ςὶῃ αβοξζιηι ργοιοςαμαγάς, ἢ ἡ αθτη ης 1π|5 
ΡΟ στοῦ ππεγιιοης { Τξπτίεραπη. θηπὶ πὶς ταρὶ) 
ζΟΠΟΙΟΠΘΙη ἀπ. ὃ δά ἡ μαγταμ ἀϊθιη τοάϊτο τ! 
οὐ ἀο [δ πηιη οχίτιπιπι ἰμϊθι πλϊπατὰς.,, ἢ αιΐϑ 
ἸπῸ ΠΟΥ θις ἀςςερτῖβ » ἢ ας γυ!ζατὶς οὐ 
ἅς ΟΡ ΘτΑτίβπι » 80 ΟΙΏΠΙΠΟ », 4ιοά ργἰματίπι 

ποότατϑ δ θοόνον ἐν ατενίσφεν, μικοὸν ἐδέησεν τοὺ τἀγάγτία πολιϊυονδύοις ἡμιαξ, εἰς πάϑος ῳϑοᾳπλήν 
διον ὀκχὰλ ἐσοιδδί, ὅχέρ ἵνα ἀὴ πάλ)ω,φοξ θεὶς, ἡ ανόμην “ὃ αἴόμϑμος.ἔλυσει 7 ὀκκλησίαν. (ἢ οἷς τετοίρ ν᾽ 
ἡχήν ἐπηγφλᾳ ἐωξοασαυδρος τὰς παλαμνωοτοίτας ἀραὶ εἴτις ἐωμίϑως, εἴτις κΙὶ χρρίαν,ἢ χάριν ἢ ὅλως» 

: έν - γἦν δὰ 

| 

ν᾿ ἐς δε θυ ὦ ἔθος ἐδ σδο,  ου τος τς ΣΡ αι τ ξεε ψ8ὸ 

- 
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ἘΕΦῪ ΤΡΉ 

κω 4» 

ΠΝ ΩΝ ἢ πο Ὁ ἢ σ- 



[δὲ τει ΘπτοΪυτηδτο ἀἰχη{δς αἰτχαϊἀ οχ Ε15 4] δή 
βποοδάά οδοϊοηδ νεμπϊγότ, ν ηὶς ἀιοσ:αάοζαῖ Ροριὶιις 
Ἰξογῇ τοῦθ. 115 ατη; το πξξδ5,4111 πο 45 οχροζξαυις ἢ 
“ιατότουαγ, ΝΝ1Π}] ἐγαῖ ργατεου Ροιπμχιά αἴ; οὔξι(ἃ 
ομη] νοςῷ, αυς ΡΓΟρῖοῦ πἰ πη [οἱ α΄ {γορίτιι 
ἘΧΔΙ ΑΖ Γὶ τ ροτογαῖ, (ὐιπια; ΠΙθητι ἃ (λοτὶ5 Ριῶςο- 
ηἴἶδιις ̓ πἀἸςογοΐαι » ΝΟΧ οἷς ἢ ἰλο τ γπηα5 δεπριτ, ὃς 
ἱμπτ αι ά τι το 5 τ] 6 γα 1115. ᾿τοσζᾶ ΡΙογαξιιβ» ει 

᾿ υἱατας,ριοτοτῇ ἰλομυγηλαζίοι 5, Α]πς [δ ρατγε:» 
ἉΪΤὰς ἔγαισό σαροτα ἀϊσοῦας, [τὰ ἀπ πἸπρποβάτυτ φτατὶ- 
Οθις σοσΠπατίο 5 πομπαΐπα. (ὐὰπι αὐτᾶ αι! αι: 1η- 
ἴξτοα ἀἰσοῦο ραγατξ,οἰξοπάτταν ὁ ππθάϊα πλατἰτιά Ἰης 
ἴδοι ας, ἃζ ρο{ξυϊατιῖῦν ντ Ομ 15 11 ΠΟ: γ6- 
Οἰξοτυν Οσμτίποθας 15 αὐ πγατι ἤθη οΥρα ΠΊΟ.ΈΡΟΙ 
σΊα. (ΟΠ ]οιτατο αυυ εἰ τα! (ΘΠ ποιομ » ὃς φιρρο- 
ἰὴ. ἀ βουγοιηράοηθο Ἰρίϊς μας ἐδ τὸ ἰοσατίοηδ ουτη 
“ογοτὶς δή θϑαι ΠΠχλλυμαν τυὰιτηὰ σαριῖς αἰτιξα} ποτοῦ 

Ῥοϊοίζας, ἐγχηγὼ ἢγ6 τοσαβρᾶϊ ντ [πδῃν σαιδτη [0 ]- 
Ρεγοῃ, ἃς Ροτ [ἰτογὰ5, υς σοσποι Το νἀ οσούθη).1- 
Ἄθαης ἰ ςοις ΠἸῸ ΡΓΟΟ του ἃς ρα] Ἰοὺ πναϊεῖτα- 
Ον ὃζ 106] 15 ἐαάθμ μας ΡΥ βατῖος ὃς ΠρῚ]ατί πη 

ΓΟΙΠΙοΙογαβαῖ», ῬΑΓΓΙ15. ὃς ἀρο το] ἰςὶβ ἰοριθις ὁ- 
ἤδη ἢὰς ἘποΪοίας Εὐγιβυιτί ας οὔτ, ᾿ς οηἶο νογὸ 
Ἰρίας χα [λυέζαην Οὐοηίυηι ααὶ ἰοποίις (οπρέξατο 
Ῥζοος ΠῚ δὲ, ἃς οτίσηθη πιά ιθτιά 115 ας βοπισηιζα- 
τὶς Πηξίηοτος. Ηος ομίμ ἰάμπι ν το ἀαγὶ σορίτ Ὁ 

ἸΣ 6] Ῥοτιις ΔΡ Ποιη ἰδ» ντ ργσ φέξαγα ἢ (ἃ- 
ΠΟΥ ΟΣ αν ἃς νγατι δια Ἰρ! οἰ ύναιιο Ποροτ  ς δά- 
ἰξέαχη, Ἐπ οὗν νϊποπαὶ Ἰοπρίας Πηθηγ 0 ἔιςο- 

ἴδ ᾿ ΠΟῚ οἂς οχρρέξαγο 0} Ὀοηίηιις Βομ ἰδ τθοτ- 
ἴθ) ροτα {Ὁ : [ξᾳ Ὀδαζαι δ᾽ ἀθυλαν ὀχοιτας αυδὰ 
ὶ5 ὃς ἐππθηὶς οἢο ν]ἀστοζαγ ὃς {το παἹταῖὶς αἴαιιὸ 
ΤΠ Δ Ἐν τα 1 ἀροηάο ΟΙοσ αι ἴῃ οχοιοίτα Ν αἰ θη- 
δἰ αἀσρτις 66, οὴπι γομΐτοῖ Ρτοσαγαηα!ὶ ΡΟ ει- 
πος ἀΡΤῸ5 σαι, αι] ροίϊος ὃς ̓ πἰμλ οἱ 8 ἀαπληλμν 
Ἰηβδιγς ἃζ δηλὶςὶς ν τ τας ἀτα 16 Δ Χ}} 10 εἴς. Τυως 
«γετὸ [ΟΠΊΡΟΓΙ5 εἰθέξιοπθο οδυίπεραπς, απ τυ ]- 
τα ίης ἀταια τυῖθα ἢ προύαραηῖ» ὃς σοςζαΠοποην 
αἰγα]ς αἰςειλά! ἔλοϊδηθίαις νὶβ ἂς γεῇῃθῃιθηζια, 

δα! υοάάαιη ᾿π[τιμηνθηταπι ργιάοηεία. Ημπης 
Ίλαιηχ ὃς (Ο]τιαν Ἔρ᾿ζοριμη ρα] ὈΤ ρα; ἀφ ίπρπαται 
ἕῆς, Ψρογὶοι ας Πυϊς᾿ αιμάθην ογάϊης ἸεοἸ τ ιο. 
ἴαῖου ἰόρος ἰσὶ τατν ματι 4υ 46} ἃ παῖ Πγα10-- 

ὕιδιις ἀΟσΟρί 115» πααϊάοην πθι6 ἴῃ ΑἸοχαμπάγιηα 
δἰϊμζαςς ογθάζιις οἰκ, ἃς νε πιαχίηνὸ πρσησηι αρρίοβα- 
δοη 5. Ἰηάο ἀάτιμη οἱ [αι δς, ποη ταπηθη δὸ αἰος 
ἀτῖδιις. ϑο μπι δπίμν αἰπας δοάταπν ῬΆΪ ΟμομΣ οἴαὶ 
ζΟἸ]οσς τρηπης!ατίόπομη Ργομγαΐσατο αὐπιην ΓαΗΪς 

ἌΠΟ, Ογγοπθη ἢς ὁγαξιατατε σται οι ρρο ᾿πη]οὸ- 
ΤΙΣ Ῥάγγιαις, ἃς ΘἸ αΓάοιη ὃχ ΘΘΠΘΥΘ ΠΟΏ.111185 ΓΘ] 1115 
ἀϊάθγῃ γοῖσι5 αιυαϊφοιμ αι ΟΒ ΠΕ ἐΠτυζυπι ρτα 

ἐς ξτρῃς: ἰμιροιαηάο γογὸ ἃζ ορεάίοηάο σοηβάδη- 
ἴος, φαὴῃ ἰατίον. δα δα ΐπν νη ΐαην 18 γοσοὶβ τε - 
διὰ ΤΟΝ τα (ξη]ς απίανῇ ροίτιϊο. ϑοϊ απ πυης δὰ 
Τοπ!ησϊ λάμπ νηἑ 8 ὃς ἰὰ (646 δαῖτ σ᾽ ἀθγίαπι 
ΚΟ σοῖς ν ὁγὰτι Ἔηίτν ἴῃ Εἰ5 το πηρουίβιις, οὐπα ἀἰ- 
“ΕηΔι ΠΡ οττας ἄατημο οἰϊωπεςοῖῖς οἱδ Ἰόσομ ἃς [τά- 
πἀζογατη, φχαα ἤτάτη γατίοπθι ργατοιτι. ΟΡΓΟρῖοῦ 
ὅπη συ τ Αἰμαμαίιυι (ὐπαπῖαμι ν γα πὶ τοηρο- 
ν (Οηςεῇηῆς, πραυς εἶτα πλαϊτὸ ρὸ τ ΟΡ τοϊςπναΐ- 
δ (οἸΣ Π] ΔῊ το] 141} φάπις τοέζα ορίπίοη 5 
ΕΠ ΠΟ, ἃς [ῃ πααίας ποθ! ῆς » νἰγασα ἤππς, ταη- 

“θδηη, τηαϊογίδις τοδυς ἰδοποιμ »ταηΕτ ἰαΠΠς, 

ΕΡΙΞ5ΤΟΊΙ͂. ἢ. χος 
ἰσίᾳ τί ὀχαφέρον ὠυϊτύ φϑύγ ξαι τότι τῆ ἡἠκέντων εἰς 
σίω τῆς ὠκυλησίας Ὡὐοφπκοίω" ἔοεν κυρία" καὶ ὁ 
δῆμος σπαρδωῶ,, σιάλίω ἐν ςοἴτης Καὶ ἀνα γώνιος» 
ὃς οὐσὲ διέμεινε πεῦσιν αὐλ᾽ σύϑυς ζω ἅσταν.- 
τὰ κυκεῶν φωγη σταμμιγῆς,, απσὺ τῷ λίαν οὑγχον 
ταὺς ακοας, ἐδζάέκρλτος. καιᾳοιγαζόνταν οἱὲ ἄμ 
ἑερονι ρύκων,, εἰς ϑρζωῶον αὐτοῖς ἀπιτελαύτησεν ἡ 
βοή. ποὺ ἰεῦ ἄκουσμα σκυθρ»»πόν.αν δρῶν οἰμωγαι. 
γυωαμκῶν ὀλολυγαι. “τοῦ εδτων ὀλοφυρμοί. ὁ μι, ἔφη 
σπατέρῳ πιϑεῖν. οὐ, ἀδελφόν, οὕτωξ ἐμερίζετο ἢ 
ἡλικία;ς τὰ ὃ σι Γγ)υείως ὀνόμις (ᾷ" ἐμοῦ δέ τι μι: 
ξυ λέγφν ὄγη χειροιεῦτος, ανασδ)είκνυ 7) ρα με μφτιον 
ἐκ μέσου τῷ πλήϑεις. κοὴ ἐγαί χέταί τις εἰς κοινὸν 
αὐτοστῶσιν ἀνωγνωςϑίων αι" τὸ δὲ, ἰοῦ ορχισ' ὸς 
φρὸς ἐμὲ σταύσοι γα! σε βία, τὸ πλήϑοις ὅποπει. 
ρούμδνον. χαὶ ἀναϑέοϑει τὸ σπέμ μι, μρέχεις εἰν αὐ- 
τοὺς δὴ ἡὔδηται τοὺς τω μαχοα οιωτώτζω σου κεω 
φαλζω ζω τούτου ψήφισκιᾳ πέμψαι τὸ φῳρεσᾷζοὺ. 
τίου. κἄδλον ἢ ἐμοῦ κατεδέοντο ποιῇ σοι ὅντε!, σιμυὴ 
οθίαν ἐν γράμμασιν ἀπτέρ ἐοδ)εα χθίου εδαΐ σκον.. 
ΑἾΜΝΕ Τοίνιι γὴ ἐν σωωεοδίῳ «ὐδῷ τὴ ρεσ-- 
Θυτέρφον,") δὴ μοστὰ φδο ᾧ' σρλήϑοις, , τὸ γ(αμ. 
κάτιον ἀντ ξυτα καθ᾿ ὕχαςξεν οἰ εξης;, σ!άρίον Φ! 
καὶ δοτοςολικὸν, ἐρυθρ ζτνοῖας ἐξ χοὺ ζαύτας τοὺς ὁκ.. 

κλησίας.δἜστοςε:σιά στ δὲ αὐτὸς «τρὸς ὠρίωνα τὸν 

μιφμάρμον, ποῤῥωτέρῳ; Ἧξ ὀνᾳ φτρεσθδύτίω 3 καὶ αἹ- 

“ῶν ἐ᾽ γούα, ραότοτον ἐἠ):τέῖτο γὸ ἡδὴ γ λφιοδορη.-: 

μία γέσονεν χἰπὺ 20 ὠξιοικύτων ἱεροωοσιυύίυ “ϑο9.. 
φοίτν ἐζ) τοὺς ν᾽ ροὐποῖς ρὴ πολυφῳράγ μονα. κρὴ 
ἐπε δὴ πταρέτειγε ζῶν, οὐκ ἐνα οἐδγαι αἷξι μεῖναι 
τῷ σεχολου τίω τελούτίω. ἀλλὰ προξαλέῶ'οωι τὸν 
μακαράτίω Σι δύριον. ἐοίδιρε, γὼ ΟΣδδ νέος τὸ δι. κὺ 
ῥέκτης ἀνὴρ δοιὸ τὴρ αὐοῳ δασιλὲ; βάλεντι φρα- 
τρίας. ἥκων κΚ,) χρρίαν οαλς αἷν αἰτηϑίντων ὄσιμκε.. 
λείας οἷος ἐχθροιζ τὸ κα φστη Ὁ φίλοις ὀνήσει. τό- 
τθ ἢ κοὴ ὠκράτει, τὰ τ αἱρέσεων. “πλήϑι γὃ ὡξοῖ- 
σαν. ΚΦ ΧαΙΘ:ν ἔσγεν ἡσεἐρότης,, ὄργανον οὖσει φρο-. 

νήσξως " τῶτον ἕνα χοὶ εἰόνον δστοεδεοοῖχθαι σταλα;- 

βίσκης δ; σκοπον. αἰλλ᾽ οὐδὲ τϑτον ὦ, ϑέσμως. ὠκ 

ϑέσμως μδρ οιμῦ, ὅσα γε τὴν γερόντων ἠκούσοι μι, 
εἰ μήτε ἐν αιλεξανδρείᾳ χατέφη,, μήτε αὐοα φιωῶν 
ἐνθείοδο χ) εἰ τὸ σύνθημιῳ “ὃ χειροτονίας ὠκριϑενέστ.. 
οἷδτοι μόνον γείρ Φασι δὴ δ᾽ καϊίριον Φίλωνα, περ. 
σῆσοι Ἵ τῷ στιυιερέως ἀγώῤῥησιν. Φίλων ἐγῆσετο κυ- 
ρηναῖος, ἔτ π᾿ αλαιότερος ὃ τῷ νεωτέρε ϑτῖός τε κὴ ἐ- 
μώνυμος" τοὶ μδρ ἀ χα, ποῖον ἂν ἡἤύνοιτο παίσευ- 
μασϑ χεισοῦ" τοὶ Ὁ εἰς τὸ αῤχειν χὴ αῤχεόϑαε, ϑειῤ- 
ἑῥαλαμώτερος καῆλον; ἡ γομιιμώτερος. ἀλλὰ γὰὸ αἰ- 
τῶμαι συϊγνώμίω, δὶ τω λόγῳ Ὁ ἱερὰν τῷ ὡρεσ- 
βύτου ψυχήν. τῶτον ἥκονίᾳ μόνον δποοιεῖξαι τὲ χαὶ 
ὅχιτϑ ϑιϑόνου καϑίσεω τὸν ακαράτζω σιδύριον. 
ΓΗ λλ᾿ ἀνα γνκη “ἃ ὧν χαιροὶς ὠπιὀῥησιάςοις τίω ἀἁ. 

“ “,- Ξ Δ ἂ κρίβοιαν οἴου βαίνεϑ αι. δὶ τῶτο τὸν πάμιριεγαν 
Αϑανάσιον συγ χωρῆστιι τὲ χρυ χφ!ραῖ" χαὶ μιετ᾽ οὐ 

Τολὺ δεῖσειν ἐν Τιτολε μια ον. τὸν τ ὀνζῳ. ὁ μιϊλιεὺν ἔτι πῆς ὀρϑοσδυξίας απινϑῆρα ϑοίλψαι τὸ καὶ ὅδι- 

9} 2012 Ριοῶυεβι Ὁ 
γ οὔ Τῃε ννείίσοπιε Τρυβὶ, ἰοπάοη 

ἥλέον φξαψαι. τὸν. δορὰ τουτὸν ὡς μείζοσι φοργάζωσιν δ τη! δ εἰὸν, ὠκεὶ δχαβίωνωι τόδε. 



ΠΟ ΟΠ 7,06 
τθργοάυςϑα Ὀγ ςουτίαϑγ οἵ Τῆβ. ννεϊϊςοπιβ Τγυβὶ, ἰοπάοη 

,χοδ ὈΙΝΕΚΦΟΙΚΝΜ αἈΕΟΟΆΚΥνΝΜ 

δ' Μεροπολίτιν ὠκκλησίαν ὅι ῥοπεύσονίξι " γῆρας 
οἱ αὐτὸν εἰς τὰς κομήτισας ἐπανήγωδν.5 καϊαλύ- 
'σοις οὐκ ξ. δέ δγρίοἴο. ον, ὃς οὐδὲ αὐτὸς ὑπῆλϑεν ἑτέρε 

ὄζασὸ χἕωυ. πτωλα)σ βισικα ὃ χα) ὑσραξ, εἰς τω αῤ- 
χαϊαντοί ξιν ἐτάχθησαν. κοὴ «σοὺς τὸ ἐρυθρὸν αὐελή.- 
φϑησοιν, δο Τουτὶ φασὶ ὃ σεβασμίας σου κεφαλῆς" 

͵ δ΄ δ.» 

οὐ τούτω εἰ) κάλιςοα γάντον ἐνένκειντου τζῦ μεὴ σεῖν 
αὐϑετεῖδς τὸν αὐΐο αὶ σοῦ θρόνισ μόν" οράμματα μδρ 
οι, ἤτησω γὸ ἐχ εἶχον δοτοοθεικνιιύναι. ἔχισκόποις 

δι, 
ὃ τ σωωξόδρων αὐίσωσαν κῴρτυρας. οὗτοι ὃ ἔφα- 
στιν, 6 Ζ:ςολῇ πειθαρχοιοῦτες ὠκεῖϑεν ἑκούση,πεῦσιν 
ἰδὲ Παύλου «πτεϑτεῖναι τῷ δδημῳ" κὶ δόξαν ἅπα- 
σιν ὅχίσκοπιον ἔχειν,αὐενέζᾳα αὐδὶ ὠυτεῖ. τουὶ ὃ θ6ο-- 
νιςοὺς ἑτέροις “πυέῶτι καὶ εἴμοι σι ϑως εἰπτον, Πωτίρ 

σεξασμωτατε, ὠκέννος ἰοῦ ὄντος ὁ πρὸς ὁ τῆς σκξ-. 

ψεως" τὸ γὸ ἀφελεῶζ, τῷ μὴ χαρίσασθαι λυπηοό- 
τερον. ἀλλα κρατείτω κὶ νυυῦ ὅτι αὐ δόξειε τῇ πα- 
Ῥικῇ σου κεφαλῇ. εἰ γὸ τὸ σδίξαν τότε, εὔχοον αὐτοῖς 
γέγονε,ἡ τῶτο «ρροΐφζονται, τὸ μηνοέτι δοχόιν,τὸ δ. 
καον μεοτουτίϑησιν. ὡςθ᾽ ὅτι αὐ γνῶς,τῶτο τω πλήθά 
«ἕχαιον γίνεται ἀπο γὸ ζωή. κῷ Θάνατος ἡ αὐϑα- 
κοή.οδόσερ οὐκ αὐταίοφυσι χεῖρας. ἰδλ'᾿ ἱγνετόΐμσι 

μὴ ἡβυέϑαι ζῶντος αὐτοὶς ἔτι τῷ παϑφοὸς,ὀρφανοί.ὁ- 
τῷ γὸ δὶ λέξεως λέγουσι. χεγω τὸν νεωνίσινον οὖν, 
οἶδα πότερον ἐποινέστι μ᾽ αὐ τὰς αὐρῷ πάντων σὔ- 

νοίας, ἡ μακαθάσωι μι. ἢ γὺ τέχνης δεὶ κοὴ διωυά- 
μμεως,ἢ χοίρατος ϑείας,ἕτω του αὐθοφπτοις ἐἰξομα- 
λίσοι κ᾽ καταδημαίωγησει τὸ πληϑος, ὥςτε ὃ γω- 
Ῥὶς ὠντεὶ Οΐον, αἰ ίωτον ἁπτασιν 84)" διὸ δύξᾳ μδὺ,πο- 
ολαὐΐτ φιλανθροόπω σου φύσῳ φιλοανθρφοπότερα. ἐ- 
μοὶ οὲἐγτανιτέον εἰς ἀςυ. κὠκοὶ Ὡϑαυϑϑω τῷ ποιη- 
πέου τὸ συυύϑη ((οι. εἰ οἹ οἰμὖ ἐν ταὺς τέρασιν κα μιέ- 
ραις οφῳκ"σοίμίω, αξ ἐν τοῖς τῇ σὲ τόποις οδγέρι- 
᾿Ρ » τούτων οὐκ, ἀγνοήσᾳς᾽, ὃν τινὰ τύπον ἕχᾳςον οὔ". 

ρέτγ. καὶ μη ϑαυμώσης εἰ ποτὲ τὸν αὐτὸν εὖτε χρὴ 
Κανῶν εἰστεῖν μοι συμιδαίη. οὐὐ γὸ δὴ τοῖς αὐτοῖς 
ἑχάτερᾳ. τὸ πρῴώγματα δὲ ἐποινξϊται κα] Νέ)ε- 
ται. ςῶσις ἐν τοὺς ἕῳ Δριςὸν ἀδὶ ἐλφοῖς, καλὸν 

ἐδ εἰ μιησέποτε Φφύοιτοι φυεῖσοι ὃ χα λὸν εἰ μνείᾳ μ-- 

ρὸν πτάσοιτο᾽ οδ΄ αὐτὸ δὲ τῶτο τὴ ἡράμιφατ χῳτα- 
πεμφϑῶτι πειϑὸ ὠδρος, δειαγτῶν ἰως φγόμζωυ. καὶ φ'ε.. 

δωχῴ τὰς ἀκοας ἐμεφισξητήση τοιᾶσδε. ὧν ὕσρακι 
τῇ κώμῃ »χωρίον ὄς!. τῆς κώμης αὐτὸ τὸ μἰετεω οὅ- 

τατον. ὃ σσώλαι μδὺ ἰω φεούρμον ἐρυμνότατον. κα-- 
(ασείσαντος σὲ τῷ ϑεοῦ γέγονεν ἐκ λελδεμϑέγον ἐ- 
ρεήππον. τέως μἣ ουμῦ ὀλίγοις τισὶ γκὶ ἑαυτῷ μμέφφον, 

εἰς ἑκωτέρας χροίας ογεογημζώτιςο.οἱ ὃ παρόντες ὃ. 
το 7 πολεμίων χα οοὶ; οότι δευδα; τ᾽ αὐ ὠκτει-- 
αϑζῶχι, καὶ εἰς τίω) αῤχαίαν χρείαν ἐπανελϑεῖν, 
Ὑ παντὸς ἀξιίον αὐτὸ τοῖς κεχτη μδῥοις σάρέγον᾽) 
τῶτο τοῖς ἀδελφοῖς ἡρδῆβ, ἤδη ὃ χῶὴ ἀγλοις, τοῖς αἱ). 
᾿λαβεςώτοις δχισμόποις Διοσκόρῳ κοὴ Παύλῳ τὸ 

»ἡ) “3, ν" Ι 

«ἰδεμαχητον ἑοῦ, ἐν αἰτία γοὲρ ἔπε ποίητο. γάρυθρά. 

τί ὁ δωρδανίτης δχιβουλοτωτα σκέψαϑαι, ὅπως 
: ῥ." 2 2, « ἀξ εὰς Ε΄ 

μδρ τῳ ϑεω τόπον ἀνλότρμον, αὐπ᾿ ἔσαντα ἢ οὕτω α 
ψ τοῦ πανουργήματος " ποοὺς (αντα ὁσύλᾳβεςωτος 

ὉΠΙΡυξίδης γοτὸ τΘΠΊΡας ΠΟΙ μιις ἃς ἱπουγἤοηρυϑ 

τίο δγᾶτ, Οὐπυιπαβαξας ἐπΐπὶ Ἐτγτβεγγαίῃ Ταῦ 3 ᾿ἢ]ξο5, γοτ[υϊὸ ας ἰηΠάἀ!οσὲ ισοτο; χαὶ νεαοά᾽ 

νὰ Μειζορο ἐταιᾷ  οο 6 Πλπ σαθογπαγοῦ. φοποίιν 
τοις πὶ Ράρδηα5 ἰρηπι γεῖγαθορας, ΨΌὶ εἰπὶ 485 
οοΥΠπθι, πὸ Βαθυτ {ςςοἤογοπ), αὶ ποαιῖς Ἰρίὸ Πιο’ 
ςοἸ Ποπθηι [ἢ Αἰτοσίμς ἰσσαμ αὐθιθας. Ῥαϊαϑοίζα δ 
[ΠἸγάγαχ 11 ργΠ Ἰτμ οὐ θη χο ἀϊογαης, ἃς Δα ἘΠ’ 
τῆγαι Γυγῇις οςοΠοεπητρα ΠῚ }] ἴὉ}} Παρ τβοντ ῬΕΙ͂" 
Βιροητ,εοιοῖο. 14, νδιὸ νηλην ΟΧ Οὐ ΠῚ δ15 ΡΟΌΠΙ. 
ΤΏΙ γυροθαηῖ, τὔχτ ΠΟΙ Ἰ ςΙΟ ΠΟ ΠῚ Ροτιοττι ῃοῃ 
ορογτοτς. ΠΕ Ἰτογας ᾿σίταῦ (ρετοίσανη θη 11) πη ροτοτάϊ 
οἰϊοπάογο. Θοά σρηςοροϑ ὃ σΟΠΠ1ο τοῖϊο 5 αἀάμοοβάϊ, 
11 νοτὸ (Ὁ “υδιάαπι ὀρτ[Ο] 1 αἰ Σπάς νοθ ον 
(σαυτοῦ ἡ πὰ Ρορι ἀε Ῥαυὶο αυφίϊοπεηι τα! Η1ς ἀν- 
σοραητῖ. οἰιπιαιο [αἷ5 νηἱπογί ἢ ἤταρ!!ς ἘρΠΤοραμΙ 
ΡαυΙαΠ]οητ, ἄς ἸΡίο γου ἴδ, οο]]οςαζοιος νετὸ ἈΠΠ05 
ξαϊῆς, Ἐπ πτη]ῆι οὐρά ς νε ἀἸσαπ,, αὐσιυΠΠεὸ ρ΄ 
τοῦ. ἢ πὰ νει 6 }ΡῈ15 ογᾶϊ ἀθ] ρδγαϊ οι 5. Ν4Π18" 
ἀϊπηθτογυὰῃ} ποι ἐᾶτο ἀοόγθπις οἰδ. 5οα ταζυπιδ 
ἩΥΊς ΘΕΙΩ ΠῚ» ΠΕ] ἡ ΡΑΓΓΙΟ ἕο ΠΑΡ τ ν ἢ} ξμετις, 
Ἐτοπ πε {1 αιιοα της νἹ ΠῚ Ἔγατ,ριῸ ἡπτὸ ἰρῇ μαρέϊ 
ἃζ ποσργαϊάδυμπι,ς Ὠδ ΑΙΠΡ 5 ν τη} οὐ, ἰυ5 Π|}" 
ταθιταγ» αυΐα αι ςἀαυ! ἀοοδιθσὶς, πος πνα ει! 
1 προ ξτία φημι να. Μοῖς απτᾶ ἱποδοα δεϊάν 
(ματῖς η τοϊξ πιαηι5γ[δ4 οθηϊχὲ τορατ, Π6 {ι- 
Ρετ το πρὶ αδάϊιις Ρατες, ἤδηξ οὐθὶ ἃς ΡῈΡΙΠΠ]. 1τὰ 26 
γογθαμ ἀϊοῦς. τ λ}}} ἀυβήππι οἱ, νυ την τ]1 0 }587 
ἀοἰοίςρηζομα [ατκίαγο ἀοβθᾶπη Ριορίου ΟὨΊΠΪΌΙ ν 
ποτ πὶ ἀζατς βοηοιοἰ ζίαιη, αἢ νοτὸ βϑαζιηι οὐἰ απ 
Ργαάαίζωτο. ἘΠ ΘΙ111}} Τὶς οἰζναις Ροτθητχίφαιζ αἰ" 
πᾷ Ομ! ἀαη} στατία: , ἢς Πογηΐηος ΠῚ ἀουϊης τ, δ 
ΤΠ ΕἸ τ ἰπό ν]τεὸ (ουοηπτῷ ἀποογε,νε γίτα «υα {πὸ 
Ἰρίο Πιρουηη σις ἐπι τέξα νἹἀοαταγι παι δύθιι  " 
πχδηίζας ταὰ ἐς ἰρής Βοη ρηἾ Πατιοῖ αἴα; ἀφοογηεῖν 
ΜΙΗΒΙ νοτὸ τοπογιδάῇ ἰῃ γε, ἃς [δὶ ορρουϊοτ,Πρηΐν 
αι {πτ ἀροη, Ομα; ἰταᾳ; ἢος ααδιγιάπο φολινί 
μὰ μἰ{ὃς Ἰοοὶς ζομηπλογάζιις Πππὶ, δα πη τὸ οἰάτη οὐ 
αι Ππραϊα ογπιαιῃ μαϊιογίης, ποαὺς εἰρὶ πο 
νἰάδαζατν {ἰ νὸ δα π46πΠ) ὃς απ 15 ἃς ΥἹΓΙρΟΓΙΟ ἃ 
ὈΙΑΠ]»ΟΟ σας. ΝΟῚ ἢ ἰτὰ δά ἰάδ 1 γίγηῃ ς τοίοις. 
τσ, ἢ ος νοτὸ ἰαμά τι ὃς ὙἸτΠΡογδητατ, 86 ἰπἰοποπι 
τῃτογ Ο εἰ αηος ἔγαζγος ΠΕΠΠ 121} ΟΧΟϊταγὶ ας ΓΝ 
(οἰνρομυνῃ εἰ, μδα ἢ παῖα ἤε δοηά οὔ τοι 
ΡΟΓΟ φοΙΏρΘ(Ο] ἀταις ὀρρτίπη!. ΟαΣ ΠΟ θτθηι τη} 
ΤοσΙρτο πποτεπὶ σούθη5 αὐθίτοσ οὐδ ποη ἐθοι 1» ἃἴ΄ 6416 οἰ απο ά! σοπιγοιογῆφ αὐτὸς ριαθαϊ. [ἢ ν οῦ 
Εἰγάταος ἰοσιις οἵδ δἰῃϑ γἱοὶ Ζυϊάφηη αἰςἰΠημνας, 40] 
ἘΠ αηζεα ἢτιη ΠΤ ἃς ΠῚ ΠΕ ΠΤηγ ςαἤο [υπ’ν 
Νεγᾶ τευτςίηοιῃ ξλϑξο, ἀΠξαγίσαζυ τη Ἄϊι16 αὐ αἰ} 
τράφέζυμι οἵδ, Ἡδέθηις Ἰθ τα ραις 5 φυϊδαίᾷ Π 
Ρατγτίθιι5; ἃ νττοίαιιο ν Ὡς Ῥαγάτῃμ ἀζητις ἰπβτυδύ 

ἱπξο, φιοη!ᾶ ροῆϊε ππαητὶ ἅτα; δά ρεΠπη να! 
τράποίγξασίτοντ ῃ]ς σαΐ Ροῆπάςηι, Περσθοιο ἢ πι1. 
᾿ς Βοος ποίξεϊς ἔγασγίθις, ἴᾶτη γοιὸ Θυΐα τ 4115 Ξ ([ρε΄ 
εἶδες Ρἰετατὶς Ἐρηςορὶς Ἡοίδοτο ἃς Ραυΐο τοητθῖν 

Υ̓ 

ΡῚ 

Ροτείηοτ δα [8 ατιγαπας οδ(δογαῆξι θο Ιοςῶ αἱ ἐπὶ 
τι, 121 ν]ο]οπτα τηΔΠ ᾿ ΟΝ ΓΕ ἌΡΑΣ διά ἄ0 1] ἱ : (ςςἰ" Δαπηϊηϊγατο. Ηκδς ΡΙξΕ ἢ Ώγιις Ῥδυϊις 4 ἡ! 

«ἀᾷ ἀτρυμηοηξίς γεβιγαγα ἂς Ὁ} οἰξδάετα φοπαρατιῦ 
ς ἈΣΣΕΣΕΣ οἱ ΓΙ! ΠΣ 

συν σι κί 

Η : 
{{Ὶ Γ 

ΠῚ ἥμετ Φ ἘΠ ΕΣ " ᾿ ἷ ᾿ 

κ᾽ ΦΡΡΡΙ Φορσῆκον φὐθυποιήσοητο. Χο ϑοσιωσαντῶ ᾿ 



Πυδά ὃς φητὰ οοἱ ἰϑι ἴθι {δ ὃς Ἐςοοία ρει 4Π|- 
νῷ ἀλη νη θγα 1115 Ὁ Ἰο σογας]οςι ἀουμ Πι5 

ὅϊιις οὔτι, Ατῇ 4115 που (δσηλ5 Πυφ ΕΟ θΠῚ αἴ- - 

τῆρας, Πλτιην γεγῖταϑ οἰαςσείοϊς. ΤΤοταπι ἰσίτασ πος ᾿ 
Ῥιξημγ οἠς γφηϊζαςὶ5 Δρραγοῖ ΝᾺ φυδα της ἰη πο- 
“ῃν Ἰποαγἤοης σοη σΊΘηζο5 ΠΠπ|ο Πομλ 1655 6 - 
ΠϑΌρι5 οὔτ, ργεοασὶ ξπογίης, ἰ4 ποη ἀφ ϊοαῖ αὺζ 

᾿Ιδηζζαιῃ Ἰοσιιηι ο ἢ οἰτ, Δ ουΐη δΐπι οπιπο5 πιοῦ-- 
ἴδ, οιῃπέίαιις σομιιΆ}]65 οἰΐοης Ἐςοϊεῆα, ἢ αἰ]άσιις 
ἸΠΠΠΙτῖο πο ἰπ ρα ]Ἰοὶς πιιπιοσαγθζιιτ ἰῃ αβιι5ο- 

ἐλ δας σα τὴ "οὐ ἀρ Ριασαδτοηῖθα5 ὃς ἀθρορυίατίο- 
δας γασληζ,γοτα πιοπῃαίτοτιάηιιο Πᾶτ, ΘΕΙαιτὶ αἰ 465, 
“παοιηχις (Ποἰοσαςὶς εχ Ασῖὸ τΟΠΊΡΟΥΡυΣ ρύθσος 
(πγοτία Γροοροτγᾶς, Ν᾽ οὐὰτη ΠΙΠ]οταἰ πὶ ρεῖπα- 

ἴα χης οδἀἰτίοηε ἂς ἰατο. Νά Π0ἀ οἐά οἴαι ἔμιρα ὃς 
᾿ν Πἰηγἰ Γᾶ Ποίξος, Ατοσο τόριις ἀουιοτίουϊο το αίτο- 
ἃ, ἢ τελά δι θιις,Π οδοεαοηςιδιις ἀσηλίης δε βηΓ-. 
ἐπ ΟΠ ταν ἀροτεὶς τατομῖθας οἰξόαεθαξυν. ΑἸτον 
ἐΡ ζοραις, ΠΟ] ἀατὶ ΡΘΕΙΙτ, αἰτοῦ 4] ἀοπληἶἾ ἤθε πὸ 
βοΙΠλΠς, Ῥοϊγεπιὸ αἰτοῦ ἀπδοήίι οἵ οἰ[αυίθιι5,αἸτου 
ἀοηᾶ τἀ κύβοι {Πατὰ ποι ἀοπηὶς!} ἢ χιοάἅ οχὶ- 
διιᾶ οδίφοτγας ἐμ ἰαο πιο το [ὸ. Ν᾽ ουὰπι πίω πὸ οἵ 
“ἀἰρράξαῇ αἀ ἀοπίο! τῇ ρου νη ποτ 4 Ἰατταα πη, 
ἴα; ααλάᾶ αττὸ ἐχέξά δγαῖρνε σο]] ἴῃ ροῆδ ΠΟ Ώ ἢ] 
τράϊσεγοε. ΜΙΗὶ νοτὸ τὸς ποίαγία "δ στὰ ἃζ ρίιις 
Ν τ]ὰ αἴα; ἀο]  ἀΔ,τῇ οὐ Ιερος (Ἀοτα5, τῇ δἰἸδῃ 
9 ἈοΙρυ δ  ῦ Ἰατα. νὰ] σπῖτι οτηηϊὰ οσξαπάϊ ας 
ἐεττυτθατί, Ῥαττίηη Π᾿ τατίο ἀτα5 ἰθχ ππ ἢ ΓΘτοσ Ρα 
ἰϊςατί οἱ. Ραγεῖπι ἢ (Δ ἘΠ π15 τοῦιις (το! ῆ]- 

 ἴλ τυἀἰσαγόταν. Ῥγθοστ ονιαθηία,ν οἰ πτπὶ ΠΥ [ἘἸΟΙΙ ΠῚ» 
γἱοἰο τὶ ααἰτεις ας ᾿πηρτο Πιοηὶς ἰπτασηεηζα, Ετάς 
ὶς ἴδῃ δζίαμ ἐπ ντδο ἐμά Ἰσατυμα ἔμελε. 91 ΘῊ τὴ 

ἀροϊάρτας .νὲ ΡΙατου ράιοοϑβ; ΟΠ. 65 11 ΡιΟΪ πα 6 
ἴλης Θρ Γςορὶ σοποιγγογθηξ, οἰμ}}15 ἐς Πρ τατος 
ὰ σίνεος ϑτγατία. Απάττα Γὸ [δειίτα οἰἘ ΘΠ]. 
Ἰῃά!ρῃρτίο. Μᾶαζαῖο νογὸ Ζυ ς]ΠΔΠῈ 1} ογης, Εσο 

νετὸ {προν Ἰτοηθηη αὖ το] σίοης ἔδς Π ἀληι Ὴ 
ὃ ἄμορ, ἘΠῚ ομλπα νἰοιο τας , νἰττιιτις ναΪτατ ἂς ροῦ- 
ἰδηλιι Ῥύὰ [8 [ογθη 3» ]αάτ ΡΒ] Ο Ορ Δ τογείδμι οἶς. 
Εἰρβοίθιη ἐπ ρ  ετατὶς ἀθργαποηάϊς, ἸΝΊΠ1] Ἰσίτον α- 
«ἴατη φὰς (ἀπόξιιπι ραταμὶ, αασά πο ἰθοπι ἰυἰὸ 
δηξξόᾳιας ἤοτες, ΠΟ 6 τ] ΡοτΒογγοίσογε Τὰ θὴ1 
(Δ) αιαιὴ ἀἸοεραπε σοῃ δογατ πο Πι Ν Θα οαΐπι ἴ-- 
ἴὰ τος ΟΠ γΠπιαπούσπυ παρθης, νὰ ποοοῆς πὲ μας πλ- 
ἴτας ῃγητοῦίας, ἃς νοςοϑ ταπ]άδηι ἀπέξις αιοί- 
“δὶ παταγαῖος [δα] ἀμ! Πτ. ὃς σα είτε πυνηδιὶ 
Δα (ει ἀοοι ἄγ (ρίγῖτα! πιιμηδαπο, [δα μοε ὶς τ 
δι τποητίρις αὐ ομηὶ αβοίξα Πἰοεῖδ, ὃς οὐαὶ) 6 Ὸ 
“ΟἸχηξε]ς, ΝΙ νετὸ ἔαγου;, ἃς ἱτα ἀτή; τ ] 45 ἀπίπηὶ 
παρέα το υΐιην ἔπη αυζοτὸϑ ἄτα} ΡΓΙΠΟΙ ρος» Πουλο 0 
ΠΟΥ ροτοι, γε δὶ ρει πὸ πε ρίτίζι (χπϑξειιοὺ Ομ θις 
ἱπρτοάιδειδιις οὐϊ διαί φητὰ ἔπαμι ιδὶ [ἀξ παρ αοτίσ, 
“απ τατ πατποδτᾶ Ἔσο ἢς οἴᾶηι αβοίξαςνί ἀς οὔ- 
ἰπυζατοης ἃς γίοΙ Ππτα ἀπε (εῃτεητῖά εἴϊεπι ἰατυσιιϑ. 
᾿ Ὁ γοτὸ οσυξηςόθαταγ » 4υδησαᾷ ΔὨτεαα ἢ Πιγα Πάὶ 
ἴδ Πρίοης ἰητοτροῇτα, ἕο οδῆγπιδταν ἅπν τόμ ΠΙοε; 
ἀλη ποιίαι [ οητοῦ ασσορθγαπλ» δ ητοητᾶ το- 
σάτα γοοα απ. [εἀ τρίτιι ΠΡΊπλθτΙρῇ τά σειπ 

ΘΠ, ἃζ τος τογγΐ πος ποτὶ οοῦσ!, (ὰπι δαζοπι. 
ἀἰβε γοι ἃς οὔιατοτυτ, απ! ι ἘςοΪς Πα ε]ζαΣ σας 

ὁ Δαφίλίοαις [δὶ Δα οἴει, γοράθαῖ» ντ οσιπο σοη- 
ἐρίχηφο Ροιυϊετατξ, ὃς ἀὐραπιθητᾶ σορποίςζογοιη: 

ᾧ 

“ ( , εις “ον ὠκβιξ ἀξην ἰὠάγκαζον. ἀνατιϑεμδμου δ "ὁ δγα 

ΕΡΙΊΞΤΟΙ, κ᾿ 207 
εἰς ᾿ , ), ͵ ᾿ τ , : 
ΟἽ τὲ σροοχ αΤεροΥκοι! τὸν λοῷον, κα) οι λήῆσιαξ πα 

7 ΄ ᾿] ͵ Α Ἵ λούήτερον ατγεοίδοαρετο, φρὶν τὸν σῦλο Φέςατον ο᾽ό-. 

σποοον δοτοσὶειχθ 'οῦαι τῷ χωρίου σδεασότίω" οἰλλὰ 
». Ν , εἰ ᾿Ὁ , “7 

ων μη μφλαᾳκωτέρον Ἧς ἀπ]η) Τῆς ζητήσεως ; ζω 
Ε] λ 5, δ 1. Ἂ)..} φ- τ' ξι ἃς, ͵ τ τάληϑες σὔσδηλον γίνε"). ὥς προ δ᾽ αἀὐταν χῶτο σπέφγς 

γεν ἕωλον. τὸ χὰ ὧν δ ιοομῇ ΤΟτο πολεμίων ΦκΩι 

συμμφύφοντας ανθρφόποις, ξα δα! ταῦς Γρρ α, Τὰ τὸ 
͵ Φρι", ὦ λυ» »“. ν 

τὸν τόπον ὶ χα δπερέϊ!, ἢ ποίντα μδ!! ὄρη. τ ὥσοωι ὃ φά-. 
οαγὲς, ὠκκλν σαι χοὴ οὐσὲν ὅτι φιρούριον ἐκ ς δῦ) 4 
κὰν ΠΡ, Ω Ε Φ» ἤ τ ΄ { 

τὸ δημόσιον 6). οὖ οἷς ἀποσιὶν ὅτων οἱ πολέμιοι 
οί ) γι ἐκ» Ν Μὴ δὴν 

Φορφνομόσσωσιν, οἰ γχαν κ) μοναςήρια γίνον"). οἰκίας 
ἀλ τι Ὥ νοῶ δΝ ἢ ἩΡΡΟΥ, ᾿ 4 χὰ 
9 ὅσοι Ἰζ τοῖς ασεοις τ οἷ ἀρειου χαιοφις, σὔχας 
4 Ἅἢ τ ῃ 2 Ε φιγ λ. γ τὰ 
ἐσ ξαντο Κῶ] μυςήρια" αλλ οὐσὲν ἡ“76ν εἰσιν ᾿εδεώ-. 

᾿ ᾿ ὃ 5 ΩΣ πων. ον Ἷ ΓΝ, 

τοις φυγὴ γὸ κοφγεθῖνο. χρὴ γὸ ὠκέψοι πολέμιοι. ἀν 
5 ρον ΝΟΣ ρ,»Γ “ " Η Β 

ἐγὼ τὸν χφηθον Ἐζη του τῆς καιηο  ὕσεως; εἰ Ὡἴϑα" 
᾿ 3 ͵ ἐ , 

σδιοδόν τῶν, οἱ ὐσφσυγνν ὠϑεῖμθτεον χυθλων ε7,6-- 
ΕῚ ν ε! 3 ΔΌΣ ΣΝ ᾿ 

νετο.ἀπεοξίχθη λάθος ταν τἀναντία Ἢ ὅχ:- 
7 «  Ἦ οὐῷ ὑφ ἐτᾧἃ 7 Ε 

σκόπων ὁ μᾶρ,τει λα εν ὁ δ εκ ἐοίοθου κύριος ὧν. 
͵ ς ἤν οἱ ϑντὰς “»ν» 4, ἀφο, Ἀ 

τέλος ὁ μδιὺ,ώχετο τος κλεὶς ἔχΩν..Ο ἢγαν οἰ γνυσι γ 
σ΄ ω 3 ͵ Ὁ 5 . 

ῥώπεζαν εἰς φορῆσεις χκιιρφὴ μικρὸν οἰκίσιον, ον 
ἦ “«ὩΨ" Ὧ85 .8 , "Ὁ 2 3 ἢ ᾿ ΕΣ 

λοφῳ πλατεῖα ΔΆ εἰ γὰρ ὅςξι στ ἀρτητέον ὅλ, τὸν οἷ- 
7 ΕΣ δ. “Ὁ ε΄ δι ἣΝ ἔγγον { 

κισπον,Θ, βζη σὲ ὁλοκλήρου τῷ πλώτεις. ὥςτε τέχνη 
͵ δεῖ τὴν, Τὰ 7 Ο ’ 53 Δ' ͵ τὶς ἰὼ" ἔφὼ τὸν λόφον «αἰ διστοιήσειὥζ. ἐοθόκεει δ μοι 

“" αὐ ᾿ς, ὃς μὴ ο ἝΕ ὑαα τὸ φορῶν μοι σδεινον Εἴ) κοὴ πέρᾳ οἶεινοῦ, χαὶ ἄγανα- 
ΓΙ ν . “ ἣ ᾿ ,. : ΄ν ς ,Ν 

Ἀτητύο νηοομου ἐμῷ ὯΦΡ ἶμγό μων 9] ἱερφον,ο κοῦ ὃ 
. ΩΛ } εὐ ἣν δν καῇ 

Ἀ)Ρ Σ δεέκοῖαν αἱ πτολιϑέϊας. συ χυϑῆναι χὸ μία 
͵ Ὁ ἀν λυ κ αν 7 

στωύτει, τῶῦτο (δι ,εἰ Ῥόστος γὴ νόμος ὅλινοηϑείη δὺ-- 
φὼ Ἂς " "ΔΑ , Νι.3 ᾿ΑΑ͂ 

μοϊσεως.τῶτο ἢ, οἱ δα Ὁ παναγεςτων “τὲ ἐγαγές 
Ἵ 8. Β΄ Ἂν « Ι ὑἷἷς ἐς ᾿ ΐ 

ςὰ κρλνοιτο. δύγη ΧΩ δαπεξζα Κη κοϊάαίᾷοκά 
; 3 27 ᾿ 3» : 9 Ἅ, ΔΝ Γ γ, ! 

μευςικεν, ἐφόδου (ιαΐας ὄργανα." κὶ ἰδὲ τούτων ἡ δὴ 
3 . λ γι λ ͵ ΛΝ χρὶ ἐν ἄξει σξγνωςο. χοὶ σιυυέτυ γε γὸ οὕτως. ὡς τέ 

3 ε! 2 ΕἸ ᾿ΦΝ ΠῚ σγαρ᾽ ὀλίγοις ὥπανίας ἐπισκόποις ἐν τῇ Πτολε- 
͵ . ͵ Γ ν " 

κἰοοδι τότε στο δτοϊδαμηκέναι κάτα τινὰ σκέψιν 
“πολιτιχζω. ἀκοφο μϑροι δ, ὃ μδρ φραξιν ἐμίσουν: 
ἌΔΝΟ 

δ Ὁ μυετώσεισὴ ὠκνοιου, ἐγὼ σὲ δὲ σδὲισιδω μονίαν ἀ- 
ξιῶ δχῳςἐλλάνΣαο τῆς συσεβείας. κακία γαρ ὄφιν) 
Δρε Τῇ ς Φσδοστοπγεῖον ῳϑικα μϑύη -ὡὼ φιλοσοφία τὸ 

Ῥίτον οὖσειν τὴς ἀϑείὰς εἐἴεος ἐφώρασεν. οὐσἱὲν οὐυῦ 
νοι Ὁ Φ' Ἁ Ἁ Ὁ Ντν Ἂς ἢ εἶ 

ἱξοὸν εἰσίξ δοῖον ἡγήμεαι τὸ μὴ σδχαηως τὸ τ) ὁσιῶς 74-- 
γόμδοον " ἔκοιωυ ἐπήξιμοι πεφρικέναι ἢ λερο μδηζω 
κα ϑίοδουσίν. αὶ γαρ ὅξ: τοὶ χριξιανῶν, οἰς ἐπαναγπεὶ 
5) τοὺς δὲ ἢ τελεςιχάὶς ὕλαις τέ καὶ φωναὶς, ὡς: 

περ ὁλκαὶς τιον φυσιζῳὶς ἐκολρυϑήστῃ τὸ ϑεῆον. “- 
Ἵ 

᾿ βον Ὁ Ἀν ἀδιος. Ὁ ᾿ 

γως ἤδη ἃ δαύφασιν ὠπεσί ρα 
ι ἰξὰ. ὐδο τ νσε τα ᾿ Ν να σα πων 

αὐτὸν ὠπέραινον εαὐττό σδοεκώςην.» χα] τὸν οἰκεῖον 
Ἰὼ . 3 Ε- 3. ξ ΡΠ γὰς 

Ῥίξοῦτος, ἐπειδὴ τῆς ὀππλησιαςικῆς ἕνεκα σχέν εὡς 

Ἴὐτοῦὶ σἀρεγημόμίωυ ; ἐδέησεν ὄλιβαλὲν τὰς ὄψεις τῶ τόπῳ ; ΚΘὶ ἔπιδζῳ γνῶναι τοὶ τὴς ὑποθέσεως" 

" 
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τον» 

ΞΟ Ξ ΞΡ τανε." 

--ν- δ δ  εετασοι φι ο 

τ ξετες βες: 

τάξει, 

Ε 

ΞαΞ τ τ πα ες 

ΒΘ 2012 βιοῶυδϑις 

οὔ Τῆε ννεϊϊεοπια Τευβὶ, ἰοπάοη 

2οϑ ὈΙΝΕΚΦΟΆΝΜ ΘσΘΟΚΘΒΟΟΆΚΥΜ 
Ν ἡ ε Ἀ ,, ΕἸ ΄ςὉ 

καὶ παλιν πτιρζοῦ δμαλος δχισκόπων ὧκ τὴς “ἴϑλοι.- 
κίσος, ἀλλου χφτ᾿ ἀγλίω χε οἰαν σμυθλεγμδῥων. 
ἐφ᾽ ὧν ἀπόντων κάμοῦυ, οἵτε ὅροι σδεεοδείκνιευτο. τίμα 
8 οαροανίτου μερίσα σοιφύς στοτομγόμαμοι » Κρ 

᾿ αἴδοτυρία γερόντων, καὶ συΓι αι ϑέσης ΤΠ τέως «ὖ-- 
Πλεούντων, τὸν δῦ λα βέξουτον Διόσκορφν, τῷ χώρίε 
εἰνασότίωυ ὠπέφζωαν. ἐγκειμᾶρου δὲ τῷ ἐσελφου 
Διοσικόφφυ» γέγονεν αὐώγκη κρὴ τὸ ἡραμματεῖον τὸ 
λοίδορον εἰς κοινὸν ἅπωσιν αὐ αγνωϑύώ ὃ φῳρὸς 
ἑγιότητα τίω σῆν,Ὁ σὔχαξέςωτος Παῦλος ἐγέποίη-- 
τὸ ἐν δ ):ςολὴς εἰἴσίει, κωμεῳσίαν δὶ τὸν ἀδελφὸν ἀ.-- 
νασεσυρμδῥίωω Καὶ πλημιελη. ἀφ᾽ ἧς αὐ δχυυύνες σ-- 
οαἶεῶ, οὐ τοῦ κακῶς ἐπούσειντι, τοῦ σὲ χα κῶς αλο- 
ρόύσωντι ἀλλ᾽ ἔςιν ἄφδα ποὺ τῶτο δεύτερον ἀγαϑον, 
τὸ αονύνεῦζ, τὸ μδὺ γὰ αὐα (ῴρτητον ϑείας αὔτικρες 
ὅδ: χοὴ μοίρας χρὴ φύσεως. τὸν 67} τοῖς οὐκ εὖ γε- 
νομϑῥοις ἐρύϑη κα σωφφφσιώήης τίς αὐ ὠπεφζώατο. 
ὥπερ ἐποτὸς, ει ὅ' παφώντος φρϑΓάτος ὁ οὐλα-- 

᾿ξέρωτος Παῦλος, πάσης ῥητορείας Ϊ φυφφτέραν «- 
πέφηνε Ὁ οἷξ οἰκείας γνώμης μυετείνοιαν. τὸ )ὺ ὁμο - 
λογήστοη τὸ αἱ μδοτοῖν, κἡὸ φανῆναι ὃ αἰαοραν λύπην ὃ 
ὡς δι Κκῳᾳκοῖς αὐθαμρέτοις λυπόμδρον,πανϊας ἡμδις 
οὔνοις ὠυτω γχὺ συνδχοτθερμδροις παρέ φγ6]ο" κ) τὸ μδρ 
ἡμέτερον, ϑαυκίαςόν. ἐνλ᾽ ὁ σὐλάξέςατος δλίσμο.. 
πος Διόσιερρος, ἔπε, δη τὸν τέως δχαφιλοτιμούμϑρμον 
(ἀπεινότερον ἐϑεάσειτο,τἢ ψήφῳ κρα Δ,» ἤλθη τῇ 
ογώμῃ. κοὴ σέλονεν ὅπ τοῦ «ὐλαξεςώτῳ Παύλῳ, 
ποιεὶν ὁ πότερᾳ βούλοιτο καί έν. καὶ πὸ φιοδουυθ αι 
τὸν λόφον τῷ ϑειυμῶςοῦ Διοσπόρου, πολλαὶς ἐν- 
δόντος αἱρέσεσιν, ὧν οὐσεμιαξ αὐ ὠκοζωὺ φο9 τῆς ἔ- 

κείνου μετανοίας ἠνέβζετο. κοὴ γὰ δὀστοσδάναι μόνον 
τὸν λόφον, κοὴ ὠμοιβίω οουυῦὰ, σαν μία τὸ χτῆμίφι, 
καὶ ἄγλα πολλαὶ πτροσεδεῦρεν, ἔχισωψελοί όμε- 
ν Θ΄ ἐὐτοῖ πόροις, ἐφ᾽ ὧν αἴης φρολήν ἡ χαρίσωι- 
το.ὁ δὲ αῦτα μδρ ὠκνει. ἠξίου δὲ ὑπεισελϑεῖν αὐ- 
τὸς τίω εἰς τὸν ἀσελφὸν Διόσκοριν “προμδυίω ὠ- 

Α » ἀπ΄ ᾿ “ ΕΝ 3 , γζὰω καὶ ὅλι τοῖς αὐτοῖς αὐτιχαταςῆνα), δεασότης ἢ 
κτήλζῶτος, ἔγλυετο πϑὸς τῳ λόφῳ ποὴ ΤΠ) ἐμπε- 
λώνων καὶ τὴ) ἐλαιώνων ἔγκοῳ τὴς τω δὲ, ἡ μεγα-- 

᾿ ἡλοφροσιωΐη κτῆλίο αὐτὶ κτήμψτος, μεῖζον αὐτ᾽ ἐ- 
λάτονος «ὐδιγέλονει κοινὸν ἀμφοῖν ἀγαϑον, ἡ φιλα- 
σελφία. χαὶ τὸ εἴσω “πρέϑαι “ν᾽ νόμων γὴν! σθαγ-- 

»Ν ἃ ἢ »9 ᾿ ὮΣ" “ελικων,οἱ σιν εχ τικωτοώτην γι ἐντολαῖ γτίω ουγου- 
πήτην ὄζώϑεσιν ἀπεφήναντο. ἐν τῶτο μόνον ἔσει 

7 3 ἫΝ “4 3 ΑΝ μρήμης ἀξιωστῃ μίουύσανίᾳ ἀδελφῶν τὰς συμ.- 
ξαὐσῴς χαὶ τω ὁμόνοιαν" τὰν μόσω δὲ φοραλιπεῖν, 
εἴτις δχίσκοπος ὡν, ἥλω τι πη αίσεις.εἰ γὦ ἐκ ἔσει πῳ- 
φοραχθα,,ταῦτο. χα λῶς ἔχει σ)οθόναι σιὴῇ λήθη. ν᾽ 
ε Ν 3 ἘΣ τῷ ͵ ἵνα μὴ παύτω ὡκ πάντων ὁ αἰσδδελφὸς Διόσκορος, 
δποτυ[χονη, τας αὐτήσεσιν ἀυτὰὶ δέδωχῳ τὸ πτῶσιν 
ὠκριξως ἐπεξελϑεῖν γα μηδὲν ὠγνοήσᾳεν ἡ σῇ ϑτο- 
σέβεια, ἰὼ οὐ οὐδαραῦλον,ἀλο' ἀντὶ παντὸς ἐποι. 

Αταυε τόσαι ἘΡῚ ἐςορογια τη υϊτίτιιάο ἔτεαθηθα 
ἀοτγαῖ, ἃ ΟἸγουπισρηῖο τορΊΟη6) Δ}115 4}1α εἰς τα ΟΟἹΚ 
ϑΓΘΡΑΓΙ5)11) «ΠΟΥΊΠΥ Οὐ πιμτὰ ἃς ἤνπαΐ πιοα ρεῷ εἰν 
τα τε ΓΠ}111 ἀσι)οηγαβάτζι ὕα! Ὁ ατάδηιτα ροηξ ̓ 
ποης ἀρετὶὸ (δραγατῶς Ττάατιο τοίτ πιοπίο (δηυπιϑ 
Θοτιμηι 411} σΟΠτγαγὶα5 Ράγῖα5 ἀοίεπάοτγαης, αδαίο" 
πε Ριθης ΗΠ ὺ5 Ὠ]οίξοτις, 'οςὶ ἀοπιίηις οἱ γή 
πιποϊαζιι5, Γξλητο νοτὸ 1), οἴοογο ἔγατες, Ηρεὶ { 
ΟΥ̓] ΔΙΟΥ Δ ΟΥ̓: 118. 1Π ΠΟΙΠΠ1Π6 Ιορὶ οροῖ" 
τι τ» αιοα δά τααιη (Ἀπ ξξίτατοηι ρί ομε ἢ τὰς αι 
Δ Πτογαγιῃλ ἔοσαχαῃι οὔ δοογας,ογυςράιαμι δά με" 
(υς ἔγλίγοι, ἀΠΠ] αζάτ ὃς νἱεἰοίλην,, ὁ 4μὰ πο! 
ῃγαϊὸ ΔΙ Θητδιην [64 δά πμαϊὸ Ἰοχαξτοιη ριιάον [ζ΄ 
ἀμυπάατγος. 566 οὕγαμῃ μος (δοῦὔάο ἰοςυμχ Βομιμα εν 
Δίῃοἱ ρυάοτς. Νᾷ νἱἰτίο σαγουθ, αι !ηὶ Ριοτί 5 εἰ οἷ" 
ΠοΙ} δ πατυσα. Ῥήάφοτειη νογὸ ἃ τους ποῃ δοπὲ 66 
{τ ργοξθέξιιπη, πηο ἀοἔξια; χιῇ Ρίαην Πρ πατεῖς, Οὐ 
οὗ πῃ ρα δητί ποροτίο (ἀπε ΗΠ πλτῖς Ῥαυ 5 μοι 
(ετ, νοποπηδτίοτει, ομιηὶ Κ ποτουίςος (μου ταῖο Ρῶ’ 
πιτθητ)ᾶ ἀς [πὰ ργορυϊάη; (ςητὄτία ορίτ, Οὐυδά ομμΠὶ 
Ῥοοσαταμ) Ποπβτογοτυτ, ἃς τὰγρὶ τυ 1115 (οἱ οτέ ὁ ρει" 
Ρόγγατο ἐς τη ἀυΠἘτῖα (σείοις {το ρηε νἱάἀοιρτι 0, 
Π.1.11}1}} {101 ποι γύν Βδημθυοϊοηςὶᾶ αἴαιις ΓΟΠΊΠΙ 
[δγατιομξ δά μηχι, Ετ τ πούὶς φυϊάξ,ναιγαθ} 6.86 
τοὶ σιοίας ἘΡΠΘοριι ἰοίζοσις, οὐ οὔ 48] μαϑέ" 
Π5 ἰἰτς οομτοηάογας πξογιογό νἱάοζοῖ, (υβταρ δ 
(πο ἈΠ Π1Ο ν Ἰξξα5 οἵδ, ὃς [ῃ το Πρ ΟΠ Πμ Ῥαι! ΠΗ 
πέβωω [λςοτοννεγῦ νο ]]οτ,τοτίπογοον οἱ τγμάοις ὥ 
ξ,[ρεέξατο Π)τοίζοτο πιυίτὶς ςομα εἰομ δχις ΡοΙΩ 
τὐτον υατ Π}}Δ αιιάϊτο ἀρτο ρθη ἰτῷε! ἃ η}{{π|5 γ οἱ" 
[εἰ ἸΝδηι ἀπιηταχαῖ γε νζάογοι το]! Ρεῖοθαι, [ὸ χιΐον 
αἱ 4 1 {5 οἵΐες ξαουτατίθιυις 14. Θμγηδ Ρτὸ ργθοῦ 
ἀταγί,» 4] 164; πλττα Δα ποηἰτ, σοηἰσηΐτον οἱ γοάδ!. 

τὰς οειά ςδξοτές, αιθιις ροτπιοτι5 Ζαυ ρίᾷ αηείοῖρά, 
ἴα ορίπίοης ἄλιοτ, Ατι]} α18}} Βοτά πηασῃὶ [οι 
ὕατ, δεα τοσαθαῖ γε [δ] ἀατγοζιιν » ΘηἸρτίοηοηη ἔα 
Τ)᾿οίζοτο ἀοδιτᾷ Ρικίζατο , ἃς νε δοάέ Ργθοῖὶο ἀομΙ" 
Πι15 ΟῈ}5 ρΟΠ ΘΠ ΟΠ 5 ὁοηῖγα ἤογεῖ ργατοσ ςο ]οιὰ Υἱ, 
ΠΘΑΓΙΠ. Θτίαπι ὃζ Οἰ ΠΠἸΘΙΟΙῚΠ) ἰληδτμρά. φαορτιὴ 
ΕΙΠΕ. ΠΠ|ς γεγὸ κα, ἐπρφτα ΔΏΙΗ Π]ΑΧΙ γᾷ ροδεϊπον 
πζρτο οχίσυα νη] α; οδ δοιτὰς εἰϊιδιριιηο νετὶῃῷ 
βοπ ἔγάτογηα Ομαγίτας, ὃς μῖτα ἰερδς Επιαηρε οῦϑ 
Ρογηλαπεγθρα μα ργαςορτῇ ργαοϊὶριῇ «αογῆς εἰς ΡΙζ' 
ζορτί, δέξο" 5 ὃς οἢατίτατις αἰοαα. ψη μος (ο’ 
Ἰᾶ οροτῖεθαι οὔ πυθηϊοτίας τοάοτο, αὶ νο οι γα 
ςδρογά ᾷ δζ οὐ(ρίτατίομὅ ΓἈλ ερϑϑίδε, ἥτις νοτὸ {ππ| 
1η ΤΊ Θα10 ροῇτα; το Ππαπογο, ἢ οα!ἢ ἰὴ ἘρΠορδ!! αἵ, 
σηίϊταῖο σΟ[ {τι 46} {τ Αἰ] χυοά οὔδει ἐρτςε επί, 
σα οηϊη} ξιέξα πὸ Οροστοῦαῦ,ῃος οΒ]Ἰαϊομὶ πᾶ" 
τ 1 {0 εἴς, Ψεγίλην πθ ουηηίθις ἀριιά ουηπες [Γλτε 
Τοιοίζοσας ξυμ Ἔγθειν ὃς ὀχοίάας, ἤος οἷτς ΠΣ ΩΝ 
ἄλτς γΟ] 115 νὰ ΟἸΠἷα ΡεγΙδ ποτοῦ οχχα πιὸ, πες χα 
Ριετατέ τιϊᾶ ἰατογοῖ,ηςα; ἴθ ἀχίς. 9.4 Ρἰασιπη ΡΩ" 
τά] ΠΠτΟ ΓΟ τς ἀοσεῦὶ εχ διιότις, μᾶς 40 110 οότοπ’ 
τοπῷ ηὖ ἀρ Πηζεριᾶ ες, Ἐσο τῇ οὐ αἰτα νἱτΠ 
ἴλιάο, Ῥγουίισ δηΐπὶ οἴ μν]Ε] σδμθηϊξς, τῇ οεἰδηι 
ΤΉτγοιὶ τοιδυδεῖᾶ,ο φάἀνηϊταϊίοης Πηρι]ατὶ ΔυΊρί ἐ’ 
ἐϊο Εσιἀ8 Ρ οΠατῦ τῆ ἃς δα ριμ ἢ σάριιτ, πηαΧ!Π, 
αὐδιζγοῦ 111 στατίᾷ αν ομπη!. ΑἸοχϑά γι ηἰς Ραυρεῖΐ Ε  ἀοθοε!  ιογ ἀστὸς {ξατί πὶ Ῥοιτῇς οπηίδιις οοἱ δ 
εχ {θυ 1" ςοΠ]ςΔς ἔτιισοβ. ἴῃ τόροτε {πρρεαάϊταῖ βέ Ἢ το ποιεϑέμσαι, ὅζᾳ τἰ Σαοβάντων, ὅτι μη θπ᾽ αἰσίκοις ἐφμλονείκησε. κα γὼ τὸν ἀγοῖρα τῶτε ἄλλα ἐπα" πάνυ γέρ μι φγεθς τρόπου, καὶ ὶ εἰς τὸν “)εόνον αἹ δοΐς, ὑχϑράγαμαι. χο)ναὶ μοὶ τω φίλίω σου καὶ σέ" βασμιων κεφαλίω,πορλζω οἵμοαι χεέριν ὀφείλειν εὐυτῳ τοιὶ ἐν Αλεξανεβρείᾳ συ μεγηώχοις, ὧν του οἰγοῦϑ ὡκ πονὲ ταχῃ πανταιχοῦ γινόμϑμ Ὁ’, ἐξ δαύρφν φ όροις ὧκ λέγων, καὶ τοῖς χοροῖς σταριςοίμδν θ΄. 
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. Ὁ Θεῷ ἘΦ ΟῸ Ὁ Ῥπῷὦ μ΄ ἃ. ᾿ὦῷὦὁ τῷ ούἢ μρ ῳνοπτ. τ τ΄οΠΠρΡϑὋρ 
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Ρί τς. Ἐὸ ποάοὸ ἘΡΗζοροσιτ σοπτεγοιίογίτα βοτὰ. 
ἄχος ΟΠ Ἰτυκυμὴ ἀεῖποορ5 θεοῦ; νε Δί οἤθ τ δἰ Δ π΄ 

ἀπά τ, ἐ6 πχρϊεῖς ἑμί αν 5 αιια5 ἃ σοί ]θρα πιο Ρτο - 
ἽΚΕΤΟ ἀσςορ οι, οπ ] ἀογοσαταν. Ηος Ἰσίταγ ραξξο. 
τᾶ Παδδε τ ἃ. ἀροηϊαπὸ αΪδ ᾿αἸυείατῇ α΄ αἰχιτ. 
ἍΓΠΠς ο το ἀατσυτίουῦ αάπον γι) φοπξοίποης ρτα- 
ποτα ξι ρωπάὶ αὐ, ἘςΟ ΠΑ Ἐς ςϑγ πο "5 ῥγο  δ τ", 

Ὁ ἢ γιησυία οδἸ οἔτι15. Ν ἘΥΠΠΠΔοἢεγ λα ετἰά ρα ηϊτῶ- 
ἴα γγοΐιις οὐ] ἢ, ὃς ῬΟΡ 5 ΠρΡΙ ἐχ ρέο θο ἀδργεςα- 
τ Οἱ Ὁ. Εσο νοτὸ ἴῃ ἐδεδτϊα ρου 4, ὅς ἀθίο δα! ρο- 
τοιξατέ χὰ Ῥοητ οἰ (646 γεϊθοὶ, Τ ἄταηι Ἰσίει" τ} Π] 
ΜΡΙ.5Ὶ πλοῦς ἀρρέορὶ πατάγου Γιἄροπίαπο, μτίημο 
ζδΙΏριΙΣ ἰΠΠΈλγο νἀ δυδειιγ, ομαπιβειβ ρει πναι] τᾶς 
Ἁ]ροτξι Ρύδϑογτογίς, οὔ δὸ σσιπογοιῦ μάδογο, Νοπιο 
ΦΠΙΩῚ τ ΕΠ] ν ἰπέξιις πλογιάτατ. 51 γοιὸ δια οίδοτοι, 
τα ῦΠις ὁσποχίας {6 οι, ατα; (ἀπόξα τιῖὰ δέ δ6η]- 
12 τῆι νθηϊά ἐχροέξατος. ΝΘ 4» ΘΠ] ΠΥ Τα [01] Ρίοτ- 
ἰὰς ΘΙΕἸπηοςξς ἃς ρίτας. Ποιὸ πησαα βδευ!4ε] ρὲς- 
“τας τηοἰαἸτ την ἰἐά, Χαὶ δΠδε πιαπα ρεζαϊαπείοτό, ὅτ᾽ 
απο ἰἰςὶ [ΟἹ]ςοῖ γϑὶ Ἰο Πα: γόεὶς ατα» νοΥ ΒΟΓΙΠῚ 
δια Π]ανῇ {ἀρρ! ]οἸ ἀορξάϊτ. )ς οὐ πυαῖδιι ἐν ἰτατ, 
“πὰ σοσποιι!, ῖτα ίς τῷ Παρ τς όφο ἀρίηο ιι5 οδῇτε- 
ἔπτη; τος ΠΠπ4 παπξγαστα [ἀρίτονααο ἃ σοιη-. 
ἴχόῖοιο ἃς πα ο πὸ ποτα ἢ Θχο μα τι, (θα τῷ- 
Ρὰ ροίπατ ντ απόπαν δηλ 115 ἤλτ, ὃζ ὁπηηίπτη τότ 
ΡΟΓΕλαδῖτα σαγα οἱ] πος [8 Ιαδοταγθ σοπἢγηναμίτνε 
Ῥαπρογιθ 5 σοπῇσογοηταν ἀοροποτοδιύγχας ροοι-" 
ἢ, ἘΝ] Δι ΠΣ δα ότι] σαυϊπαπαρίητζα [6-- 
Ῥζοι, αὶ οβογοπάυτα δείατα εἰξ ἐς Β]5 μα: ἤστην ἀρια 
πος νὰ βογὶ ἀς παι ϑασογάοτιος [ἀοογάοείδες αέξιο- 
δ} ν]Ο  ἀϊατ ΠῚ ἰεσιπα ἰπτοηάπηῖ, ἢ Ἐαἰδὸ » πδάϊηι 
14 ψυ!άειι ἀϊσο,, ργογῆις νοτὸ ργαια φαδάᾷ ἸηΠ41α- 
το ἅαις νοϊτατε αὔτηβίτατο. Νὴ δπΐπι γε ρπᾶς5 
τδρετᾶς, [Σ ντ ὀχογοίτααην ρει ορ  Βι5,1 πῇ 4θα- 
ἰὰ ατα; ἰυοτ ργα ἴόης. 1 πιθὸς ἀυζοπὶ Παπγοτος,ο-- 
ἸΔΠ γι.) Ομδτα ΠΡΟ ΩΣ Προ δῆς δ, Ὁ πδηπόθγοι τὸ- 
80 αἴ; οτὸ [ογ δὰς ὃς πιαῃ 65; ἣς ρο μας Η}] αὔϊο- 
“πὰ δια Πποαὶ ἰἱοφατ, πἸριμὸ ἔαοογε δὴ ἢς δζυν]- 
ἱ ἔλσιος σταταιη,ὃς ἃ Βοηϊς γ ΠῚ αταρ ἸΠΠ ΘΓ ΠῚ ργος 

ΒΟ Π δὶς, ἂς εαυϊτὸ πναίοσς δεμποβοϊονρίος αἱ βιοϊαᾶς 
δ πχβογῶς ἐλ 11 αβοοοτα. Πα άοπὴ πη τὰς ΒΟμιπι 
οἰδιηαίους πναὶο ΠΠβογαγὶ, Μαϊαπι γοτὸ οὐσίας δΙῈΡ. 
δ] σιλην ἰχξοττο ἃ λον ἀσείρογο. ΑἸτεσᾶ δηὶπὶ ργο-" 
Ῥειθπὰ οἰ Ἐ υναϊ αν, αἸτογαην ν οτὸ αἰ ἰδ πυμηγ. 564 ἤθαυο 
ὅδ ρἰαπι ἔρο, αὶ Ππι;η6 6; τὰ γο πὶ; δεἰδην ἢ οο- 
ξ εῦς » α΄δαύιν Ποπυ τίμα ΟὈἸαγροβ ας γοργὸς 
ἀδάας, ἴῃ οὐαί ἃς οβοη Ποιθπη ἔγαΐγι πη της αγτᾶ, 
ἴῃ πος ἰἸζοῖ (δογῆπι ἃς φούαμ νει δίου ᾿πποέξιὶς 

Πηφτα ποι οὔσράρι οἷς [ δι5.5 ες ἔοῖη (ΟΠ ΠῚ 11} τυ 5 
δ η)ς Ππτουῖς, ἀροττὸ ρομα85 ἃς οὐϊο {δὶ ργοσίπς οὐδ 
0 (ἔτος. Ἐτθη ἰὴ ἴο ἔλυθητε Πδο;Ο 60 41] η6- 
ΤΗΣ ῃχο]οίξις ὁ .Πη6 ν]τογίας Πᾶς ποξετα ρεύτονθα-" 
πὴ ἃς τατριταά πη ΡΓσσοΠγᾶ, ΝΟυ δ η]π} ἀχδιο 
ΟἸῊῚ Ἐδδέβα. Βτῆαινηῦ τὐδὰς ἀἀδ οὔ ἐβεοείο, 
φὀεμγιὸ 8 (Ὀεδομάϊ ἔς! 4. ΟἸτου πασδηζαν - 
πος οὐ !44 Βαςα πε δ. ῬΑ όγὶς ἐπΐπν, νε ρα! Βατθα- 
τς σαι νεροῦ οὔζιετά νΠτατάπια; Ἀδίρεδ. νοςξ, 
Ἰδδον που ιείᾷ δε ὈῤΓοθττατῷ οἱ ατης ὁ οσα]ος 
Ππλ ρόη 4.}Ε[ΠῚ ἐετίᾷ αἰ χά [646 ἐοήθτδ πο!ᾶς ααὶρ- 

θὲ Χν Πά ἐξ γθω οαΓὰ ἀπτ σαϊαηγίζατε ἀθρα!- 
ἐς  γ]ερὸ αείμα ἢ Ῥότξ πυϊσταπτδϑ. ΕΠ μ τα στο πν 

ἘΠ αν ὐ ' ῖ 5 τὰν σοα, δ : 
᾿ ᾿ γι: τὼ ἐκ ς ἀν ἷνΝ ΞΟ Σ ἜΣ 1 

βύρον ἡἱποβαρξαρίσωντος,, ἵνα ὅζᾳ τῆς σωμηϑεςε 

ρησένγ. ὄφῃταγαία οδιίοβ ὅσως εὐκούστωωμιαι Κοὴ ἰα’- 

συος. ὃς ἔφη πολλὰ χοὶ ἀσ)ηᾳ το οὶ συμῶρεσβυ-: 
“ἔφουπαϑεῖν. οὕτως οιοἢ ἔχει κακεῖγα. Λαμπω- 
νιανον ἰώσων ελν ὠο κίας." δὲ φϑείσεις, ὁμολογίᾳ 
τὸν ἔλεγχ ον, ἔγῳι τω οἰκίων, ὠπιιληοιὰς) κῶν στυυά. 
εἴων, εἰρύμδρμιθ΄. [χφήτοι οὶ σδῶκρυον ὡκ μοιζανοίας 
φῆ γορ. χοὴ δῆμος ἱγούτης αὐτὸν ὠξητύσευτο, ἰλλ᾿ ἐγὼ 
τοῦ: εἶτ δον, ρρένῳ οὐτχαρτέρησει. τῷ, σὲ λίσοωι «ἰοὺ 
ὠρϑεντίων, εἰς τίω ἱερατεκνν χαϑέοόοαν ἀνέσχε μψω: 
τοσοῦ τον οὐμ ἐμοιυττί ̓ σθμυεγχζύρησει; εἰ φρεῤςπελο- 
σάῴε: λαμπωνιωναῖ τὸ ρέων. ΚΘὶ ἡ κυβλω ηεαρειν οι 
εἰον(βῖ, πᾶσιν ἐφηζα Τοῖς τοτε στάρεσο μεᾶγοις φρεσ- 
βυτέϑοις;, κοινανίας εἰὐπτῖ “μείαεοῦα,. με εὶς γὸ 
δποϑενη οεοεμᾶδος" ἐμοί, ἀνο ῥ᾽ α ἁλοὺς οἶδ, παλιν 
ὑσοτοῖς αὐτοῖς αἰπούοϊηκος ἔξω. χρὴ κοδο τῆς ἀξδ.- 
πεσιὰς σου κοὺὴ φιλανθϑυίπου φυγῆς; «ἰδεμδρ τω α΄ 
συϊγνωβεὴς τὸ σιωυϑὰ κζα. οὐ δὲ χὰ οὐσὲ ξύσων πον. 
Ὁ ἀγάψτιος ἑαυ τε χωουτιετὴς αἱ θρουπος λῶ ἥων, 
ονέτυνχον ανοδρὶ ἀοδοπετοςύρῳ «ἰοὺ γεῖρα, χρὴ. τῶτο 
δὲ τὸ λξηδιυοἹδ κουφοϊοτου φορώγμζατος λόγου 
βαρυτώνίω τίω τιρίωρ αν ἐξέτισε χρὴ «αἰϑὶ 41 ἐγ - 
κληβδίτων ἐλ οπείλυφα,, τα λα μηπονιανος ἔχειν 
ὁμολοΎ δι᾽ κα οὐόῖὰν αἰἶιοῖ “σούς γωναγίως ὠφε- 
λῆδϑε),  ποιισείσης ὠφανὲς τὸ συμίόλαιον " αἰλλὰ 
κα θοὸν αὐτεῖντουὶ χάρποις ὠνίοις “ἤυέξϑαι.. χα) ἔφη 
πάντων αἰ μιελήσες,, ἑνὶ τούτω φοροσθν εἰν τιν γοιυμδὶ 
ὡς ὧν τοὶ πίωλίχα κατώϑειτο χεῆμιωτα. γομίσμο- 
ᾧ δὲ ζῶ ἐπα πο) πεντήκοντοι τορος τοῖς ἑκα τόν" ἑ- 
νοὶςθον δὴ κα) αὐδὲτὴν δὲ Τρ γινορδόων παρ ἡμῶν, 
ἵνα γνόμδυα σταύδηται. ἱερέϊς ἱερέας οὐδρνόμων 
διώκουσιν" εἰ μδρ ὅχὶ ψαϊσεσιν,οὐπω λέγω πάντως 
οἱ μετ᾽ ἔχιβθούλου τὴς ὥοφα. ῥέσεως οὐ γὸ ἵνα λά- 
ἔωσι οὁΐκας, αλλ ἵνα τοῖς αῤχουσι " φρατευ οί: 
τῶν, οἀἰοἴλχο πέρσε μινηςεύσωυσιν' ὅλῃ δὲ τοις ἐμοιὶ εἰ- 
μοις αναδαένδιν ὀνώγνοο, τὸ πάντευν φορτία. σι σέο: 
μα ράφε καὶ δῥχταῆου μεσενὶ μηοὲν ἐξ ἔγαι τῷ 3 
τὸ ποιοινγἤφῇ δ ἔμοὶ χάρη καὶ τοῖς αἰωραγ μενεςέ. 

᾿ Θοὶς καϊ κακῶς ται ϑεθύσιν ἀμιιυ εις καὶ πολυ πὰ ἐοὺ 
“ἢ Ἰὰ ὡς, ὦ ΨὝΣᾺΑ ᾽ νυ , 
εὐ σεπονκώς ξδη τοῖς ἀὐδιοιυυτοῖς αὐτοις Εἰχτερ 

Ὁ 3 τὰ ἃ . ῳ» Ύ κ᾿ ρῶς 

μεῖζον ἀγαϑον τὸ μιεί ον Θ’ ἐπηλλάχθαε κακοῦ: 
᾿ ᾿ τῶν 4΄4ᾳΔινιΣὦ᾽5 Ων ἐλ ᾽ τ 

κανδν οἱ μυδζον τῷ αοδινοῖάναι τὸ ϑθηρρῖν. τὸ μδὼ 
γὸ, ̓Ιϑεέν ὅδ: κακόν, τὸ δὲ ἀγρνόξοκον. εἰρλ᾽ οὔτ᾽ ἐγὼ 
κατομεζούυσοι τίνες εἰσὶ, μητ᾽ αὐτὸς οἱ καὶ μάϑοις 
ἐσ ὀνόματος ὠζελέγξης τνὰ, ἵνα μὴ ἀπεχβοί-:. 

μίνυ ἀσελφδὶέ, οἷς εἰ κα) κατὰ “Φοο στοσοῦ ἰδία 

λίαν δλυτεθήρεηρια, ὀῦϑ. ὡρήσει ϑεές, αἰγλα φάγηϑι 
διδῶ κα Μόνον μισῶν ἐν τοῖς φῳϑὸς ἐμυβ ορώμε.-- 

μεωσιν. εἰσοῤέαι γὸ συ ὅτ μο τῶ πᾶσιν ἀλύπου τὸ 

μιη)θέτι ποθρελ θεῖν "πορϑετέροο. τοὺ ἐσημο σιωύζου 
ἡμδλ" μὴ γὸ εἰσεδίμι τῆς ὀμκλησίαξ. οἰκονομήσει. 
ἕνα! δὲ ἕν ἔτι λοιπὸν» κα) λόηοῦ πεηταύσομαι ᾿ αἷδι- 
γόξοῦσι τινὲς βακάντβοὶ στ αρ᾿ ἡμῶν " ἀνέξη )αΐρ μου 
οξ τῇ πολίτείῳ: φωνῆς; τίω ἐνίων: κακίων ἐμ- 

θαγγκώτερον αἰίοα τῆσει μὶ. οὗτοι καϑέειραν μδδ δποδεοονγ μϑύΐω -ἔχ εἰν “βούλονται. "οἵνε πἰωὺ οὖ- 
ὅδν ὁπολελοίπααιν, οὐ κατὸὰ συμφδονν; ἀλλ᾿ αὐθαίρετο μοτανῶς αρεγμνόμϑμοι. χαρττοιῦται δὲ 

5. 1] 

ἽἜΕΠΡ: 5 ΤῊΌΣΙΣ 2. ἐν 209 
τοὶ μδρ ἰδὲ τἴω οἣ δχισπόπων ςοἴσιν, οὕτως ἐχώ-: 

- 
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5: σαν ««ἀνασσὐϑναλον.,.:; -“ἄαὐὐουνθαυνεεσοε μα ν ζΟΘΘΟσΨΞΞῸΝ ἃ τΝ 5 8 9. Ἔ ιἂν-. Ξ μν Ξιᾷὰ 

ςν ὨὈΙΨΕΒΦΟΆΥΜ ΟΚΘΟΟΚΥΜ 
Ὰ “.» Γι Ι : , 

γαὶς τιμκοὶς; ὦκει αὐδανοςοιῦτες,, ὅπου Μεροδαλεωτε.- 
᾽ ΟΡ “ ͵ ΄ “«Ψ ͵ 

οον ἐμοὶ ἢ “δονοεῖ πώτερ σε ασιμιιώτοωτθ, χξῆναι τοῦ - 
ς; 3 ᾿ ͵ 5 77 ω 

τοῖς , ὅσοι τοὺς οἰκείας ὠκκλησίας ὠπείπταντοπασοιν 
2 ! 7 Γ Ν Ν Ὅν 9 Ἷ 2. 

ὀκπλησίαν οἀπείπτι στ ΚΟ) πρὶν αὖ ἀπελθόντες, ἐπ 

χἕϊ καϊᾷςησων), μηδένα δεχοῦναι ϑυσιαςηρίω. μ
ὴ 

5 εἰς χορϑεύοία» καλέν
.ἀλλα “δκορᾷν ἀγελα

ίοις ᾿ 

τ 

ἐν τῶς δημοτιχαὶς καϑέόραις, ὅταν εἰς ὀκιλησίαν 
ἐμιβώλωσι᾽" ἵᾷχὶ γὺ ἐπανέλϑομεν εἰ αὐδὲὶ Ῥῆς τιμῆς: 
χινδιουσύοιεν 5 ὃς ὠξιοῦσι ὅσο λώνθιν ὠπαντῶ χου. 

»“2» ἉᾺΔἉ Φ- ͵ λυ ὧδ δ. Ἃ 

μιάνλον,ἢ οἵ ποροσήτει. σόξαιντο γὸ ὠκέϊ μῳλον ἡ 
«. Ν ΄ λ οἱ , ιν. χῳ 

μηδαμοῦ. ἡ δημοσία μδρ,ὅτω «ϑϑσοιςεον αὑτοῖς; 
3, ΕῚ “ὁ ͵ὕ 

ὡς ὠντιερυς ἰδιώταις αὖ καὶ το σεμινοτρίτζυ σοὺ 

9 ϑόνῳ συυδοχῇ. ἰοϊίω δὲ καὶ κατ᾽ οἶκον, εἰσόμμεϑθα- 
ε ε ΝΣ μῳ ΄ 4... 

“τῶς ὅταν ἡγχή ἴα τῆς σὴς ϑτοσεβείας δσιοχρλσις 
4 Ι Ὃν ͵ ὰ , γ ͵ λ 
ὠκείνης τὴς πεύσεως ἰωὼ «το ων ἠρῳῴτησα αἷδι Α-- 
λεξαν δροὺ κυρίνναίε μδιὺ ὐ δορὸς τὸ ὅρος, ἱερατευ-. 

γ) ΄“Ν "Ἃ 5 

στεμᾶργυ «δ ἐν τιν! πόλοι ΘΟ ϑυνῶν' ἧς οἈ “πεστόν, 

»Ὡ δῪ τινα φοίσιν οἶξον ἐπανελϑεῖν,ἐκ ἐπανέσιν αλλ 
ἡμὲν δχιχωρχάζ 4. δὰ τούτου γέγραφα ρος τίωΣ 

Ν ς 7 »“»Ἥ ἔ ἃ ν΄. 8 ξ ᾿ “Ὁ ΝῚ 

σὴν γμότηζ, σποῦσιν ἀκρλέξως ἐγ λῶν Το,ς Γ 2) 

αὐτὸν ἡβυομᾶμοις, κοὴ γνώμίω αἰηἦρα, οἵ (κτέον τὸν 
αὐ 0. ἐπεὶ σὲ οὐδὲν ἥκει μοι αἷδα τούτων αὐτιηρα- 

᾽ ΔΙ δ 

φον,ἀμφίξολθΘ΄ ὧν,πότερον δγαπόπηωιοεν, ἡ σδιεκο- 
μίϑϑη τὰ ηρώμματο:» ἐέχει τῆς μακφθίας σουγτε-. 
φαλῆς,σιοίλείμαι αἷδὰ τούτου ποϑὸς τὸν ϑτίυ μζριξον 
Διόσκοφον τὸν δ)πήσνοτον καὶ τοῖς" ταιγυγράφοις τοὶ 
αὐτίτυποι οουυῖῦαι 17) τότε ηραφίντων ἐπέταξα. ἵγα 

εἰ μὴ τυγγάνεις δεξώμδρος ὃ ἔχιςολίω!, ἔχοις πο- 

ρα γνοις αἰτῆσο τε, καὶ «νοὸς ἐμὲ ὀγωπέμψα ὅ)αι τὰ 
εἰμοιβω αἰδδὲ πᾶσιν οὔχου ἰδλ ἐμοῦ" δὶ καΐαλε- 
λειμμδῥου γὸ «αὔξη, κοὶ τοῖς πᾶσιν ἐρήμου, Κοὶ σεο- 
μϑῥνυ συνεργείας τοιαύτης ᾿ ὡς αὐτὸς ὀκναΐ «ἷδὰ ἐ- 
μαυτῷ τι φϑέγξαϑιι «ποῦς θεόν. ἁπανίᾳ γὸ εἰς 
πουϑαντίον μοὶ αὐδείςωυται, δ7Ὰ «ἰοὺ ῥνψοκίνδυωον. 
τόλμίαν,ὅτι αὔθροπος ἐν ὦ μἕρτιαις,δατότοφφος ὁκ-. 

πλησίαις ἀγωγίρ ἑτέρων ἡγμᾶμ Θ΄ » ϑυσιαφηοίων 
ἡνψάμίω θεοῦ. αἰ δ 

Ταῖ ἀντύ. “ 
Δέδωχα τοὺ ϑλτσολίω,ςέρλεται μδρ δλὶ 
π-οαξιν,ἰω οὐχ ὅσιον ἐμοὶ οδινγήσει οι. ὅτι ἢ 

αῤετίω ὠκνξας ὠσιυξί,τῶτο κἡ ϑέμες οἰπεῖν᾽ κοὴ πὸν- 
τάπασιν ἀληϑές' ὡς μδρ ονοὖ ἀγαϑὸν αὔδρα τιμή-- 
σεις. ἑωῶ δὲ ἐχράψατο γρωφζω, οἰκείαν εἰ μδομυένδωω. 
πληξφύτω. μὴ σὲ γὸ καου ποτὲ φόνου φορφστέ- 

"0. δι 

τῷ ὠταν “617 
Ελει γείρ»σοι μιόλᾳ τὴ πενταπύλεως. σύκου. 

Ὗ 1ὲντοὔξη δ ταῖς δημοσίαις ὁ λιςολά)ς. ὕτι. 
ζ μΆνας Ἶ, 7 , " ο ͵ 

ὁ χαγχᾳ πλείω. κοὴ μείζω γέγονεν ἢ φοί εἶ ταὶ χραμα-. 
καΐᾳ, λέγοντος ἀκούση τῷ διωκομιςοῦ ςελλεῖ) μδρ 

“ μ ΓΑ, Ἁ λων 

γὸ χὶ συμιμίφ χίαν, ὡς ὠπριϑεν αὐτῶσων τοὶ δὲτ' 7. 
“ 5" ν Π ." το {4 ᾿ Ἶ ᾿ ὦ 

λεμίων,οὐσδὲτίω ἔξοοσον υτῷ αἰξδαξμοεινεν. αὖλ. ε-. 
: 5» “ " Ρ 

φϑτισαν ὀκ υϑέντες αἰϑ'οόον ᾿ζ τῆς χώρας, πάντα 
7 «ἃ δ ", ᾿ ͵ 

οἴχοταιμπαντοι νη ρητα ας ποόλεὶς εἴτι λοι .Τὸ μμ4-. 

Βοποσιρα5 ὃς ρυδει} 5910 4 ρου Ππγΐμι αἰ ςαγγοητεϑ» 

νὈ ρὶαο ̓ αοτὶ ςαρίαπι, Εθο ἡα!άξ . οα (πὶ [οπιξοᾷ 

ράτον ἀρ ἘΠΠ1πγ6» 4.1 ργορτῖῖς ἘφοΙ οι 5 το ηοιᾶν 

ποΎθ τ [815 ΟἹ} ἘφοΙο μα τπτογά!ο! ορούτοτο, "6 α 86 

αὐ αἰτατο ᾿πσπαμαπ) αὐπχίττοις.» ἀοηοθο δά {πο5 τότ 

πογῇν,01 ἀφηλο  λμν ἂς (φάη ρομάτ»ηοαι 6 αὐ πον 

ῃόταῦια ῥεϊηάσυο Προ Πα νοζαγο » (δα 10 ἱεροὶ 

(δ. 15 Ἰητοῦ ορέφτος τε Πηααογθ,φοὶπν ᾿ σοηοΊο ΠΕ, 

γοποΥληζ. ϑιαζίλη 6111 ΓΟ ΓΟ ΓΕ.» ἢ. 1η ΠΟΠΟΙ98 

ΡοτΙ οὐ υμ σΟΠ σογθαταγ » βενὶ νὈΐαυο πλϑ}5 (ἅτ 
Ῥταης ὃς φῃοπραητιτν αιιὰπι 1 ν Ὁ] οροιτοι. ἸΝΑηι ἅπ 

αηάαητίας ἰδὲ ροτισρητιτγααὰμν ν} 10]. ΡΠ ς ὁ ιηῈ 

ἰσῖταγ ἵτὰ ταςζξη] απο πιδἀπιοαῇ τά Ἰοῦς: ΒρΩΡΗΝ Ἶ 
αιυοπιδάηοά 11} ἔπ} εἱ ΤΏ τομο τὰο στα ϊημηο Πλᾶτ 
χπόσῃς νην ξαοτῖς Ρυλααςί τη αὐτοηι ὃς ἴῃ ἀοπλτ, 
θὰι5 σοττατῃ μα σφ ίμλις 40 ραξξο, οἱπη ἃ τὰα ρηεῖαπ 
τὸ τοίρομπίιηι νεμογταα φαπὶ αυς ποηξ, ηα φητεᾶ, 
χιφίϊα! ἀς ΑἸοχαμάτο σοποῖς ΟΥτοηζ 1» 4} ἢ 4085 
ἄσιι ΒΙτμγπςιπᾶ ντὺς (ἀοοτάοτιο Πιπέλιυς οὔτ ὃ απ, 
ΡεΥ ξμβξειοηςιι ὅς ταπναϊτιιηι εἰ οόξιι5»οὴ πηι τοάφοῦα! ΠΣ 
Ροτοίϊαβ»ποὴ τϑαθετίξασ,ίε ἀ τη ποίτεα τοῦγα ν οὐδ 

ἂρ ασὶτ.})6 μος δά {πάᾶτὴ ἰαμξειταῖο πη (οὐϊρΠ,ομνίάσ 
αυδυς ἐς || ξαξξα ἀπιητ, ἀρ έτον ἐχροία!, δί (επ- 
τρητ!ᾶ ρει)» ἰοοο, πλ1 8] πομῖο ἤτ παροπ άπ 6π 
τὰ οὔτ δα μάηο ἱπιοτγοσαιτοπθιη Ὠ1Π]] τοίροηί 
πΐτζζαῖαγ, ἀαδίυς ὃ. ᾿ποθύτγαςβ νεταν) πο ἀουηῖ, 4Π 
γοτὸ ἤπτ νίχιις δά ϑράτιπι τσὶ σάρτς τοτα ρον 
τα ίαρει μας τς οὐ ὌΧοο ]φης Προ ὨἸοίσοτο ἘρΡί- 
ἔζορο ἔμ ἰοουτις, ὃς Ποταγ! 8.» νῖ φαγθηι Πἰτογατα! 
ΘΧΟΠΊΡΙαΙ: ἀλτοιῖ τη}, νὰ ἢ ορ  οἷδη ΠΟ ἀ0 τ 
οερῥβον, Ροίϊες το ποι ςορηΐτα ροῖοτο, ἃς γοίροι [ππι, 
αἄ τὶς τγαῃ[πίττεγο. 1 Ομ θι15. ργὸ τὴς νοῖα ἔμοῖσ 
το. ΝΝαηιρτοτεϊίξεο νοζὰ ξαςἰ 68, ὃζ αῇό οπηηιθιι5 ἀ6- 
[ἐτῖο; ὃζ οἱ οραϑ εἰς μας οροῖὰ ὃζ Δυχ  ϊο: ιιοη απὶ 
1ρίε ποὴὶ αιάθο ρέὸ πὴ ψειραηι αὐ Τότ ἔλεγα. 
Νίδ μφ το υδὰ Ὁ ἔχμς 11 οὔτγατγίι ν ογία, ργορτεῖῦ 
τοιηδεαγίατη ἀπ οὶ» ποιὸ ροοσατί5 ρίοΠι18» 
ποι αἰΐποτις Ἐσεὶς 15, ἢ αἰ λπν νίται τγασμέξιι5,αἀ 
ατας οἱ ποη ἀυἰταπογίηι αςοράοτο,. Ἵ 

Ε14ρ»». 

Ψὶ ἀφ} ΠΠτογαςορτο οι ζίταν δά Ποροτ ΠῚ ψιοά 

ΪΒΙ πο (ἀπέξαπι οἱἐ, σοι ο ΑΓ. Οιδά 

δυτθιὰ νἾττι ἴθ} 7 πὰς γίπιο ἃ ̓ ππδηταςε Το]; Ιά 
νοτὸ ίᾷς οἱϊ. ετίαπι ἀϊσοῖο 5 ὃς οὐγηϊηὸ νογιὶπ1.. 
σαῖς νὰ νίταμυ. Ὀοπππι ποπείξύμηηιιο » τγαέξασ 
15 Ββοπογιῆςὸ, Ομο νογὸ ογίπλης εἰς δοςαΐαζι!δ» 
(ἀυπὰ ξαζαι ἱπηρίςας, ἸΝοαας δηΐμη γοὶ ται νπ- 
αύδηγ ΠΟΘ ΠῚ ξας!]α5. 

Ε)άρην. 

ς: επίπη στα, [ἢ Οἰδὶ σττο οεῖά Ροπταρο]! 5. Ὁ υ14- 
τα ρα ΒΡ] 1ο45 {|τογᾶ5 δοςὶρὶο5. Ομ ὸ 4 νοτὸ μγ4]4 ρἰά 

ταρνίας δειιαίοτααά [Ἰτογαγᾶ τογγουνεχ απ 7] ρετσ 
ταὐ τ δε μα  θ.ἰατο σας, δὶς δά δυχ! τ 1η46 Ρ6- 
τη. Ἡοίϊος αὐτέ πο εχίτῇ χυτάξ οἷς οχρεξιαγίτ, 
[ξἀ ρεγ νῃϊυογί τοσ!οηξ σατογπατί τη ποῖα ρταποῖσ 
τούαης, Ομλπα τορι, οπλπ]α [Πυρδίατα ἃς ἀοἰ γαέξά, 
γίδες φλάδπας τεϊ]αα ἔχης, νἹάο]ςεῖ, 4 μας (οὐἹΡί, 
το] ]ατ18 {ππτ. Ἀη νεγὸ [ἢ Ροιειῦ ἀϊέ οὐ» 6115 ιὰ , 
πουϊτὺ Αἀ ας {5 ργβοίθιις ορὰς οἶς, ργοςϊ δι 1Π4ι, 
(οἰ ̓ τὶς,ντ ρἰδοθτυγ ει, δζ πυστατιᾶ ΠΟ (τῇ τεάοαῦ, . 
Ἐρο ρετίαρὸ 1ᾷ δέ ργιατὶπι δέ Ῥεθ]1οὸ, τιηπτὰ ογασν, 

λξις οὗ γράφω, λοιπαί. τὸ δὲ εἰς «ἴα ὅχιούσαιν., ϑεὸς οἵἴδειαρὸς ταῦτα δὔχων “δεῖ 4}, σῶν.. αὐχῶν. 

λέγω. μ᾽ ἐϑιίσων » τῷ ουσωπον πον δεόν. ἐγὼ πογλιώκις ἡ δὴ κὶ τοὶ Ἰσ)α χρὴ τὰ κοιναὶ, (αἰτία σὔξαμίω. 
ΐ ον Ωὐά 
ἵὰ 
» 

ὉὈἨκ,) ὅὃν“4Φ ΔΊ (ὧς χὉ “« .ξ ἃς δῶ 



-’- τὰ ππτστ τς 

ΔοῈ ὃς ολάοιι αθΐεγαης. 

Φγοκςΐο. 

Λ ΝΙηις ἴδηι οἵξ. οὐτα πα] δά τὴ (οεὶρτῦ ἃ (Δι- 
ἔξ τὰ πλΆ Πα Ῥουβοστασ. Ετίδη Βοος 1η εἶτ τό - 

Ῥότις οἰ Δι ἰτατιδιις παι δ γα» υ85 πῃ] δος! ἀοτῦτ, 
ἽΧΙΠΊΟ 5 ΘΠ]ΠῚ [ἢ ΤῊ] τὶς σθριι5 ἀπ πὸ ργατογιτο 40- 

ΟΓΡ ΟΘΡΙ, 564 ὃς ῃγεπι5 αὖ πίπς Δηπὸ 4αὶ ΠΥ] δά 
ΟὈϊοόξας οῃθΣ ΔΗ] ΓΘ  Ζυὰς ούας, Π πὰ αρί τα 1. 

Ὁ θη το σοη(τἰταζαμι ἔαίτινε νοδηίσαμι [δςι- 
ἃ οἴ ηα Παδοιδ, αρίδης αὐτοὶ σγάθδιη ἀἀιιοτίάτη- 
4 [χειηδῃ Ἔχροτίγοσ, δῖ ἰσίσαν μος οὐ(ο αι! ο.}15 
ΠΟ» νὰ ράτογηο τὰ σαρίτς λιτο 5 ἀοο ρίδηι » ρί6- 

ΟΟΠ Πα ὁ ΤἈγαςία πιογοθϑ. 

᾿ὐ Ῥγί κη!οης 

ΨΡΪοχ ἀε ἔς ξιγηα ἰοσεαγ. [τα ἤυπαὶ ἴῃ ΤΉγα- 
᾿αΠὴ ὃζ [{Δατὸς [ἰττογὰς γἰζτο γγὲ νης (αἰ τδὰ 

Κνετὸ 1} [ἰὰ 5 ΠγΔ 1115 ΡΟΓ ΘΠ Δηῖ, Αιραηγότζαπι νιζαὰ- 
ἔαῃγαις οἰ, (Ὡ}αταῖὸ σάρξ Φηγ ΑΙ ΤΠ χγ ΡΥ] ποτῷ 
ῬΜ]Ο Ορ ύμα. Εος οητμι ὁπ νος πο τ. Ναμ υδὴν 
ἜΠηπῚ παταγάπη {ρογαιθσῖς , ποααο (Ὁ  πς} Π] Δι Ἰρηἷ5 
σας ΟΧεηρσιος, [εἀ ἔργα ν ἢ] 6} ὃς ργδιιδιι ν τα: 
(“ΟΠΑ το θ οἰαζιις Αἰ αυδηά4ο ᾿ηςοηαεῖ, 

ι Ἐρὶ Κορε». ̓ 

Ναάτοπίοι Τα ἀ4] ἤζατυς Εσοϊοἤδη), νογαςθιι οᾷ 
Ὁ τχρογιαταγ, Α τὸ, πόας πημ]τὸ Δητὸ ραοοδαὶς 

"Χ 1) 6 τη] ατιοίις ω πομλμγο 5 Ἔχεῖτις, χυδ οὐ ςαυ- 
ἅτη, οἵ ποτά ΕΟ] ἢ οἱ ΡΓ οἰ ΠΤοπιι5) Πτοτα5 δὰ 
γοί[Ἐρᾷ ἐταζογη τας ἀφα πηι, χαίρεις αιά ἀο 6ο ἔξη- 
(ξγ]ά Παβδογοιηις, Ρ] απ [οοίπλι5. Εδϑρυεαοηὶς Αρο- 
ΟΠ οά {πρρ]ἰςατοη ρὲς (ς ἐογθῃ5»8ὃς ρθη τζεϊᾶ ρίο- 

Ὑαξτξ 5,11 ΟΠ11165 ἃ τὴς Γοοἰρὶ νοὶ ράητ,ριατοῦ πιο. 
“πῃ ὁρῸ πδΠξοἰξὸ σομπηρογηῆς ν 4 ρατ, που! θην 

δή συ» [οι ὰ ἀϊσεηάμ ἀσοπάίμπηιιο ργοο εις 
τς, Αἀιμπττοθαμα ἰφίταν ὃς ἤηγ} ργα ος θαι θληὶ 
ΔΙΔι 5 ἐο σαι} δά {πππὶ ἱησοηϊᾷ τϑπογίασιτη; αυξ. 
ζ ρα 1] οἷοι εἰ αγ ἀἰοτθιι ἔους, ππαϊτὸ αἴτθητίου θη. 
φοϊοπις, αλπι ἢ πΙΒ]]} οἱ ἢ πἰρΊοοίι γο τα ΠΗ ς 
“ἴν Ρεορζογοα ρόζιης ἴῃ ἰπΠπῖζατο ρουίδιογαγο » νι ἢ- 
ἢγι 1. ἀλοιπι πᾶσα ριὸ σομίαἰογοῖ » ἤηλὰ! ἴῃ οἰτιος 
Παρ ς γε ου. Ατϑταῖ ἱπιριάφητία πιαχίπηα, ΠιΠ|ο- 
᾿ξ νηστα, Ὠναΐ τὶς (δου δες το ίξοσο ν]5 4} ν ἰτᾶῃ 
ἰὰ ϑασργάοτίο οὔῇ ἱπη ΡΠ ας οαμι 48: {πρετίοτο δῃ- 
ἴο ΠΟμ ἀμ. ατεὶρ δ ποσοτίαμη. (ΕΠ τοραητιδις 
ΘὈλ ττοτθη αἰ πρὶ ς οἰτοιιπηςϊτοὰ Πἰτοταθ, ὃς δοςὶρο- 

ἴθαγ σργτὶς σΟΠτἰοη δι18, ΠΟ ΡοίεΠας ἴῃ [05 οἴτιο5 ὃς 
θα] ος (ραϊγοῖ, νὰ πμηθητοηα ΡΓῸ ἀπιρηζία ν ἴτας ρτα- 
τῆτοτ, Ομδα Π,ἀἰχὶ πᾷ [δεῖ ἐπεγα πηγῖτος Ζαοσ ρος. 
τς ἃς χης ΡιῸ τιο Ρθοςαῖο ἀφρυθοαθίιηας » δζ 1Π 

ΡΟ ζονιη πηγαὶ Ρεφοδδιηναγ. δ οοημθητα ρτατοσ- 
εἸΝΡασηα τπδηδῖ, ὃς ουγη!ηὸ ρου δ] σα δἐτυγοταηταμα 

ἴδῃ. [ἔπας «ἀατογιηι ὀχρογιοητίά δ πο5 ἀσσορτιγοός 
ἴρθας, 1) εάϊς, αοςορίπιι5. ἈξαάΠ δα αράϊσατίοηῖς, 
«ὐἰπα,ηπα]τόαιο (ὁ ροίπε υυνησάθγαζιι8, Νομάαχη 
βιὴς Ρτοίτίρεῖο. βιζζα » ποινάμιπη φάος ἰηξοῃζατα 
Ἔτι Ο μος, παπς, ριοριον νας μαϊέογι οδογγαητὸ., 
“ΟΣ δούπην 40] Ἰοσυρ οτος δητεα ξυσταπε ρεῦ ἢας 

δᾳ ἸΠΟΡ ΤΩ Πη ἃζ Ῥεπὲ τπϑηάίαάταζεισι Ρουθ ΠΘ τ ητὸ 

“ἸΠροΣΙς ἀ τα, νο γοάαγσθας Ἰησοημιπ) πιογόίαιι ᾿ 
ΔῸ5 ὀϊῃρηφασν 0 ἢ ρος. [τυὴν εἰ ἴῃ Παποίξητεθη- 

Ομ ἐγαξτὰ ἀϊθο, οητγδείππιν κοΐβὶ οὔτι στ, Τ ἀἢ-᾿ 
ἴὰ ρβοῶταᾳ Ζα8᾽ πλαϊτα σταιάσις {(ἀης;γ ἀφ! ϊταςιο -- 

Ἢ λέγω μκῴτζω, εἰς τουυδαντίον μοι αὐἰδείςαται, τοιῶ- 
Τὸν εἰσιν αἱ αρδοτίω βαρεῖαι τε καὶ πολλαΐ. 

Πεόλῳ. 
ΕἸΡα οὐχ ἥκει μοι γράμματα τὐος τῆς ἷᾷ-΄ 

φᾷς σου χεῖρές. ἠράϑμησω καὶ τοῖο μα 
σιμωπυνχόν τῶν μοι καὶ ἐκέϑο χαιοὺ σδυρερῶν. πολ: 
λοὶ γὼ δ) πολλ οἷν ἐγω πέρυσιν ἰυὠια ϑηνιαλα καὶ δ᾽ 
ἥντες χειμῶν, δ,τι βκοι λοιπὸν ζω Σ᾿ εἰς ψυχαγωγίαν 

ὠφείλετο, τὸ πο οῖίον. εἰμοτο γὸ αβὰ , συνόγτι μδῥ 
ομεινγοτυγ εῆν. ὠπίντι ἅ,χα λεποῦ γτιρφιόζ τῷ δα" 
μονος. »πυξάγω δη Ὡς ὡοὐοφιυδῆα, , τὸ δὲξ α ὅσαι Ἠὴξ 
στα ξυκῆς σου κεφαλῆς ἡρώμμω » Τὸ τικ(φιλᾳ ςοι: 

τον ὅσιθ ρας ἀγωγιίκον. . 
Πυλα μῆῥοι,  ἀε 9 

17.) λόγοι λέγς ντας «ἰδὲ σοῦ. χοιγαρςυε γε 

ἌΨΕ ὅψη “προς, ὁμοῦ “δὲ εἰς ἰσαύρεις 

ράφω, τῷ αἰδατυ χεῖν σὲ πάντως, μιὰ γέ Ἡνν! τω ξὰ 

σηςολωνν.ὑπόϑεσις οἵδ α μιῷ οἷν ,᾿αατασοαϑδωι Ὁ φιλ- 

τατ ἕω κεφολίιαι πγλαι μδμη δ᾽ φιλόσοφον τὲ τὸ γεὲρ 
ἔφ κἀν βούλητωμκαν μὴ (ούληται. οὐ γὸ, μήπε τῷ 
κατπιρζύοηε τῇ πεφυκότος. οὐ σ᾽ οὐ μὴ σβέσᾳ τὸν 
σσινϑηθα τῷ ϑείε πυθόε᾿ νι ἀνὰν 4 ποτέ, τῆς μὸ- 

᾿ηβηρᾷς ἀγωγὴς ὑἡσιθάνω οπυόμδμ Θ΄. 
Τοῖς δ) σκόποις, 7 σ᾿ 

ΠΑ Νουβόνικος τίω) ἐπκιλησίαν ψοὐσείρδρος, "ὰ 

ληϑευούσης αὐτῆς πειρᾳσείτω ᾿ πσϑφ ἕω) δὲμν 
ΜΝ εἴ ἢ "κι "ἀν Τὺ 

πῶ πάνυ φρεφίμ ἡ αίίοτεν εἰς Θεὸν. οἷξύξρισεν εἰς αὐ-- 
θρωποις ἐφ᾽ οἷς ὁποκλείσειντες αὐτοὶ τίω παῤ ἡμῶν, 
ἐχκλησίαν, ὑπηχρρόϊ σειμϑμ πϑὸς σίαὶ ὑμετέραν 
ἀσελφότηία ἡράώμι κοία, ἰὼ ἐπ᾽ εἰυτω γνώμην μῆς: 

γύοὐ]α. τούτων ἔφϑασε 1 ὁσιοςολικην ἱκετείαν ρος" 
ποιηστίμϑμος, "ὰ μετάνοιαν κξατοζόμδμος, ἣν ἀπταν- 
τες ἠξίου μιεδεχεάγω, πίω ἐμοῦ" ἐγὼ γὃ ἐσόκοιευ 

σει7 οἷς χα Γανενοηκόένωι τὸν ἀνθρωπον, τα ξασδιον 

εἰπεῖν οὶ ποιήστη ΚΟ) το σεοθειχὸ μείω, τὲ χα, παροῦ- 
λέοον ὡς ὧκ τὴς τὸ χούσης αὐτήας, εἰς δ φύσιν ἐπα- 

γελαύσεἶ). ὅν γε εἰκὸς ἀτολμότερον ἔσεαι ὥϑος- 
κεκυφότα τὰς ὠκκλησίαις πολὺ κκάλλον, ἢ εἰ μὴ: 
δὲν ὕποηον ἀυτώ κατελείπετο. δύᾳ ταῦτα μδὺ οἷος 
ζωὼ ἐγκαρτερῆστι τοῦ δογ ματι ως ἅμα τώ,τε ρὲς 
ϑεὸν σὐσεβέςερον ξελοί σώμϑμος, οὶ τοὶ “σοὺς τοις 
“πολίτας ὠφελιμώτερον. ανὸλ ἰαμὸν γὸ αὐτιογεὶν 
ἑνα πολλοῖς παλαιοτέροις νεώτερον. φορῦς εἰξοα-.. 

“πανηκόσι τὸν (ἴον ἱέρῳ μδῥῃ,, τὸν οὐπτω πέρυσιν ἡμι- 
μᾶρον τῷ φὡοάγμοτος,εἶξα σεο μένοις, μήπω ἄὗξι- 
“πέμψαι τὰ γράμιαΐᾳ, δίξαϑωι ν δ.) ῥητοῖς, ἐφα 

μηκέτι μιανξίται ΚΟ Μὴ ὁμοτίμων " ἐφῶ νοι αὐὴ 
πάϑοις τῷ βίου «ροςήσετωι. χἀν μδὺ ἔφίω εἴσω 

δίας 17} ὅραν οὐ ἔϑου, νυωῦ τε χὰ οἱ ξόμειϑεί σου 
τῆς εἰ δοτίας; χαὶ Ὁ λοιπῷ σαυσύξα μέθαι. ἀναεῖυ-- 
ἀπ ὼς ἐ, ͵ ΝΣ. 

στερδύῳ ὃ τοὶ πηῆς ημϑλογιῶς ἡ εἴρη μοι. καὶ εἰς ὧπ- 
πανΐᾳ Φωμοσιόγϑησεῖ) ̓ τοσοῦτον αἰ να τε εῖσεε λξώ- 

γον ὅσον ἐλέίξαι δου δ ξόπιν͵ ανεπτανόρϑεοτον, ἔδοξε 
« “ 

ζαυται τὸ πεῖραν αὐτός τε ἔφη δώσην τὸ ἡμᾶς λήψε-. 
δα δέθωκουὰ εἰλήφαμϑυ. ἐπεσδεψελσύσειτο ἢ ἀχοϑέσεσι ἡ ὑαποκηρύξεως. οὔπω τύτε δήμοῦσις ἐτετίλ.-, 
μη ὦ , ᾿ ᾿Ξ . ὑρὰ γαφιὶ ποτ τ) μῶν ΝᾺ 

ὅτῳ τότ φόγος ὠνεκε χείρητοι πόσοι δζᾳ τύτων λων 7)" πόσοι ΤΡ ΩῊν ἔτι κγημκό τῶν, δγᾳ τότων πίῳ ἡ 
5. 11} υουσΊν" 



ζοργτείαῃ! Ὁ 2012 βγοῶυδϑβι τις 

ςουπϑϑγ οἵ Τῆ6 ννείϊςοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

ὶ 

“ἷ, 

ἀλλὰ μικρὰ ταῦτα, φρὸς δὶ εὖ μδρ ΠΙονόϊζῳ μῴγνον, 
κᾳκῶς ἢ δπολόμινον."κΕ17) πα)ς ὠϑϑος λὼμιωρόϊαξ᾽ 

το, ὗπασι τοῖς σι λελφτοργηκῶς τῇ πόλᾳ, Ὁ πρὸς 
ἕτερον φϑόνου ἡξδο ὼς «οανάλωμᾷ. ἡγεῖτο λθυξ 

οἱ)ν"ὃ μὴ σεισθοιὶ, ἐτύσηετο. τὸ σδιοδουκ, ὅτι πόρον ςἰξεῦ:. 
ρέν, ἐτύπετο. τ, γὸ 8 τοὺς ἀυτὸ φίλοις, )λὰ τοῖς ρα- 

τὴγφὶ τὸν ἀγρὴν ἀπέϑοτο. δακρύω μἐδὺ ἐγὼ κὼ τίω 
“ποανομηθϑεῖσαν γεότήϊα,,»ὴ τοὺ; ἐπ᾿ αὐτῇ καϊαίας 

ἐλγήσας τῆς πόλεως. ἀλλὰ τῆς οὐοείγου νεότητος, τὸ 
τῆς μη βὸς γῆρας ἐλεεινότερον, ὅτι οἱνοῖν ἃ ῥῥένων, ὃ 

μδϑ, οἴχεται φυγὰς «δν οὐ δοόνιγκον, οὶ οὐσὲ οἷσεν οἵ 
οξιτὸν δὲγοἶσεν οἵ γὴς Κατορῴρυχε. φεῦ 1), νόμων 
Τ᾽ στυα Νυκουμᾶμων παῤ οὐὲ ἀξχουσι τῆς ἑαυτῇ" 
γεσιῤ οἵξ ἐπ᾿ αβχῆ δανείξζοντωι χρήματα. τούτω μὰ 

οἱμῦ ἑτέροις δπημυελητοὶς ὁ ϑεος εῇ ξούλεται. ἡμῖν 
δὲ δπογρὴ κα ϑαρσύειν ὧν καϑαδοῖς, ἐαν ὥρᾳ ο(υ.. 

νῶξυενω, διό ν εἴσω 2} ὐδεξ ὅλων Δ ἱερῶν, ὅστο.-.. 

κλείοιν τὲ τοῖς ἐγα)έσι τὸ παναγέφωτα. 
Ἷ ὌΨΙΣ Τοφΐλῳ. Ὑ7 

Στ α δε) χϑδὶ φιλόσοφος εἶ καὶ φιλάνϑρῳπος, 
σοί χιε “εϊ ποϑοσωιναπλαύσα τι τὰς τῆς ἐ- 

γεγΚούσης συμφορᾷς ἰω σιιἡ εις ΠΩΣ πολίχην. 

φιλόσοφον ἐλεήσεις δὲ, δζ τὸ τὴς σεωυτῷ φύσεως ἡ- 

μᾷρον. οι μι ότερῳ δὲ, πτεδοῦσαιν ὠὐορϑϑώστω ππει- 
οαση. διδυαδο) οἱὲ ἔπει δὴ στὸ ζζειν ποὶς πόλε:ς αὐϑέά.. 

μιοὸς,κϑὴ φύσιν ἔχει κοὶ τύχην. χα! τέχνίω. ᾧ πολλῶν 
ὑπαρξωύτων εἰς τῦτο οὐδῷ θεοῦ ; τὸ μέγιςον ἐἶγα- 
ϑὸν , οἱ φίλοι. καὶ τῶτον Ὑρφίλος τὸ κυόγιςον; ὅπως 
ουωῦ μὴ μόνον τοὶ; ὄψεις δχιβάλης, ἐλιὰ ἠφὴ τὸν᾿ 
νοιιῦ»πονυ στρ ὅρα ὐϑοσέξᾳς τοῖς ἡριώμεμζώσιν, ὧν 
ἐγῶ πορλιεὶ κατεασειστι οοίκρυα-Ή! γὸ δὴ φοϊνίκων 
μδο οὐ γγοι σὲ φοίνυοες. οὐσὲ κδιλοσύρφν κοιλό.-" 
συ δ!" αἰ Ποῖ δὲ πάσης κῶλον, ἢ τῆς ἑαυ ἣν λί. 
ξυες δὲ μόνοι τῆς ἑαυ. χἡ μόνοι λίβυες εἰσιν αὐ. 

δρειδίᾳτοι, κοὶ χὠρεξν ὁμόσε τοῖς γύμοις ἐγγώκξι--" 
σὰν. ὧν ὅτε πλιοίῶ ὶ φοβερῳτερὰ τοὶς οὐδφδαί- 

γουσι γέχὸνε τῶτιπιμα γ τότε κ(ὥλλΟΥ ἀυτοῖς αἱ πο... 
νήραὶ φύσεις ὠ εκ βίϑησοιν. ἔσει υὑδρ ἀρ ιυ ἀνηῤῆτ᾽ 
ὅγα! τίωτοοϑ; χύρζίμο᾽ν πεντοίπολιν ὁ δὲ λιμὸς κοὼς 
ὁ πόλεμος, οὕπω πίω ὅσον ἔσει κατίώυδσειν. ἀλλχὲ 

δ Ῥιξουσι ΩΣ κατὰ μικρὸν ὅσο» λύουσινι οὐκοι 

τὸ λέιποῦ εἰς τὸ ταὶ κἀτειρηῶζ τοροσεξούρήχαᾳ- 

μι. χφήτοι πῶ ὅν. ὃ τόπαλαΐξατον λόγιον ἐγῴ.. ͵ 

2εισμώδησε τῇ τελόῦτι τῇ πενίᾳ πόλεως, πατάῤφεν. 
αὐ τὸ καὶ πτώπτῶν ἡβκούσω μδρ. δφϑέρεϊ τοὶ λιξύων᾽" 
ἡγεμόνων κακότης. αὐτὸ γὸ τῶ τό ἤδη, 18 χρησμοῦ τὸ 
τὸ δηδδοβόν. ἀὐλ' εἰ χοὴ πόωροταὶ τϑτὸ αὐα βολίι 
τινὰ τὸ χακοῦ μηχανήσειτ!. ψρὶ δ ἡ τὴ ἰα  ῶν 

τέγη, τὸ κδρ ὁποθτῶ εἰν αὐ! ροπὸν, ἐπα δὴ φύσις 
δὅεν,οὐ καϑυπαξ κωλύει" ἐμποιεῖ δὲ τινα δχτοιδ. 
βίω τω χειών᾽ διιοιόν τι αὐτῷ δι ΧΘῚ “οὐοκὶ τὴς γέ: 
χνῆς τὸς ἀβοιπκῆξ᾽ βοηϑησώτω τῇ φύσει κτ' Τῆς γό-"" 
σδυ. μὴ μδβτοι χαταάν δότω Ἣν ὄλεθιῥον; μὴν" 

ὈΙΥΕΚοΟκΥΜ ΚΑ ΘΟΚΥΜ 
φ ρα ἔσο ]εὐ]ὰ Ππητν ἢ αὐ Μαρσινιΐη ορι! ηγῖ5 αι οι 
δυϊξρις 15 πάταπη» ΡΟ Πγ15 νοτὸ ηἰουγαιπι το ρ  οἴ38. 
Εἰ] τπ5 οἰαγαιται νΊγῖγ 1} οὐ πίθος Ἐλουϊτατιθιις εὶς 
ΡΟ]. ἐδυυ ας, αα αἰτοῦ λας πλυἴατῃ αυαῇ φιοάάλπι 
φἰὐἰάἸταμπιοηξιμηι ἀοος [Πτθ ὃς ροτίτιια Δαχιη), οὐπι ποῖ 
ἀαγετρν ρα! αμϊτ» οὐπι ἀάτοῦ αομίδην γατι ἢ δ ΟΜΙΡ 

οἱσηάς ροςυηῖς ἐκοορ ταγατνταγαπι ναρυΠαυίς, ΟἿ 
οὐΐηι ἡδη δἰ απ οἰ 50 (64 ἀπο] τα τ ὰ ΔΟΎΌΠῚ ΣΙῶσ, 
ἀϊα ς᾽ ̓ λθρίογο αιήάθη ὁσὸ ἐπιγθηταυς πὶ ΠΘβα 15 δύ 
οὔθ} ΗΠ Ὴ 5 ἐπ τ 9 αδέξαμλ ὃς νάπαι ἐς 1Π|41ὑ- 
(φδῤταηι ντθ]5 ὀχροίξατ!οποιη, 86 {Ππ|5 ἡπποηταδέν 
(φηφέξιις᾽ ΤΠ ΔΕ 15. ἡ γα τον εἰξ, αυδά" οχ ἀμοθυς 
πλάγια, αἰτδγη οχη ο ρον Αμάγομισαπη ἀρ] ΠΩΣ 
ν Οἱ τογγαύιι νουίοταν ἡ Θα τραἰτοτιαι ποιίςν Ὁ: τεῖσ 
ταῦ ἀοίοάρεϊ Ρέοῃ Ἰεσαβ ν πὰ νι} ὃ. γ.Γ]ἅ [(υὺ» 
ΘηΠζα5»οῦτία αι1Δ5 [υἱς Ἰηγρεταηῖ; σιγὰ ἀμας ἢ 1πνν 

ΡΕΓΙΟ»ρΘομη ας τη τυ ῃζο, ἘΠ 115 Ἰσίταν αἰτος [2685 
γυΐτ σαγαῃν {αἰ οἰρογον Π05 νοτγὸ [Ὡτὶ5 βοσογ Πγ115»1 115 
τοῦ βυγοϑ ριιγὸ νο  Θρη ατοί πο ΡΟ Πἤλι5 ᾿π ΓΤ 
ΟΥ̓ΌΡΌΠῚ ΟἸΓΟ 5. τύδποτῖο » ἃζ ἃ (  ΠΠΠγ]ς [οδ]οτξ 
ΡΟ τος ὃ σοι ται πατος Θχοϊάογο. 

} ΤΡ ΠῚ ΠΥ ]ο. Ἢ 

ἜΣ ΘΠΠν δ ΡΠ] οἰ Ορ 15 65 ὃς ἰρέδνκπηδ, ΤΙΡΙπθ,. 

«αὐ οἱ ἀφ ραῦεία οαἰαηλντάτηριις οσδαιϊιοτί» αι 
πομοτγαῦὶς» οἵας ΡΠ] οἰ ορίνο. την το δουὶ5 αὐτοπι 64, 
αυδπα ἰδ] πᾶταγα ἀθατς πιδίππϑτιάλης. Ν ἐγ με νοτὸ 
ςοἸ]αρίλιη ΟΡ ΘΘ ΓΟ 12 Ροά65 δ ΠΑ Ὀ}} τὸ σο μα 6118, 

Ῥοτῖδδ δῃτθ 1» απο πί αν αὐ (ΑἹ αξεῖχι οἰνιἐταζιμι τεσ 
ἀλῆι Απτῆδηηιις ἃς πάτογαπι ἰάοηρᾷ ἃς ξοτειι πη δύ. 
ατῖοπὴ ροήΠἀου. Ομ] οὔ ἤπτ δά πος ρόγηναϊτα ἃ 1260. 
εὐ δυϊτα, πηαχί τῶ δου (πῦ απ οἰ ὃς ἰπτοῦ μὸς οχοεὶ 
1π Τ τοῖς. Ῥυοιπδδ ἤθη (ΟἿ οςι!! 5 ΡΟΥσασγ ΟΠ, 
οτιᾷ αηἰ πῇ 41} 10 Θεὸ {Πτογὶ 5 αἀτπιοττίτο, ηιια5 ορθ᾽ 
Πγἰτ|5 [ΔΒ υγύη]5 Πθαιί. Ομ φαΐ ποι ῬΗοποσ 
θιι5 ἱπηρογαης ΡΒ απ σοσ, Πα 6 ἴῃ ΟαἸοίγτος ἰπηροσ, 
γι τοηδς (οἰ ούγει, Ἔργροι) τη οππες ροτὴ5 το ΓΆ8 
κω Γᾶ, Πγ οἱ ν διὸ [Ὁ] τα Ππσην, ἸΝ Πα 5011 Πγθ ο. 
υ1Ὸ ΓΟ σοι {πππνὶ, ὅς οἂπι Πρ διις τυσηῦ ὀοηίογοῖς {ἅτ᾽ 

ταόταμῖ, αυατ οὔ ῥρίαγα ὃς του ἡ ΐοσα ν!οἰατογίρυϑδ. 
. - “ἢ ς . ἔ - ; Ἰ ΟΠ σαν ΓΡΡΙΙοΐα,ζατη ΟἿ ρου πγᾶ ᾿ατυτα π|ᾶπ 
Ια ργαμαράς ἱπητα ἤχης, Οροντοῦδας βιπάίτιις ἰατογι τ, 
Ῥδηξδρο πη» Ογγοηδπι (ροέξατ, Μοεῦιι ἃς δε} 
πομάᾶ ουηης αιοῦ ορουτοραῖ φοηοςογαδ, [δα οὔτ᾽ 
ΠΟΥ τυ οὡς [ΘΠ ἀορεγάπης τας ὑπ αάω ΓΝ 
(ΠΟΙ δείζάτειη σοηἢοιθ 1 αι μδηίηις5. Ατ δος εἴ 
4ιοα νοτιτο οὐάουϊο ργοάιϊεινι εἴς, ἤπια ὃς οχί τά. 
ῬδηταροἹ! αἰ]ταγῇ 65.1.6 ραν διυις ὃς ἃς 414 αὐ" 
απ πτι8» αιιοά τ Γιγίσαμη ρον 4αθίε, ρυϊποὶρά" 
πγαὶ τί. ΤΡ Ππιτη Θη δι πος ὁγάου!! ραῦς δἰξ. θα αυαπτὶ 
αυδηγ [ἢ ἔπεῖ8 δες ταπτ ππούδην ΑἸ] σᾶτὴ σα] αι γαῖ᾽ 
αἀξοετε Ἅτὰ πιθάἰσουυηι το.) ποῦ! πο ηϊηξ, Παυΐς 
ἀῤηγά τῇ μαζάγα ροπεᾶ εἰϊ, πο οπνηίπο νεῖας. 56. 
4υαηά4πι ταγἀδτίοη οι ἕατο αἀξεττ, Ππ}ς φαΐ απι, 
ΡΘεϊπαις ἀρ ἀττὸ ἐπηρογατοσία νθμταῖ Δαχ ]ο παταγῶο 
οὐηξγᾷ ἠγου ΕΠ: ΝΟ ἀπτεπι ἀσσοίογοῦ πποσιθηιν π᾿ 
Ἰά βετὸ. ΝΝ αδοῖάδας ΑπιΒ δι} ππάσηὶ Γερο 195. 
νὲ ὁ τὐράϊα ἀϊαδο ργουίηοὶα Ἐουϊληα Ἔχοιπάδγυζ: 
Ἰ)ὶς 4 Ἰρῇιην, Τὶς δὰ Ἰρίμπι ὃ] ἰπτούγοθα. Νόππε. 
τι! {πα τ ἃς αἰτοῦ ΕῊΠΕΙ . γῸ ργατογ!εσος νοτοίθϑ 
ΠΟῊ4΄ ΟΠ εἀϊέξο ΤΠ ΟΓΘΙΓ. ΄υδ' πηαΐτα ταυήά 
48 ταϊηάζαν ἢ15. 4011 ρατγία ἰτηρϑγηιην οὐαμῖν, 
ΣΕ ΓΑ Μ 2 τῶ οἵ : 

ΑΥ δεδίμδι. μὴ ἡγύδιτο δ Ανϑεμίου ἘΦ κἰαγώλοῦ χαιδῷν, ἐπαρ “ἡ 15} Ῥ
ΩΧΣ ΡΝ ὀρ ωρνς ἀρηδϑω Ε μον 

νν ὡς ϑὰ ψῷῳ ἑ«ἴκς, ΦὙ Ὁ ὅτ “ἰἰπσϑ  χρϑιν 
σε ζ᾽ οΡχα φρϑς αὐτοννεἰπὲὰ φοϑὸς δυ τὸς εἶτη ονρὺς αὐτο» οὐπὲ ονεὺς ΣὮ)᾽ λόγων. οὐ σὺ καΐδυσει φθῆναι! δ γόον λέγοναϊ αροιος, δὴ τοῖς πάν 
λῶὼ ἴον το σῷ γον, ὃς ἀγωτείγέν αι ορλα κοὴ. λαλέπα τοῖς μνήςἔσούσι τίω) τὴς ἐγε κούσης αρῤχίω»᾽ 

β : , ὯΝ “ 

»ΔῚ “σι. “α: Ὁ, 

Ὑ 

Ὕ .42Δ ΖΞ... δὶ μὰ 

σῸ 5] 



(πε ἰρίξιις ἤοη ν πάσας ὃς ν]ο (τογὶς θο5 4] το νθο 
ἴπὰ ἀδογοτα Ρετἤιηροτς σοπαητιτῦ δὶ ηδ ἱσποια5,Δ- 
Οἰδ ΠΙατίαμτ, ἔπ τὸ οἰ ΔτῚ οἰ» ΠΘρ] σοη5 65,404 ΠΟ] 
Βδττίηες δα ΟΠ οἴη Πισηηι Ἂς Ρτω ταητη μι] ρυ ἰ- 
ΟἹΡΙ8: [54 ἰὴ ἢος ΥΠ0 ΠῚ πγαχὶηγὸ οἰ. τ} ποι 6.- 
τῶγτοος αὶ Ορτίμδηη ἐς (6 (ρει ριαθεαμε νίττατ! 8 

ἸΟΠΟΙ τ 5, οἰ ἰρας. ἘΠῚ δ μας ἀϊαῖπμα ιμάαιῃ 
1πσγρ 1 Ὀ}}}ς Ργπμάεηξια, Ζια σαγαπι ἤππαΐ χη ἀ6}1- 

δθη64ο δοποὸ γίτο παρ ηά τ ἃς ἰπΠῖτ. Νὰ πὶ ἴῃ πος 
ζοξίιις ἃς ἰηϊοστα Θ6Π115 σαγάτίο σου {{π|τ.)6 ἢ ἰδ τσὶ- 
ἴα γ (ξατίτη ἀεἠρεταπάμηι δ(Ἐ, αὶ Ἰοριίθιις ἐμ[αἰταηῖ, 
(ΟΠ ΓΓα  Ἧκὶ [άλιῃ ἀϊτίοποηι γοραηζ, οδεγα αιᾶ5 Πο- 
δὶς {4 ρΊσηοσίριις ἰπτοτροίτσι 5; Ρέσιμ] 45 Πλιτυδη- 
6. (οι πρτίηχίτο πα! πη, Ρείποιροβ ποδίϑ αἰ τογος Πγϊτεϊτρ, Ἰρῃηαγοϑοίσηοῖος, Πα οχ ἕω ΠΑΓιζα» ΠΟ ΘΧ 
ἁἤδζει ἴῃ ἰϊχυξ, τος ἐπ Ἰσαηγι σας πᾶς ἴ5). 4] Πρ Υ 
ΘΠ] Π1ς Ομ ηἶα ςοπ τ τόξα Ἰλεῖραρ. δἀηγμηα- 
ΤΙΟΙηὶ ( ΟρΡΡομ 5,4 οδτοπα τ οχιά ἃ τυ θα }}} α{{- 14 1} ἴῃ ᾿λοριθ σα τοῖο. Ὁμοῦ νοτὸ αἰ τα ππαα 

Ρα Πᾶς» ΠΟ ποία ςοη αὐ {πὸ οα ἄγ ἢ 5 ΟΡ ποχία; 
αἸηϊὴηφ ἀλτας σγαῖία, οἰ αἰς σαἰαιἱτας:σοιίτοτ οο- 
φἄζα τ: 1] αἰξίοπό πό Ἰητόάοτις νἱοίατα Ἰορ 5ρασοιι-- 
[αν Ἰρίς, ἢ ΡΓ5 υᾷ σοπμάφηαδζις ἔμπογις, πὖ {αἰ ποαι 
δὰ ατια ἴῃ Το οτὸ ἀορτοβόί. ΝἸάϊμγις αἰ] ντηέξά 
ἐχ πος αιδὲ τεῦ π Ροτορ δε οὔ 4] ορεϊμιὸ ἤπη- 
τ δ ΟΓΑΣ Π]ΔΡῚ Ἐγατιι:"γὸ τ ν ἰά ἰπχιις: γαῖ ΘΗ ἐπ ἰρέ 
Ἰηζοτα τῇ τοά το, η (δοιι5 ας ρου ατ ἢ Ποιηἰηὶ- 

ἀζ γορ 5 αὐχηφώρό Δ ας ΠΡ ΠΠ τ, ρογέςο ξι, 
6 (0] νἱἀ 401 ὐδξηδα! ἀοοιαιογαῖ,οχ απο Οέ- Πδάϊοϑγτο Ῥδία ΟἸ ἰϑοντρς Ποίἔγα; τλμ]τα τὰ] τς νεὶ-. 

΄ὰ Ῥοθρεταιζιαυόάα; πιαχἰηγ, κατίοηο ἃς ρογιαπο- 
᾿ς 48] λφιηρ. φἀηιϊηἰεγαιογαϊ, ποδὶς ἰμ δ 5 Ρίυτος 
Ροσιη ας ρορα τίς ἢ γα στὶς τοτα ιᾶ (τι ΠΠ μι] 

ΟΡ» σγιμ ο Ἰτατῶ απο Πτηὶ: Φρτοι ἕῳ, ΠΘηΟ ἰα- 
ΟΥ̓ Πᾶς ΘΙ Πτ,θηλο ν δε ας αὐτῇ, (οἰ οἐεἰτιᾷ Ρδσι- 
ῃᾷ "18 υγουϊτὸ ΖΡ ά ἀρρο! !αποεῖτ, Ζι δ. Π] ΙΓ], 
" ἤασο]]α σοξροχίτ, 5664 μθὰ αιᾶτα οἰ τί την Θουιηὴ 
᾿πριποτία ηα] το] α]ο οὔτ, Ἔἢ οι, Ζαα: ΘΧροεδεία θοτῇ 
Υἱὲ γ Φόταν! 1.1} Ἰσίταν ποα Ροτί ἢ Γο ρτὸ ἰορὶ- 
5 ΑΠιΠοιλ ἢ ἀρρίισος τοράηλι8 Βαγα Ἰορ οιἠέο- 
“ θλτῇ αγαῆ ο[Ἐ ἀπτιιμτατ να πογασ νᾶ Δα Ἰορὶς ᾿ἀπτξοτίταῖθηι δείαην ἣος ΡΘιτ ποτ. Ομ δά {1 οἱ {ξατιτα 

ἴξσρηξίοτα νἰἀδηταγ,νίαατὰ φάθι γὲ τα ἀἸς Δ), Γ6- 
δα) ἐπ οι δ᾽ πλὰ5 

το Ῥγ]αηηθΉῖ, 
ΜΙ Εἰδ] οτατίοηθ Ατεῖςο {ὁ ΘΧαΙ Πτόᾳ, ορό- 

᾿Ἃ ε εἰαδοταιᾶ, αιιὰ ἢ ἰαυιάατῖς Ρυ]αιθπος αιὶ 
οἷξ οχαξς ΠΠτης αἰιγ  5νἱρίμμι πος τοιροτιιη ροίξοτ!- 
ἴδτὶ ςοῃηγηχδι δαῖτα αἰ }1]} Ορδγα ργθοίτηη ἀρράγιιο- 
ΤῸ Προι (ᾳ πὸ Ραστγοσιμηι ΠγοΓΟ ογθριη ἀ 15 μάογο. 

Νήιαπείγο.. ; ; 
Νυμῃ Θρτοσ 1 ΟΡ σγαυηΠΊ8,, Ουῦ ΘηΪ πη Ποη 6- 
τεσ , δά πηᾶσηιις [Δινά ας ΝΗ απάοιραμτες 

ἔξῃ γ᾽ ομποτίς (οι δεγατοη ςο5 ἱπασ ηξ, ργοβὰ [οἷς ἴῃ 
ἴἤδδιῃ οείφην ἰΟτογοιη τάης ἃ πο μϑῆ οἵδ, ἰά σιοά 
ἜΧΟΥ ΓΙ Δα ππαἀπογτ Ε!. Ηάς πχδάμπα Ομ αν ΠΠτηᾶ (ο.. 
ἴογϑῃῃ, σαὶ ἰηγασίποην ὃζ γος ἱπηροττίμὶ , ΤΉΘο.- 
Οίῃις Γοσῖς (το! ]ος μαθθῖ ἰπ πιαϊσι πποηΐο 9 ταπιὶ οὗ 
Ἰσζαγητατοιηνζαπι ον ἢ ἀπἰταϊθηι ἴῃ δ6}11ς, 4041.-- 

Ἴσλην ἴλη ἀϊα ἰῃ Ρτΐπλα (ὈΠΊΡΟΓ ἀσὶθ ριρπαγίτ, 

Ἰδω 

ξαᾳ 

ἘΡΙΘΤΟΈ, ἃ. 213 
“πῶς οι οὐ νεβίέσεις τοῖς φιλοτου άμοις Ἐλὶ σου 
ὄχοῤῥηγνυναι τοὶ στέ πολιτεύμοτα" οἱ μδο ουω οὐ 
λανϑανουσιν, οἰ οδικεῖς. δἰ οἰὲ Δεν ϑοίνουσιν, ἀμελεῖς, 
λρίω εἶδ οδα; τὸν ἀγορα ἿῸΨ ἡγεβ(ονιγώτοτον. ἀλλ’ 
ἐνὶ τούτω κιλιςει φυροσεχφιν τοὺ γοιωῦ. τεῖὶ ὑστ αῥε 
ξοντὰς ὡς (ελτίςοις αἱρέϊγα!. θεία. γδ αὕτη Κὴ μὑε-- 
γαλοφρεπῆς ἢ φωρόνοια, φοϑὸς ἥ οαπονᾶται ΦΘ9ν».-. 
τὶς εἰς ἐκλογὴν ἀνορὸς ὠγωϑοῦ. εἰλλ᾽ ὧν τούτο γ)αρ 
ἄς, ν ἐθγοις ὁλοκλήρου ποποι ἡάϑα! φροντίοα. τούτων 
ουῦ συ ϑὺς ἀπεγνωκέναι φρρφσήνε Μὴ) ς; αἴλομιέ-. 
νῶν τοῖς νότιοις, παῤ οι ἀβχουσι τῆς ἑαυτῆι. πταῤ οι 
ἐφ᾿ ἡμῶν ὥςπερ ὅΧὶ κτήῤζοσι οἴανεἰζονται χρήμιστα. 
ςήσατῃ τὸ Κακὸν" αῤλοντας ἥμιν νομιημωτέροις ὥκ-. 
πόμψωτε.αἰγνοουιῦπας ἀγνοουρόμοιυς "ταῖς φύσεσιν, 
εἰ τοῖς ἰδ ἕχα ον ποΐϑεσι τοὶ “ρα οζᾳ κοί ονΐᾷς, 
ὡς τὰ ναῦ ταῦτα χα πλεῖ δὶ ἀρόμις ὁσραίω ἐν- 
τιπολιτευόμδμος. κ) τίω ο πολιτείᾳ δχχφορᾳᾷν ὕσὸ 
τῷ (ἤμκώτος αγωνίζεται. ὅσει σὲ ἄλλα ῳσαθλα- 
σώνει Κα χφσυκο φαντεῖται συμιγιύσια. χα γωναικὶ 
οοοται χοίρις καὶ τῷ πολίτου συμφορᾳ" χαὶ κα Ῥίηο- 
οος ὠκκδλοῦςος.ὃς οἹ᾽ ὧν μὴ ἡράνη γύμων, 
ἐα λώκεν, εἰ μὴ καὶ φρὶν ἰλῶναι, τοὶ “ἢ ἑωλωκίτων 
ὑπόμοινεν. ἐϑτα σεέμμεδα, δεσμώτην ἐπὸ τούτου «Πυό. 
μδοον' ἕτι μὴ τὸν ἀρΉ παυσεοίμδρον τῆς αρίςτης ἀρχῆς, 
ὄχι κλοπῇ δὴ μεσίων ἐοϊίωκο. μάλλον" τᾶτον οὐσὲ 
τεθεάμεθα, ἀλλ᾽ ἀἰπείρηηο Ὡροσιέγωι κα ϑείερ τοῖς 
ὠγαγέσιν, ἡ τοῖς βασιλέως ἐχθροῖς » ἕως σ)έζρᾳ-- 
ξαν τὸ πᾶν ὅσον ἐξούλοντο. χρὴ τὸν ἥλιον εἰσὶν Χ2) 
ῥηθϊς ἀνθρ»»πος ἐφὼ Γεννάονον ἔγρανεν, αλλ ἦγε 

͵ ἡμετέρῳ πινταπολις Γεννασίου (ὧδυ ἢ Σύρου,πολ.. - 

λῳ δλι πδλλῶν ὠνατο. αὶ τὸ Μιέγιςεν, ὅτι καὶ λίγω 
καὶ πειϑοῖ τίωυ αῤχηῆν δὅλιξένψας .ἴλαϑεν ἡκᾷξ [7 
εὑπηνεςοίτων τῇ Κρ) ὀνοκ(αςοτάτων δ) σι ληρίτητι 
“λιείονα βήματα ταῖς ἐὺ μος οἵοις ψήφοις ὥἰσενεγ-- 
κῶν" ἐφ᾿ οἷς οὐδεὶς ἐσϊεάκρυσεν. ἐφ᾽ οἷς οὐδεὶς ἐπέ. 
οἴδτο τὸν ἀπρόν" ὠκείγζων ἄντις εἰς φοροὶν οἰ σεβῇ ο᾽)- 
καίως ὠκάλεσεν, ἑω οὐγ ὕβρις καὶ μ(όςιξ ἰωκγκα- 
σε. τοὶ εἶδ οὐδ ὶ 270) πολιν, φεῦ τῆς μνήμης Δ παυ- 
σοι μδύων. φεῦ τῆς πείρας τὴν ὁροομάμων" οὐσὲὺν οἰω 
ὠξιούγδυ χαηνὴν, αλλ. ὑαὴρ ΜΡ νόμων ΑΥὐϑέμειον ἷς 
κετόύομδυ ὑοὸρ Τὰ νόμων τιν. τούτων φύλακα. ὧν 
ἀξιον μὸρ αἰδέϊϑαι τἰοὺ αρ χωμότνζᾷ. νόμου χὰ δὴ 
καὶ τῶτο σερινότης. εἰσέτο οοκεῖ, ΤΠ Γδχῳ ταν μαίτων 
τὰ νεώτερᾳ τίω ὡς ἂν εἴποι τις ἔμ υ ον ἔτι βασι- 
λίαν δχιηραφόμμεϑει.- 

Πυλαικᾶνει. 72 
Περέψώ σοι τὸν λόγον α΄ Πικουργὴ, τὴς ἐκριβοίξ Ε , ῳ ᾿' Ἂ- ͵ ε 4 πὴ "ὃν ἀν μδρ' ἐπαινέση πυλαρμᾶμης ἡ. 

χριτικόϑτοτη ἀκοῶν ̓ αὐτὸ τῶτο τῇ φχαεἴοχῃ! τῷ 
φόνου σι ἐφησεν. Εἰ οἷε μηδὲν φαγξϊται ἀσου δ᾽ αον, 
ἔξεςι δήπου παίζειν τοῦτα για. Ν 

Νιχᾳ ὅδῳ. ἣν τὲ Το: ἐπιγραμρ(έ σου τὸ κλοινὸν πῶς ὃ οὐ ΚΑ θιγον; δτερ ὁ μέγας Ὅρα μὰν τῆς λρυσῆ ς εἴκων ἢ χύφριδος ἡ «ρατονίκου ὅλιήςοιδοι, πάντως, δῃ, χαὶ εἰς ἐμιζωὼὺ αὐσδελφίω ἐποιήϑη πὰ : 
βέχου κα ϑων" (ύτη τῇ φιλτάτη μου 2 ὠσελφῶν ζωὼ κἡ τὴς εἰκόνος ἠξίωσει καὶ τῷ οι χου, Θεοείδσιος ὁ σιλέως ὑπαασιςὴς σιωώύοικος, ἕνεκα μδμ δ Λβόνου κὶ τ ὧν φρατείᾳ ὠροσεήρίας, κᾷν ἐπυροςείτησε πῴλιᾳ, 

παρ ἐμοῦ τότε, αὐδὰ 

7) 



απ στ 

αρτξο Ἀπ ίαβοη τῶν ᾿π Φ.. «- - - «- τ -- κ-ν---᾿ 
Σ ΟΣ τ αιρυνανδωνα κυ πωκξοίς., αἰῶ, τς “ΞΕ ὡτδέου ΕΑΕΟΣ, αῖν τ π κ΄ ἢ πν ἡ 

« ω : 

χ14. ὈΙΥΕΆΘΟΔΥΜ ασΚΞΟΟΘΚΥΜ 
αἱ δὲ «πουδ᾽ αἱ,πλέον δ᾽υυύανται 70 ἐγιαυἶ. ταύτη 
τὸ οὐυῦ ὄφελος ὠἀντῳῇ οδοοῦ κἀν ταὺς σδέχαις εἴ τινες 
εἶεν ἀυταῖ «ορὸς αὐ ϑέμιον,ὀνώόγω δήτι Ἱ μεγάλου 
Νι χάνέῥου. Θεοφίλῳ. 75 

Λβιωταις,οὗτοι ἡ δὺ μός εἰσι κωμήτης ἐεδέη-- 
σεν αἱρέσεως δγχισκόπου τῷ μακαρφλωτοτου 

σιαρὸς Αϑείμζοντος τῷῦ μακραὶ Εἴῳ τἰοὺ ἱεροοσιυλην 
συγκα(αλύσωντος. ἐπεχᾳλέσειντο δὴ καμὲ » κοινῶ-- 

νὸν ἀυτοῖς “νει  σκέμιματος. καὶ συ» ἠδϑδην μδὺ 
οὐ δοάσιν ὧκ πολιῶν χρὴ πάντων ἀγαθῶν ποίου μμέ- 
νοις τίω) αἵρεσιν" πολὺ δὲ πλέον Αντωνίῳ συυυπόην, 
“τῆς καλρϑίοιγαϑίαρ, ὅτι καὶ ζαλωΐν ἐσοξεν ε}) κουᾺ-- 

λίων. ὅ2) σὺ τῶτον, ἡ πάνδημος ψῆφος ἰὠώξχθή" 
ζορος τεϑεν τῶν εξ κοὴ “υοῖν σοῦ ((εςοίτοον ὄχισκό- 

“σῶν τὴ »γώμῃ τῷ ηλήϑοις. οἷς συμετέθρῳ 770, τὺ ων 

τῇ ϑευτόρου χειοὶ ὡρσ βύτερος ὠπεσδεσειχτο, ἐγύς 

“νον μδὺ οὐσ᾽ αὐτὸς αἰγνοῶν ποῦν τὸν Αντώνιον. 
ἀλλὰ δ ὅσων αὐτὸν ἔγνων λόγων κὶ φπιρῴξεων; ὁζᾳ 
τοσούτων ἔπήνεσοι. ποροοϑεὶς σὲ οἷς ἠπησομίζω κα- 
λοῖς, ἅπερ ἤκουσοι, φέρου κῴγω τίωω ἐκουτθ ψῆφον 
δὶ τὸν αὐόρω.καὶ ἡβροιτ᾽ ὠν μοι Θουλορῦμῳ κοινω- 
γὸν αὐτὸν εἰς τί ὁμότημον ἱερωσυύίω Ὡροσσίξα- 
ἁγαι.ἑνὲς οτωῦ ἔτι οἶδ, τὸ κυρλωτάτου μᾶδτοι τῆς ἱε- 
εᾷς σου χειθός. τούτου μδμ ὀλξίιαταις “δε "ἐμοὶ δὲ 
σὐχων. ᾿ 
᾿ Ανυσίῳ. 4. 

γκ ἐϑέλᾳ οἷον μένην ἀλχηλα τὸ φαίς χρὴ τὸ 
ἕνα ἐιγρύνλρτῳ γόμῳ φύσεως αἰδαίςωται,ἔπα.. 

νελϑύντες Στὸ τῆς σὴς πομπῆς , Ἀνδρόνικον χατε- 
Ι 

λάξομδν. τς 

τῷ ἁμῷ. 176 
Υ δὲν αὐ οἥροιτο πενταπόλᾳ λυσυτελέςερον».. 

. 7 τοιὶ ἀγωυϑθοις κἢ αἰόδρας κἡ σρατιώτας οὐυνι- 
ἀρᾶς «ποογτετιμ όϑοι πεῦν τον φρα τωι, οὐ τὴν 
ἐγχώρίων λεγο βιόνων μόνον, λα αὶ ὅσοι πτώποτε 
Κλ συμ (οὐ έαν τους διὸ τοιᾷ τόπους ὠφίοντο " ὠκέιτοι 
μδὺ γὺ οὐδὲπωποτε οἰ δαπλήσιοι ἐλρτοσι ΜΡ πο- 

(ων μ᾽) τῷ ϑτυῤῥέϊ νέχθησειν. οὗτοι σὲ δὲ λέμιων μν τῷ “τόρρεῖν συμυηνεχθησοων. οὐτί ς 
", δ. ᾿ 2 ς ΟΝ 7 λ β ᾿ 

ἤδυ, ὸ τοῖς φρὺς αὐόρας ζωὴ ελίοις τὸν ἐφαθ ον, 
μόνοι τεηρῴκοντα μὦ τῷ ϑέου καὶ σου ςρατηλου» 

͵ Ν Ἁ δ ͵ Ἀ 

πουρετοίξαντο" κ9ὴ νέζφς τοῖς μυέγίςεις χαὴ κα λίςοις 
αϑείλοντο" ἢ δὲ εἰς ὄψιν αὐτοῖς ἐλιϑυντων Ο αρξαῤων, 
τοις δου, δπολωλεκότες τοις δὲ,ὠποληλακότες, τό. 
τε μιετέωρῳ τῆς γώρῳς ἔτι αἰδανοςοῦσι, χαὴ τεὶς εἰς 

λ - ἕ ! « Ἷ 
βολᾷς σολέμεων φυλαῆσυσιν ) ὡς Τρ σπυλᾷ- 

κες αὐλῆς: Φρφπῃδήσωντες,, ἐρῶ θηρίον οὐκ ὦνα-- 
λέταε τῇ ποίμνῃ. αὐλ' ἡμεῖς αὐ ονυυυόμυρθοι τοὺς ὡ- 
ριςφέως, ἐν αὐτοῖς. τοῖς “ΩΡ νὴ ἱσρῶσι εκρύον- 
ἵῶς. οἵα γὸ χαὶ γεγράφασι «τοϑο ἡ κᾶς, ἐγὼ μλδούκ 

Ε «ῳ 3 » ͵ ΚΝ 1] “ ᾿ ΝῚ 

ἐποιοῦ; ὧϑ αν σκομιένων ὠκήκοω. ἀξιῶ δὲ μη δὲ 
χε “Ἵ 3 ΩΝ , ν Ἁ ον 

σέτίοω ἱκεσίαν αὐτήν πορκεῖ ξεῖν " δέονται γὸ δὴ σοῦ 
μὰ" δε ἡ δ" βασιλέως δὲ ϑζὰ σοῦ “ζησιν, ζυὼ εἰκὸς 
ἡκᾶς ωυ, Ἰδὼν σιωποόντουν ποιήσει το! , μκὴ 

᾿ “7 Ἂ » ἌΝ“ 3 ͵ 

καϊαλεγῆναι τοῖς αὐ δρας αριϑ μεῖς. εγχώθμοις " 

Ὡνν 

Ατπυάϊατα ἀΠΠσοηύίζαιε ρῖι5 ροίιηητ, αιμὰπι 4ΠΠ!ν 
Ομ ΟὈ ΤΠ) γ ] πὶ τᾶτη Ορεσᾶπη εἰ σομηηλοὐ 65 
τἴδτ ἴῃ. οαμ{{Π5 ὃς ας 115,1 αὺς Παροῖ αρια Απιο- 
τλΐλ πὶ» αάξοτας Πα] πο αἰἀιπμαθηζιιπι οἱ Ὠιαρ 8 
ΝΝΙςαηάοτ. 

ΤΡΡΟρ 16. 
ΤΡ ατῖ5,4 1 ἔπης ρασάηιια ρορ 5, ἘΡΙΠΓοραπὶ 
οἰίσοῖς δας πθοο δ, οιὶπη ΔηξΕἸΠ]ηλιῖς ρατοσ - ᾿ 

τ αηγᾶς γ) νΝΠὰ σαπΠὶ ἰοησα νἧτα Γλοθγάοειαμι ΒΝ {δῖ 
Ῥτγοϊμάς πη αθοαιο αἀροογἤογᾶτ, νι 'ῃ μος ΠΡ] οοη τ 

(110 αὐείΐφην. Ἐλ [αἰνὸ πγαχί μηδ εχ ποιηϊηῦ [Ἀρ]δσ 
τα Ια τίαπι ΠΘΡ 1»ατδᾳ ἐἰο πα τἰ8 ὃζ οπηη ρι5 ῬΟΠΙδ» 
ἀεἰδέξαπι ἔασοτο νι ]οης, Μαίοσὶ νεγὸ πα}! σαά!ο 
ξαὶς Απτοηίι8, ργοθίτατὶ 5 ὃς ρίοτατί 5 ἐγρὸ » ὃ ἢ 
Ροπ 5 Ἔσο οῖς ΣΟΥ Ἂν μοῖς οπΐπι οὐ {πε 
ἔτασία σοπξετοδαπταγ τη νοτὸ ἀπο (πη ΠΠπ}} Ἐπ 
ΡΙοορὶ δα (φητοητίαμη πλυϊεἰτιάτη]5 Ἰπά! οἰ αμη {ἀπὲ 
Δα Πσούθητνοιιην 4] 05 ἔογαῦ βἀτπισαζιις5 ἃς {π΄ 
ζ9 4 πογῦ αἰτοῦ πάη ργοοῦγτοσ ἔα 7δι ἀοΉθ 
118) ἢς ΠΕ] αὐ] ἀζ ργοΥ 5 ᾿σποῖιι » Δ Πτοηἰτ15 Π 
[84 φιςουπᾷαο οι ργφοϊατὸ ἀϊξξα νο] ἔλέξα οορπο- 
ΠΘΓΔ 15 815 αὐ δἰ ἰδ θη ὃς σοι ηθη δι! οπ οι γ57 
[5 [ἀν ὃς οὔ [ιἷ5 νἱγτατίθιι5 ατα; ΒΟΠ 8, αι» ροῦ ΠΙῸ 
[οἰοθατα πουχίμτμαι τα πλοῦς ἃς ίαπια οὐἰπ έξα, πιεΐ 
αυοσυς [βτασίαπι ἐσὸ τὴ Βομγθηι φΟητ]1. πὶ 
Π8Πὶ γοτὸ ρΙῸ π|θα νοϊιηζαῖε νυ Οοἶτ5 δά ΠΠ1}}ς [8 πὸ 
σογάοχιαηι Π11ΠῚ ζΟΠτΙ στ Ν απ Ἰσίταν φάθς ἀε- 

“ Ππαάοεγαζοχνοῖ ΡΥ ΟΙΡυ 1.» 14 Π115 τα νἀ] σεῖς [χοτοσ "Ὁ 
(χηέτα. Εος ΟΡ  φεὶς οριις εἴς, ΜΙΠ νετὸ Ρ ΘοΙβιι8, 

3 "ΩΣ 
, Οη ροϊης ἤπλὰ! σοπἤΠίξοτς ἰχ ὃς τοης γ: 
Ν ἵνμε ῃστιχα το ηθηζαγ, (Ομ ἃ τὰ Ῥοπιρᾶ 
τθιιογτογΘ πλμγ, α πἀγοπίσιπι ἀφργο πε Ὠ 4] Π1115, 

: ᾿ Εἰάρρ. 
ΤᾺ} νΈ 5 Ῥοηζαρο  ἀοοίάοις Ροτοίξ, φυὰπι 
υδα Βου: [οχτέίξαλιο νὴγὶ ὃς τ τος Ν ἡραγάα» 

ὨΔ]}τιθιι5 ΟΠ ρι15 Δητοβογηητιτ»ηῦ Π 5 [Ὁ] εὐ. αιιόϑ 
᾿ηἀῆσοιαϑ «ΠΟἰΤ}115 » ΘΙ Π δ. 2 Πι. αυϊσιηηις ΥΩ 

“αδηι ΔῈΧ}}}} ἔσο! σαιμλ η παῖς Ἶοσα νεπογιηῦ, 
δηι ἢ! νοὶ μυἱλαια ρογίσαϊα παηηπη οΟἢάοητοῖ 
ἃς [οττῖτον δάϊογᾶς, 1} γοτὸ ἴδῃ Ὀὶς ζοῦν εἰμ πι]}- 
ἰς νιγὶβ αιηρ 115,00] ἀμπαάτγαρτητα οὐ [)60, τιόφι 
ατπισο, Δ 11} σοπίρίοτε πῷ ἀπδίταγιης, ὃς ν τόϊοι λ5 
ὨΔΑΧΙΠΊα5 ᾿Ἐρδρθονοτον τορογζασιης, Βαραδ. 
γετὸ ἐπε ἀρ γα ἰῃ σοη!ρεόξυμη ἱρίι5 νηοῦ ρας 
τη τηοτίο αβ (Ε15.Ρ Δεῖ πὶ ΓΘρα {15,6 χιγεπῆας θεία Πια 
ΠῸΠῚ ΓΘΘΊΟΠΙς ΟΥ̓Κ ΟἰΓσατηΘθηΐ, ἃς ἱποιγἤοπος Βο- 
{τπαπ ἀγοθητ» Ποη Αἰ ἐτοῦ αιιὰ ΠῚ σοπογο σαης5 δηΐέ 
{ταδυΐατη ργο ] θεῖτο» ἢς πα Ὀ6 [4 1η στγεσοιι ἱπιτς 
Ρεστ ἔλοιατ, δε ά πο5,[δ4 ΠΟ] ς πα αςηάδηι ρὰ" 
ἄστει δεγουογοτίατη αβογαπε ργα ἔδητὶ ΠΊ τ] Π γε π- 
παΐαιδ ΡΓοσογε 5,4 υὶ Πιάουοςρτορτοῦ (]υτϑιῃ ποῖά 
[αἴξερτο ἰδοβεγπιᾶτυγ. απ αἷς [οτἱρίεγςαα πο9» 
Ἔσο συϊάξ ποη ἤπὸ ἀοϊοῖς ἄς ἰδίαν φαάϊ:.1λ05 
90 δυζεῃι αἴηαε οὈίεοτο 56 τὺ 4ποαι6 ροτοποΠῈ 
Θογατη Δίρεγμου! 8. ΝΑ πὶτθ ραῚ ΠΟ ς τοραης Κορ 8 απ 
ἴδῃ ΡοΓ το Ροττοη ς᾽; ιᾶπι πος {}Π|5 τασθητίβιις ςαμ" 
ετας δά θοῖονπε ἰπ πάἰσοπαγῇ αἶθὸ νἱτγὶ (γι δοτεπ’ 
τας, Ἐτθηίπι σὰπι ΠΟΙ ρή 15» τυ δά πορὶς οἰδθς πασὶ 
εἰ 65, τορ 5 τηαποτίθιι5 ρυϊπαγὅτατ, οἅ ΠΟ» ἐ4υοσ 
ται {προς ΠΠΟπειη ροθης μαθεγο, ἤθη αὐπηοτπι 
ἰαΠγαέξῆ 5» π6 4; Πμηρτᾶ ρυσπατογίθις ν 5 ΡΑΓΟΠ1, 

ΕῚ Ιω] Ἂ ᾿ ς ὖ Ἀν" ᾿ οω ΨΝ ΜᾺ, 

χρόνοι γὸ αὐ ἑαυτοῖς τὸ κοὴ ἡμῖν ἡἥροιντο, 2 βασιλικῶν δωρεῶν ἀφῃρημένοι, εἰ μήτε ἵπισων ἵ" 
υ 

ξ ουσι ὀγχδοχίω, μῆτε ὅπλων αὐ ροάσμοζίω Ξ μῆτε δαπανίω ἐγωνις-αὴς ὠνοραΐσιν αρκοὺ σῶν» 
: τόξεν Νε 

λ 

πε), μου ῶρ» κὰ σε τ ρας. ὦ .α 

ἘΞ 9. ὅπ 9 

ΠΩΣ τὶ 

Ὁ ΞὉΞ 

»ϑ.τὩὀ2»«Ὁ« 
ΨΦ --- 

Ξ ΣΙ: "Ἐ 



γε δπ ὁ ση] Ἰρῇς Απιοῆσηδμο οὔηῃγατᾶς» νὰ Η] πιῖ-- 
ἰτδ9 1 ἀοτογίούθια ογά π θη σοπάϊτἰοπόπηαιο σο1}- 
(ϑάφῃς, 594 ἃζ ΗΠ πηαπϑαης ἱπηπιοτίὶ ἃ πταπογῖθας, ἃς 
ΤῚΣ 11} ἃς]δ ΡΥ πα, οί οι, ἢ τὸ του δεὸ γὸχ πὸ- 
6Γ δοηρη ΠΠππιις σορποτῖς, αυδιά Ροητάροὶ! ὁοτ- 

[ΠΟ ΔιΠγι ρυτο τιτογίης, ὃζ ἴῃ ταῖς τοῦδ ἄμ Ῥότιτὸ- 
ἔθη] ποίἔτο πουιαϊπο ὰ τοσα ἤλσίτος. ντ ν ΠῚ σϑητὰπι 

- ΟΧΑρΊητα σαην φαιάταρίητα ργείοητίδιις Ηἰς. ἀ1- 
ἱπηὶς ΔΕ Ρ Οἱ 15. σΟΠ πσαπτιΐ, “5 ποι βίαιοι αἱ - 
ζεῖος Ψ ησαγάας, ΔηἸπ1ο πα 16 ρας ΗΠ σς (το - 
ΓαῚ ΠῚ πα αἰ πα [αι Ο(Ε τά Γαθτα ηὶς Αιλἰττ}]}) τιῖο 
πῤι 4 {ἰγτίαηι πὶ τοσὶ σοπβοὶ Φάμμι δε! ]Πὰπὰ ΤῈ. 
σξξιτος: Ἐὶ Ζυϊά οριις οἰξ ἀεἰςέξιθιις πλυ τὶ . Δα ΐά 
ἍΠΠΠΟ (ἀτηρτὰ, χὰ }} ΠΟΙΈτος ΧΟ ΓΟΥιΙ5 Ἰῃηηρέά!ττίν, 

Δῃΐδι5 εἰὲ ορὰς ἴα Β6ΠΠ6,ποὴ αλαἶτὶς πόπ1δι15. 

μα). 
ΝᾺ ἴ6 Θρὸ ργεβογιονά Ἐπαργι αἀίμππατο ρο - 
ὯΝ τα, ρα; φῃϊμὶ 4υφηαιᾶ αἰλιιμ} οχ Πἰ8. 6} ἰη- 
ἐν Ἰὼ ῬΔοταΓ. διπλᾶ ΘΙλ1λ ΓΘΓα. ἀριϊ πο Βοῖ- 
ΠΙςΘῃ 5. Αἀτοπίοι5 τοπθῖν» Βομιο ἀοῇ Ῥείδζιις ὃζ 

βοταἸζας, χρησο ἱαξα ἀτα8 ἰϊηρια ποξατία ργφά τι» 
41] {1 Ὡς ἀοίρίςοτος [Ὁ] ιν, ΔΙ 1] 14 αυά 6 γοΐδετγος, 
δά γε γἱάοταν, Ραάοῦ δείδπι θαπ ἀϊ 1 πιιηχό Πι}ς 
ἸΘΠοσιδιι5 οὐπαῦς ἰς σαρίτο σα πὶ νογθογαῖ, ΕΠ αἱ- 
δ ρου (πογαπι τ ἃς ΟρτατΠΠυνᾶ σαριιζναλ ον 4 ]- 

ἰπριδτόμχηιις Ῥφηζαροί! ἔουπηᾷ ΑΒ χὶς ἀρ τα ἴδιο 
ΡοΔο έγαθις ἱπιιοητὶς ἃς Ῥαγθρεῖηι5 φυϊυἀά 11}- 

{ ΠῚ 9}. “ . Φ δ ἰα τ (5 τοτιαιῶτὶ 5, οοηζτα ἐπιματίοίοβ. (141 δ η1 0} 
ῬοΣ ΠλιηλιιηΣ τι τυτίαιιι ἐπέδυομα! Ποοηεία νο ομει δας 
(ΘΓ 6611 ΟΠ 54 οςδιτα οος 4] ΡΘοιμ} 15 σοπεγ ας 
Ῥῖὸ ἔλριϊτανίδιις, (ς αἰϊοϑ 41} Ζυοιις ἀςθιτο ἤπης οὔ- 
τξεὶ, Θοἷεις είς ᾿πσοπίοίας οἱϊ ποπηο δα ἰπ- 

πθη!ρηιιῃ, Τ᾿ μοαηείημιις παζατο πγατογίαιη ἀρτᾶ ὃς 
᾿ποΠ ρα» αιο πα οχ ογσαίξιο Ρτοϊγαέξιπη, οχισϑά!ς 
ἸΏ ταν τις ΡΘΟμη] 5, » Τ γγοηίοας νοσδηζι, ρχά:.- 
Ὁτ οὐ ἰπδιαἰτ ἃς συγ! ος φατα ᾿ς ἀπ αν ἔτη. 

Ῥέτασς ποιὸ ΔΙ 4ιο τα τας πλαἰαπι οαπχαίαζιτ; 
Η τυ δ ιζίτα ἃς νἸΣ τ τ ἤλρτα ἱπξογαηταγ. Ἐτοη ΠῚ μ 6 
ἱαϊξος αυ!θιι ἂς οριίθμεὶ., ἤπιος νεγδεγίριις ἀϊτο- 
τ, δα ἀσμη δειμις ἀοηχαμ αἴδις ἀιιγαμσὶ αἰαταζαυ8; 
ἀπ Δ αν ἜΠΗ «αῇ 115 ο[Ἑ, ὃς αἰίιιοῖ ΕΚ Ἔχ πα- 

᾿ Οὐμα νοτὸ ΠΙΒῚ] οἵδ, ιο [Ὁ ρο ς οχπη]αγατςο, 
Ὁ ὅχηγμ9 ὃς ΟἸ λἰας ἔχης ἰπ Γαδ 4115. θοσ ΠΠ]ο5 αηὶ- 
αν οχρ]ςτ, δ οὐλπὶ οἰ πλομ] νὴν Πς, μα μὶ γιάο-- 

ῖ ἃ : ἩΣΉΣ ἀδλδ νιν 
ι τ ΡΟ πλούαι. ἀπηιοηι. σιγὰ ργουἀθητίάσιις 
ἡ ΜΓ 1 ἰλαάφαγὶ ἃς ἔα ςξ μαθοτς {ἀςοοιΠιιραη - 
ἀν ἄρις Πληδας γοἰ απυ» α θυ: Ἰμ πγαμηφηεῖς δα οὔ- 
ἴοι ΟΣ ἈΝ Γοτίας ἃς οΙλάος ἱιβὶρ θη ά4ας ντάπτας, Εἰς 
δία Ὁ {ς ςαχῆς σ᾽ογίαῃι οἱ ὩΟΠΊΘΠ65 σὔραγαητ,ἴαι- 
Ω ἱξζρηηο ἃς ξοστὶ νίγο,ϑο( 4} ἴα. ΡοΙΠι οῆς, αὶ 
αἰὐρίδος, ἈΪΠλια οβοτι Βαπ.] 5 ἀοιὶς!ς ; Ρ 4ιο 
Α΄ οἰξυχς ἀϊοοτὶ ὃς πησιίποτο ἸΠΘΌΠ1Ο » 411] ΠΟῚ] “ΕΙσίοςο Πτρᾶς ἐπ ιὶς : 8011 γοτὸ Ῥοτοηγία ναΐθης 
ἀν ἃς 1] 19 Ζριια5, 4αϊ ἅπῃο Ῥτατουῖτο ἀαρίοχ 
Ἷ ̓ἰδαζαι . Θχιοτήτσ ὃς σοπέξοιτ, 411 Π}1 ΔΓ ὙΓΙ ἔγας: 
ὅπ ΠΠΘΊ Ὼ ἐς ἔΔΠ [Ὁ οδ τα ἰθρατοης ἴῃ οΥ 6 γος 
τῷ σατη ὃς ̓ϊτοιῃ οὗ τοηταγ Δ ἅ1ς 115 νοϊαπζατο 
ὑοιξο ο[ς] ΕΠ} γοτὸ φοϊϊος ἰρίο ἤλυτο δί ἰπιρότο,ρι Ε τὸ 185 ΡοΓη ςἰ6 βοττίοτ οἵδ, υᾶ οὔττα Αηδτοπιοί, 
τὴ οὔ δὶς τοῦγς οἱ πποατηαιῖδς., ὃς ουγΠ δι Ἂς σα-- ᾿ ΟΕΪΟΙς ργο οἰ πάογος τα Ἰηά{; οπλπθς Ἰητόδοτοῖ, 

Ἐν δεν 7.) »ῖς 
“μὴ σύ γε μετ᾽ αὐ! αριςεῦ, υυὴ αἰδιίδυς τοιὶ ςρα- 

τιῶτας δὶς ποτέραν χείξειν χωρφριυῦτας. ἀλλ ὅτοι 

τὸ εὐμοντῶν ἄσυλοι Τὴν γερῶν ἐν βεβαίῳ τῆς ποοό-. 
τεθον αξίας δηβυοιτ᾽ αὖ, εἰ δρε τὰς σῆς ἀγαφορᾷς ὁ 
φιλανϑρφπότατος ἡμὴ βασιλεὺς μζοίϑοι, πόσον ὃ. 

Φφελος ἐϑῆυονό πενζαπέλει, χρὴ δεήθητι βασιλέως 

ὑῶν ἡμδιδ, ἐν τοῖς σειυτϑ ρα μέζωσι σδδησιν ἑτέραν, 
αὐόρας ἐχατον ἐξήκονία τοῖς τε χρᾷκονίᾳ τούτοις 
φρρφζτοθῆναι μ" ϑυοῦ τς ἐχ αὐ ποφἑυλίωτο ὄχοικο- 

οἵδε οὐμὐνιγεέ ει ὅὲις οὶ γνωμίω καὶ χεῖρα τούτοις 

φὐοφηλησιοις᾿᾽ ὧν οὐχ ἥκιςα ἐπα ούμὰν τὸ αρᾷον 
τὰς γγωμηξ, στῦ φρατηηοιῦτος, αριοἐσάν εἰς τὸ ὄχῳ- 

πολεμηϑηνω, βασιλέϊ τὸν Αοσυριανον πόλεμον. χαὶ 
τὶ δεῖ καία λόγων πολλῶν. κᾳ) τῆς φοιτώσηξ κατ᾽ 
“ὐμαυτὸν δασγάνυς, τοῖς ἐνϑεῖσὲ ςρατεύλζασι. χει: 
θρὸν οεῖ τῶ "πολέμῳ ζω) οὐκ ὀνοκοτων πολλῶν. 

Αναςαδίῃ. 7 7 ξ 
Ὑσὲν ἔγω γέγονα ἀρήσιμος Ἐυαλρίῳ ἡ 

ὧς σύρων ἐγὸ οὐσ ἑτέρῳ τινὶ, δὴ ασὲ- 
κουρᾶψαν. αῤχει γὺ παρ᾿ ἡμῖν ὁ Βεῤῥονικὲς, Ανολό- 
γικος. ὁποφρᾷς ἀνδρῳ ,ος. σαλαμψαίαν ἔγων χαὶ 

»ωκμίω καὶ γλὼ ἤν. ὃς εἰ μδμέμου καϊἀφοονεϊ, 

αϑὰ γί οὐδὲν. Ἀλλ᾽ αὐοχιυύνεάξα χροὶ σδογοεῖ χἡ τοὶ 
ϑεῖα τιμήσει. ὁδδν αρ ίοσει τῇ κεφαλῇ τὸν οὐρανῶν, 
κἡ τἰωὼ ἕερων στυ χὰ ζιπέϑητον κοφαλὴν; ογὴ Αζοι ἤεν-: 
(πόλει πίνϑιμεν αὐδιτόϑεμοε. δακτυλήθρας. Καὶ 
ποϑοςράβας φἰΖοϊ ρον, χοὶ ξένο. ἀ Ἴα κολαφίθια 

κατ᾽ οὐσέγος ἡ. α “εκοιούτων«πείνυ γὸ τονιεῦ ἐξε- 
οἱ τε βουλομόϑῳ αἰσδιοεῖν. καὶ δὲ 2) ὀίωτελου.-. 
τῶν ΩΡ τὴ) οὐσιῶν καὶ “Ἶ,᾽ λῶν δου ὀφειλόν- 
των" δεινὸς γὸ ἀνὴρ ἐποϑέσής οἰζουοίσκειν, τῇ τα, 
ε τ ὦ ον, ͵΄ : ͵ ἀκ ὡὧα 
εαὐτῷ ἈΦ] τὴ Θόαντος φύσᾳ φρετουσοις" ὃν δι “ἦω 

σεσ μὴ ὁντανταῖς ὠποωψτήσεσιν ἐταΐε τῷ ςρώτιωτι - 
κοῦ χρυσίου τῷ καλουρϑμου τυρανίκοῦ᾽ καὶ σωυΐ- 
Ψψε τὰ αὐλᾳνώλω. χαὶ οτι καινὸν δχὶ πστσαλαιφῖ κα- 

κῶ, ἐφεῖ κι φῦλᾳ καὶ δήμοις αἰκίξεδθαι οὐ γείρ ὅς. 
οὐδὲ τοῖς ἐχεσι καὶ πλιουτοῦσιν; εἰ ἀζώφεγώτοις. ἶνα - 
χωρῆσα. ἀλλ᾿ ἕως ὁ πῆς οἴκασι βασὶζ οι το ου- 

δίοῦ οἴστον ὁ δεαπότης ἡλόηται χᾷ) παρ᾿ οὐὐΐοις τ᾿ 

σδαντύλων ἐγβυετό, ὅτων δὲ «σροφάσεως δ)ορὴ δὺ-- 
ναμδμης αὐτὸν ἐςιώστη, Μαξιμῖνος χα Κλενίας ἔ- 
φέροι ὧν ὠκείνοις χειθίξεται τ στώϑει. ἀγλιά μοι 
οολιεῖ, τοιοῦ τὸς ὧν στονη ρον δ᾽ αἰ μόνων «ἀγρογοΐως 
τύγχανειν. οἱ βούλοντωι μδι ἐπαινξιαϑαι καὶ «ὔτυ- 
χεῖν τὰς “Τωλα μι ακοτουτοις ψυχαῤ, αἐς οργανοὶς 
᾿διυύανται 2ξ 189], «ὐϑθς τὰς κοινὰ συμφοράς" 
πὸ τούτων οἱ αἰΐου σμιο ζουσιν ὠπαΐ δόξαν ὡς 
ἂν )ὶ οδυναῳ. χοΐτοι πῶς εὔλογον ὅς τὶς, ψφρυ-- 
ψωσέ τὸν ὑψηλόν, καὶ τὸν Ἰαπεινὸν ἐζωπείνω. 
σεν. ἐφ᾿ οὗ παξ μδδ μυέτρι Θ΄ χα) σοᾷος τὸν Τεό- 
στον, ὧν χαφὸς μοίφᾳ χαὶ ὠτπιμος. ὃ τυύὰνται εἱὲ 

μόνοι Ζλώας καὶ ΙούλιθΘ“" Ζίωαξ; ὁ «ραίξας πέ- 

ρυσι τοις Φ)πλχοις φόροις" ὃς ἀπεῖλέι τὸν ἐμὸν ἐσδελ-: 
πὸ στο , ἃ »" Α΄: ὩὡδΚἕ ἐὰ Δν : ͵ πὰ, Ἢ Ν : ΧΑΡ Ζι ἡ ράμΝ 

ὧν ̓γαροίσιον͵ αὐοᾳωρεσβείας κοὴ διώξεόϑαι. καὶ αρήσν. οἶδέ Αδό τοι, ὑκόντος αὐτεί διωύάται: Ἰούλιος 
ΣΡ ΡΗς τε χαὶ κλαόντος. καὶ κατ᾽ οὐδενὸς οὕτως, ὡς κατ᾽ Αὐοδρονίκου γέγονεν. ἐονυδότερ΄. ἔγκραᾳ: 
τ )χρ αὐτώ σις ποῦ καὶ τεὶ ς καὶ τοῖς ἐξ ἀμόξης λοιδορησάμομθ' ἢ χαλπατα ἐπὶ ἀνατεϑαμδροὶ, 



Ὡς -- Ξ- ΞΞΞΕ --Ξ ἀπ 

- -. τον. Ὡρνας νστσι κα κππτσαον 

" Β ππιππνς πττστσσος 

216 ΙΥΕΒΞΘΟΒΔΥ͂Μ αΚΈΘΟΚΝΥΝΜ 
ὥπερ αὐ εἰρηϑαι χοὶ παῤ ἐμοῦ τῷ παντὸς αἢ ἐτιμη- 
σείμην, ἀππέσειξε τὸ κάθτιρρίφι μέυιῦ αὐτὶ λέοντος. τὸ 
ἐξ ὠκείνου χξῆται κα ϑείπερ αὐοραπόδω,, παρόσον 
εἰσιεαὶς οὐδὲ ἐν ταὶς γωνίαις ἰποψιϑυράζειν ΚΙ τῷ 
οεασότου τολμῶ. τῶτο δὲ δήπουθεν ἐξεςι τοῖς οἰγοέ- 
ταις ποιεῖν. αϑογόγικ Θ΄ δὲ, οὐσὲὲ τῶτο. τὸ γῶρ αἰ λό- 

γιφον αὐερξιον μδἐ οὐδαμοῦ" “οὐρα δὲ τοις κοι οοιὶ, 
«δειλόν τε κοὴ θρᾳσὺ γνεταε.τουτέςιν ἁπανίᾳ χοὺ πε-- 
νηρόν. ὁ θαυμάσιος Ἡρφῳν, ἀξίως ἀντ φῳρθς ὑκῶ; 
ἐρέξι ποὺ αἷδὰ ὠυτέ, αὔνγε δὴ χα ρηται.σιετάϑη γὸ ἐ- 
τῶς ὑπο ἀυτεῖ τῷ σιω δῖναι τῇ μοχθηρίᾳ ' αὐθροῦ- 
που. κοὴ Κρ ϑ᾽ ἡμέραν δαποῤῥήγνυ ὅσοι. κοὺὴ οἷς ἤκουσε 
εκ, νοῖς. χα οἷς ἔπτοι γεν ως καὶ μόλις ἐλουϑερωϑεὶς 

τῆς ϑαινατηφόφφυ σιιυουσίας, δύσελπις ἐἢ) τίω 
ἑαυτῷ ἕζωΐω" δ7ηολήψειϑει. καὶ οὔπω τότε Θόας, 
πὸ τὴς ἐγοδοξοτάτης ὅποδὺμίως παρε. νιωυὶ γαρ 
οὗτός ὅδιν ὁ πᾶσιν αὐτὸν τοῖς σὐηβυέσιν ὄιτειχίσεις 
«δεκέλειαν » τὸ δστόῤῥητον 5) ὑπάρχων δζακομίσας 
ὀνύπνιον" ὃ βούλεται μδρ τὴν ἐνθείδε τεϑνάναι τι. 
νας. Θούλετωι δὲ σδεσέδνωι τιναξ, χρὴ σέσδενται πῶρ᾿ 

ἡμῶν αὐϑοφρπῖοι » ὅχᾳὶ τὸ ἐνύπνιον τὸ δαόῤῥητον. οἱ 
σὲ, π᾿ οὐσεμιαξ φαινομᾶμης αἰσίχς ὅστο ϑινήσκουσι. 
κοὶ γὸ δἰ ῥιησίσπω τεϑνήξασιν, ἀλλ᾽ αὐτί "κ τεϑιή- 
ξονται. τὸ υδμ γὸ ὅτι ταὶς κ(οίςιξιν, ὁπολώλασι, τὸ 
δὲ δὶ τῇ 7] στο μιφέτοωυν ἰφγύι,ζαίσιν ἔτι μέχριταύ.- 

τὴς τῆς ἡμέρας, Ἵ πέμπω Ὑζῦ γράμκαΐᾳ ἀλλ᾽ ἐχ 

ὑγιανεΐ φησιν ὁ μέγας Ανϑέμμιος. ἐσὲ παύσεται πυ- 
ρξων οῬωμαίων ὕπταρος, αὐ μὴ Μαξιμᾶνος κοὴ 
πλεινίως δπόλωνται. (αῦτα Θόας ἡ συγχὴ ϑρυδϑιέϊ. 
δῇ τῶτο οὐδὲ εἰς φέροντος ἀνέγετωι Μαξιμίνου. 
ὐλλ᾽ αὐασηβέξι πάντας ὁ ἀν οδρόγικος, τουὶ ὠγεμυένοις 
τοὶ Λουχίπω ου" τρόκοται γὸ οὐ τὸ πληρφϑυναι τὰ 
δημόσια. ἀνὰ τοις ὑπ᾿ αῤχοιῖς ὑγιαίνειν. οἵ τινες εἰς 
κληϑύστος . οἴκοι Θόαντος μόνου. τῷ σοφιςοῦ φησι 
μόνουπιρέντος, ὠξενιυόχασι χορὸς αὐτὸν τὸ ἐνύ-- 
σνιον᾽ ΚΟῚ οἱ λιμένες ὠκολοίαϑησοιν ὅσει γε δὴ Θόας 
ὀὄμψυσιν « ἕως αὐτὸς ὠκπλούσας φϑείση, κοὶ φρῆς 
Ανδρόνικον φἰξενέγκη, τὸ ὀσπόλῥητον ἵνα μὴ λάϑη τί; 
ὀχρερας τὴ αἰξίων αὐτὶ τῆς Ανϑεμίου τεθνάναι ψυ- 
γῆς, εἶτα ἀφ᾽ ὧν ἕτερος ὄγαρ ὁρᾷ. μᾷνον δὲ ἰδεῖν 
λέγοταὶ παντάπολις ὕπαρ πέτραγε πονήρως. Αν- 
δρόνμεος χὸ ὃς τὸ τοιαῦτα πες συϑεὶς καὶ δυεργέτης 

“ » “ ἣν ΨΨ. ᾿ πον 
Τῆς συτογοις Ω ὑποργῶν οἰκίας ἐσορᾶν’, μαΐνς.-. 

τῶι ὄππαγ λως σήσιος Θόαντι. οὐσὲ τι οἶδὲ τίειν 
ἀνέρας. κρατερὴ δὲ ἑλύοσα σέφυκεν. ἐν τούτοις τῇ! 
σγατράσε γῇ πουΓάτων ὄντων, οὐκ ἐδέησεν Ευα-- 
“οἴω μαντεως εἰς τοοφαπόρούσιν τῷ πονηρῶς «αἰ 

παλλαξεν εἰς τὸ δγχᾳςήριον ἀπελϑύντι. αἰλλ' αὐ- 
τὸς ΑνεβοόνικιΘ’ αὔτικρες, οὐ φοοὸς τῶτον αὶ σὲ: φοοθς 

ὠκέον., ἀλλὰ φῳϑῆς αὐτον Ευαγολον ὀξήϊγειλε 

τίω γνωροίου τίν ἑαυτῷ "χρὴ ἔχεῶαι τῆς λειτουρ- 

᾿ ας ἔϑελον εἰωὼ ὀκξλουσεν,ἐαν στωφ ὀονῇ "παντῶς )ὃ 
“δὴ χα) θεῷ. καὶ το ϑυίῳ Διοσκουρίδῃ, καὶ πτῶσῃν ἀν᾽ ρῴποις, ὡς ἔγωγε ἀτιμότερ, ὡξ οὐ τιμοτέρου 7, 
ἐονὰ ἐτῶγε εὐνθ,δουπενονν αἰεθενέςερος δ ξ ἰοὺ φοτέρου: χϑὴ ̓ Ανεδεόνικος Σπτόν τοῦ γ χόρ ἡμω, τίω διωαμ 
ἐθεραᾷσιευσε; δὲ ἦν οὐ γέοονε δὲς ἐπ Αλεξ ανοβοείας εἰ 
λὴν; ὡς ἔπτῃ δή μϑὶ συωυξπεσεν δποξ αλέϊν ἥ; σοι όΐων τὸ φίλίᾷτον, χαν ἐξήγαγον ἐμαυτὸν κρατηϑεὴς υὑαὸ 

γα ἢ 

ἡποφανεῖται αἰωὶ καΐαοθκάζουσαν. Σπελελόγημα! 

(τα ἐρὸ ἃ της ἀἸέξα ἔα Π{8 πηαχί πὸ γε] ]οπλ) ΓΈΡΕΙΓ 
τὸ ̓ ατυμαὶ 114 ρτὸ ἰδοὴς τησγοι οἰξομαῖς, Ἐπ χέῦ 
4041 ΠΊΔΠΟΙΡῚ ΠῚ ΟἸμῚῚ Βαθοῖ, αιιο 1} (οευτὰ ποῷ 
} ΔΏρ]]ς ΟὈπλαγπγυτατὶ ςοητία ἀοσαίμπιῃ ἀὐάεῖν 
Ηος διιῖφῃι ἔλοους ἰἰσος οι! ς. Απάτοπιοι5 ἀατεπὶ 
πθ δος φυάρηι ααάςτ. ΝΠ αμαπὶ Θη π), 1ΠτΕΠ)Ὲ, 
τιζαῖθηι ὃζ ατθιτίαι σαάστγο ἐουοτιιήο ροιοῖ, “ἐ 
Ρήουζ τριηρις οὔοιτυν,, παπς εἰ] 44» πιμῖς ΔμΘΑΣ 
οἴποῖταγ » πος οἱ. (δτηρεν ὃς οπηπίρι5 ἰῃ ἰος 5 ΡΓΆ, 
τὰ. Ἐχροποῖ νοῦ! τοϊαπι δἰπι5 παζαγαπι» ΠΊΟΣεϑ. 
[λᾶαςντῖ Ιρίο ἀ:σηᾶ εἴ. Ἐστορίας στο, ἢ (ρευο 
ἔποτίτι δὶς εμΐτα οἱξ αν ΗΠ1ο αβθέλιι5,ιὸα {δμηροι Μο- 
Π1 1115 Ρογ ποτ ἢτατὶ ρχι το εἰξ. ἃς φαοτίάϊε δι απρΊα 
οἰλπι 15 αθα αὐ τ τυ ΠΠΠἰς » πα ροχέοτε ας τοἸ ἐτῶῦ 
ΕΕΡΝΙΡΙ, νῖ ας} 15 ἔρος ἤτν οἰπὶ ν ἰχ αἰϊχιαηάο ἢ 
Θύαταηι πηογγιέογα σοηίποτιά 6 , ΠἸαπ} "ρῆιις5 γ]" 

ται οἱΪς γθουρογασιγαπα Νοπάμπην οτίατῃ τς ἃ ΡΙ" 
εἰαγα ργοίδέειοπε ἼΠοας αάοτας. Ηἰς φηἰπὶ πυμσεῦ 
αθνὶ τι ΠΟ Π]ΠΠθὰ5 υαίι Πλοσο 4 πλυιπὶτ!» ΠΊΟΝΙ, 
ἀρηατα 1184 ρυ πο ρα ᾿Π Ομ ἢ ἀαυιοχίτ,ο οὐ’ 
{Ἐἰταζαπι οἰξηντ ΗῚς 411] ν τάπη απυϊτεᾶτ, }1} ἰη ν. ΠΟΙ 
[χ τγαάδητυγ. Ἐπ ν Ἰπξει χης ἀρ πο5 που η 65 ΡΓ0 
Ρῖεγ ποίχηάιι {4 ᾿ Οτ "ΠΏ : 4}}} νούὸ πὰ} 10 ἍΜ 
ἄδπὶ ἀροτῖο ἔατο ἀς ᾿ποάϊο τοσράαι. Ετῇ αα] ποπά 
πηοττα! ἡπης,ατ Πατῖπὶ πλοῦ! οητατ. Ῥαγείτη δα ΠῚ Πᾶ΄ 
ϑτοσατη ἃς νἰγρατῇ ἀοίοτο ὀχρίγαγᾶς, ραγτὶπι οὐ Οὐ" 
Ροτὶς σοῦ ἴῃ Πᾶς νέα; ἀξ ν ταις, 0 ΠΠ᾿τογα ΗΓ 
το δα ποη οὐπαϊοίςες ἰη]|τ, Μάρις ἈΠ Βαμα 
π6 6; ἔτι ἰθαα ταν οπ]α ποτ ρΡισ οάιις, ἈΠ Με:- 
ΧΙΏΥ Πι5 ὃς ΟΠ] Πἴ45 ρου οτίπς. Ηπο ὙΤ Ποας ταςίτέ 4" 
Ροτῖς ὃς ργοά!τ, Ῥεοργοιοα Μαχηνηῦ πὸ ει ρυταμῖ 
αυϊάς γθον Δα πυτοιτ δα οπλη65 τ ρος  Πς ΑΠα ΤῸ 
πϊσα5» 1 ΘῈςΙΡΡΙ θοπογᾶ ομρίοτθϑ ΝΟ ΘΠ ιυὶ ΡΙΌΡΟ΄ 
ἢτᾶ εἰ ντ ἀγα ιτυρίθαζαιν; [δ νι Ρτϊποῖρος ναἱοάν 
ομοθαυ πὸ: » ὁπ} Ἱ Ποᾶτο (οἱ ο:Ορ τὰ ΠΌΛΩΝ 
οἷο ρυςφίδηζο ἱπί μη] εἰ τετυ]εγῦς. Ετ ροτειϑ οἶδ 
ἢ {ἀπτ χαξζαάπηοάᾷ ὙΠοας ἰαγαῖ» ἄοπες ἰρίς εἰμί 
εηδαίσαζες, ὃς Απἀγοηῖοο [δογετῦ ὁπιιποίαγοι, "45 
εἰᾷ οβυσοτοῖ οχ ἢ] 5,4 αἱ ΡγΟ Α πτἢ 6 Π}}} απ ίπια πιο τῖς 
οίνο ἀδογός τὰ ααδα 411π|5 ᾿π ΟΠ. 7 γ 1 1τ)1Ππ|Π| 
ψ Δ ΗΠ7Πὸ ἀϊοίταῦ . ΟΧ Ὸ το ῖρία Ῥξταρο! 5 ἔτι σα] ατγἱτᾶ 
δὲ ατᾶπας αὐ ἀποίταγ, Απάτοπισις δαί πη,οα]} {τ μαῦ 
ογράϊξα, ντ ξοστιιπατά ρεϊποιρῦ ξινΠ αππ Βεποξιδ!5 
ἀσητεγθαταγιγιοτξ Τ Ποᾶτ! σοτῶς, τοστὶ 11} χιι9 8 δ΄ 
ΤγΘητὶα βασῖς ατα; Ραοόμαϊας, ἐδιέ τι οἦσεν τίειν ἀνέρι 
κρατερὴ δ ὲ ἐλύσσα δέδυκιν. (Τῇ ἰῃ πος τογῦ ἔδει ρα 
γογίατοζατ,πό ορας μαδιητ Επαρτίτς γατο, αι] ρα" 
τοῖδξ, οὔ ἢ ἴῃ ̓ υἀἸςϊ ν ηΠἴξε, πτα ὁ 4 εΠαγα τ 
᾿ΑπάγοπΙς ἸΡΙΣ ραϊᾶνπό Πυς ἃς 111,64 ἸΡΙ Ἐπαρτον 
4 ὁΠει ἢ ἈΠ Ἢ Ρτοη οἰατυτι8 οχρο! ται 
[προγρο ίροητε ταὴὰς οδττξ ᾿υΠΠ Νὰ ΠΡῚ ςοττῦ εἴ 
ὁδάδτηπητα. )6Ὸ ΓΜ Σ [πηι ἃς ἀϊαΐηο ΤΠ) Ἰοίοατν 
ἀπε, απ ξΕ Ὁ» τηογτα δ ιι5, α δά, αλητῦ α« μαιπαη 
[οτξδιη βδγι πές; ᾿πΠποπόγατίογ οχ Ποποζαζο ἤππ| 
ἔξας, Ἰτη δες ΠΠοσ ἃ τοδυϊίοτο. Ετ Απάτοπίςιι Π07 
δ15 ἀδίςπεδυς, Ροϊδηζία πη ςοιηραγαιϊξ 418 ξτετι 
δὶς Αἰέχαπάτγία τη ίο ]η] ἐβίρις. Ῥγαίδηζοια γέ" 
τὸ ἢς τγδόζας,, ρον {ππόζηση ταθπι σαρπτ ἰατο» τ 
Ῥοϊεεασυάπι ομαΥ ΠΠπγεΐτπι πα ἰμ1 ΑἸ ππὰ ὍΝ . 
ἄφο; πτόττοπὶ ἰρίΕ ΠΗ ςο πη ςΠζετε πδ ἀξ ιταεμ» 

ΥΨΑ. βεττῦ «ὐα ζω χς ἊΨ τ ἀοὴνν ὡς ὑΟἋ ᾿ λε ὦ ἐῷ 

γωγεμός" π᾿ ἄρον 5, ὅτω 26η.),νὴ δ ἱεραν ὑμδῇ τὰν 

φοἷ 

- 

- 

- 

ΕΘ ΜΗ. ἂν Ὁ ἘΠ ἐν Ἐξ σ΄ τῷ Κλ μὸν τε παέρος τ (7... ,.. 1... 
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Φυλιηοθις 

τ ἘΡΊΙΒῸΤ ΟΝ, καὶ τίς 
ἰαμεν τὶ μᾶς ἴῃ τὸ ρίας ξιο πῆς τρμ]ίστοιη οἵδ πέϑοις οὔεϑ αἰ ὲρ ὅην ϑῆλυς εἰμὶ αἷδὶ γῦτο πέρᾳ Ὁ τμρῇ τ μὰ τάτιο δ ομρΙἀἰζάτεπι αιιἰηνὶ τοξτθ-- ἀζογπο ο: γυαῦ οἷὲ οὐ λργισμεᾳί τῷ ποίϑιες ΠΈΣΟΙ 
ἀμμνιν ῃ τ ὍΘΩΝ Ρετγίςοις ντρυδΗ- ἐλλ αἱ ἀπ πρώμδμ τῶν θένρθσο νυ ἐτήσει. 
τς οὐηρενα ἡνόνρημο οῤόμν δΊοῖη τ δ 115 τ 1} ἄμ Ἂν ἕν κ , ΕΝ ταις Κι- 
κεϑὰ ᾿9 15 1000 πηϊδγῖα ἤαης ἀυπὶ αά [εἴς τοῦτα: "9 συμῷ νην ρήρο φισαίν}} ΤΕΡΟΝ ΚΘ φηρρυα- 

ἴα δ φὰ ὅδ, Ρειτυτρατιο Αἰτθτα ἜΧρΡΟ Πρ ρογμ "115 ων συμφοράν ποῦ μυϑίαι τῆν] συκῷςε ξρν,ϑεςς 
ἐπὰν Α οι κὸ ΠΠ) ῥγκρηφονεάξησφονι μη ἕαυτας ἑλκουσει καὶ πα ποίϑος Φακρούυσα, ὁρ- 
ἰδπγοάξας πϑνῃ ᾿ δ: Δ ςοηὶ "κομψὴ γ} συμιμειγὲς λύπη ἀδὶ ἔπη) τοῦ παι ἡὐρδλώχην οἷ- 

Ὁ Υπεφθες μόβῆμ » 68 1, Θ γα Ο 11}. 1211]. 56ῃ .ζθ: Ὡὐη μι «(ἀντοῦτὸς ἰῶ ϑείνάτος ὡς χυαίων τῷ 
Ἷ ἀπ ψῷ νίτα Ζα] οἰἱ πὶ διαξέεηιις Ῥιοίροτ τὸτο μι ὑμεήμάρ γηὴ πλοῦν ὄιν, ΘΑ μὴν 
Νὰ 115 6811 ΟΡ ΘΥΠ.» δζ Οἱ ΠΟΙΟΥ͂ πλοῦτας. 4, 7,0, εν Ἰούδα, ἘΟΡΧΨΜΗΝ, 

ἐΠ» ἘΠῚ {ΠἸπγηο ρύαζογθα τπθητίς σαπάϊο ομλπο9 [ἀλόλόαι μεταβολὴς βίους ἀχς, νωῦ ἐμπαννΐυ- 
Ἴ8| νη υλῃ) ΡἈΠοΙ ρα: [ς (πιά ϊο ἀοα!άἀοτιητ,οκ- φάσεις ἰὐτῶ. κ) τήμης ἀϑθρφυπίνης ὦ πώσηχ γλυκυ- 
(6}} Ὡ ᾿ ΑΝ ὦ “ ἢ “ ἃδρ ͵ τετν ΠΟ ΠΟΙ ᾿γ1Π|ὶς ΓΟΥΙΠ δοιιογ δ τη ἰη ἰρία πιό- ϑυμίας πτιρ᾿ ὃν τὸὰ νοις 47 πτόηοτε πει λοσοφηκό- 

Ὠτγϊηἰδοι ΠΟΙ ξιταζίοι δ. πυ ρ Ἰῃ ν ἰ που! ὁ ἥν ὑσιολελαυπεὶς οὐχ γῇ. “.᾿ σραϑαν, ἡ ὶ 
ΤΠ) αἰ 1 ᾿ ἐν ὶς "6 Προ] αζατη ὃζ χα} [φητῖο. Ι͂η ΟΙἸΏ11- 3 ε οσκ { ἶ )ηὰ υ ἧς 

ἊΣ “ἢ 3 

ἴ δ ἢ ταῖν: Ν , ῷ.." " ν ᾿ ἣ 
ἃς γογὸ ῃγα]}}ς ἴος ἴοπρ ἃ σαι] Πιυνατι εἰπ, χυοά ἐ(ϑὲ πάντων ἀφηρημδόος - ΝΗ] ᾿ ; σοί τὸ 2 , ὸ ἝΎΨ, ἔν τ ῳ Ν τὸ μέτίμαι ἔρεπι νῖτα: πνο !ογοπι αὐ ίμὶς ἃς αὐξοιι, αι ἜΥ τὸ μν φνώας μὴ ἡ τὴ χρ οεῖν 9, μ(9. ΚΗ 

ε Ρ ΘΒ ΙΠ {πρρ] ς ας ἰομἴδιις πλοῖα ἀρᾷ Πλδιιπ) τορι!- δυσελτην Ὁ βίον ποιεῖ, εἰκ εἰῳ ϑὲς δποτυγχανοιν ἐν 
ἃ ἮΝ 5 "ὦ Ν ᾿ νν Ι ᾿ Ὁ Ωλ δι. Ὅ ω τὰκ ΟῚ. ΠΠῚ [0] ταν ης ργυἸηγὰπΣ πὶς ἔτ τὰ ὑκεύοια)ς ϑιδι νυ τ) ὥτον οἷσι κράτζωυ δὐξάρμϑμος. 

: : “- ε ᾽ ,ο.ε ΔΕ ϑ9 τὰ ἀλῃ ξαπάονο ἀπππαάμποιτο » 411 {νη πγή ὃς ἢ ἐδ οἰκίαν, καλκις ἑρῳ φορῳ ἥμσειν. τί δὲ ποι. 
.ὙΦΟ ἃ τλ] 1} ν ἰκίο ΔΈΡῚ ΚΙ ΡΌ δον, ͵ “" ἀὐτδαν ἰδῆ ἷφ ΜΝ 
ἴῃ (ἔχτυ τ ϑυδαρ δοῖ σαόρορδα ἜΣ ἈΥΡΗΣ τρῖσὰ δφυχησαν οἰκεῖν αὐαγκαζοκεαι, κρὴ πᾶσιν ἢ . . δὼῦ ἢ - Ἴ 79 ᾿ς. ἣν ἢ Ν ἢ ὮΙ ᾿ ἱ 5: . Οὐ άλος ςφὼ ὥΦὥΘ5 742 ΠΡΟΣ, Ὧ2. τὶ ; Ἢ οἰυιΐασννα ΠΖΙΘτο] ας τάης [6 ριοίογαητ 5» δζνηῃὰ «- δ ἕ φ ΕΣ αν φ ὉἹ Ὗ γιὰ ἜΝ ἀπὺ Ππρα 1 ἀορίοτοηι, δἀαϊταιηθιτι μα: 0. ολοφυρεάγεη, “909 3" ἐζον αὐόδόνικον 

. Ἢ - : Σ ἐφ, Υ “ φν »ας Ἶ ΔΙ » “ὃ »ν Παγοηϊσιμ., ἃς ρΡοιξρέτοηθι παϊοταπιν ἃ Τὸν κολοφῶνα ΤῺ κακῶν. οἰ) δῇ οὐ οἱὲ αὐπξαρη ΚΡ Ὁ- ᾿ς ἥθης πηοιηθηζαιη Ζαϊάθιι οτἷο (οἰ ἶτο αι τ μέ τί σίω τροςόν μα φοολίω. αλλ ἐρμιὰ “ἴε μὴ - 
ζΟῃ ὑδνην. δά ᾿ ΄ σοάϊταν: (ἃ Οροτζοῖ 110» ΖΕΔ ΠΊ115 ΠΘΙΉ]1 ρο - ον ὄφελος ὀν μησὶ νὴ, στόν τοον φοοφσιόγπτων, "ὦ ἊΣ ἴῃ} ΔΕ Χ Π 1} ΤΥ: Σ τοῦ ᾿ π᾿ ἃ ς. ἄλλῳ ΗΝ " ἀ Τα ΙΤαΓς » τα ΠΊθη ντ ὉΠ Π05 δα ΠΟ ἃ εἶν οαν Ὑ.] ογελείχονττον, αν ε χεάγοη. φρρὸς ἄυ.-ἅ ὅδηϊ, ἃζ πηΐνοο ἢ} Ἶ Ἰτατοπῦ ἠοἰἴγαμ) σοατριμηξ, ραξί, ᾿ ἀν χο, , ἸΑκ πω. ἢ. Δ. Ὁ) ἊΡ ἤδης ΓΘ Ορις Πα θοονργογῇις ἰπαμαιη οριιδ Πα - τῶ σξομιαμ. πάνυ σῷ όορα δέομιιε ἀμφοῖν μὰρ νρῦ, 
᾿" νΟΡ]ς νου ας, ἱπρυϊπλῖ5 νοτὸ ταο τ] ομασ ὀχοφερόντως δὲ σοὺ τῆς φίλη ς μοὶ κεφαλής ,οἰσδὲλ- 
νῷ “ἀρ τορξγαζον Αηαίξαῇ, (ΝΑπα τι ποΐμθη μα- φὸ Αναςτέσιε,, σὺ γεὲρ δῊ φύμεΐιυ ἔχεις «ρϑςουτεῖν 5 ΝΕΙ Δηγθηζίαιη Πομαίη 5 αγίοι ςοπιροίςοις ἃς αὐδροὸς λυασῶντος, εἴτιξ σοι διαμις τοίρεςιν ὌΝ τε χη ᾿ ἜπΑτο ΡΟΙΠ5} [ἰ ἀπαιη ροτοητίαπι ααζ νίτος μα-. δγμωνσίῳ γὺ καλλεν ἤν αὐ δοονίκε σδεχᾳ, ὄτερος 
ν΄: Ετρηὶπι Τα ξηις Πδ5 δα ϑγηοη) συλι Απὰ Α Ν Δα ϑγη6Π) Ζυὰτη Απάγθ- νν ρὴ,, ,"ῃ" , γον , 

βεπΠοποίη ἀρρίοαθία, (ήδέκὰ «οπεμάπα, ἐν εἴης αὐτῇ χρώμϑμος,ἀπόλλαξον χατηφείὰς “70 
“ΠΟ τοσο Ὀτοϊθηταίάο ἴαὶ λερίφῖσα δ λργ ἢ σείν μι6 πίλιν. ἐχ ἐμὰ γ᾽ ἐθύλονα ᾿αραβτὴ ἐεέμε 1.» ΘΔ ΟἸ αἰ ταῖς [1 » πᾶ: τη ὧι οἶδεν δι. δι ον ὀφθαλμὸς Ἐ ϑεῦ ἐκ οἵσων 
δ᾿ ῬΎΠῈ ΟἹῈ Γοττίτα, ΠῸΠ οαυϊάξιη ἴη νοίςηϊς; ὦ αὐ υ μὦῤ.τὰ φϑὰα Σ μον υν 

ἼΟΒΙΕ 15 Οσυἶ 5,2] ἰπτηοταν ἂς νἰάθς οπηηΐα, στρ Τίνων ον τινῳ ὥσοιύτας οἷκας, ρἴτω φησὶ ϑϑῶν ὃ μι " 
ς εἷὖὦῷ τ 2. { 5 ΕἸ ΠΝ Ρῖο 4 [ζε]οῖο τάτὰ ογιιάεἰς (υρρ!Ἰοϊά εχο!- δφέρθονοι πρότερον ἡμδιυ,Σποηρόντως τετιμωρήκοες "μὰ «λρδέ [τοὶ ντ αἰτιϊ , ἀδογιτῃ οἶὔδθηῇ ρα ὃν δ λλαΐζαυτων ἢ φωνην͵ ἰξιον εἰπεῖν τὸ ὑπὴρ Μα-: 

5 αἴ15 ΘΟ τι. ὦ τε - δος ΤΡΑΣ λωνι. ω 
ΩΣ Ζυϊάθηη {ΠπιΏ}}18 ρυιπιτὶ, 56 α μας ξιωῖνω ὼ ἐκ Κλφνίμιειξ ἐμοὶ δοκεῖν «ἶ κχὶ ὅςτις ὠ- Ῥιϊηγὸ αυδάταγος ἰη Μαχιηλίηαπι ἃς Ο] αι» ᾿ Ἃ οὐαὶ Ἰβρ, “ “ Ὁ Ἄς βόας Μότατος σαι μόνων ἠλέησεν. ἀϊξηρήϑϑων ἢ λό θόας 
δθλυτῃ χίλι ἀπ πιο ποπι ἰῃ παἰδγατίοποια ἱπι-  ὙῈὉ Ανδδόνμεος, οἱ μόνοι δαιμόνων ἀμείλικτοι. τὐαν τς τ ΠΠἼ6 ἢ ὃ ἀππιοτο Τ Ποδητὸ ἃς Αη- ᾿ Θεοφίλῳ. 7 97 
ΠΟ, αὶ [011 ἀπσηιοηυπι (μῆς ᾿πηρίαςα 1165. ΓΤ μδὸ οἷος ὦ τώ ἡπυξρικὸῖ φοροςταίτωτι (ἃ 

ΤΡου βιΐ.. Ε “Ν᾿ Ν ἢ “οἷς ἀπ τς 5 ΦΕ. 9 

ΘΟ υ!Πἄθιη "Αβμυγθ τηδηΐδι15 ΔΗ Πη 486 ᾿ ἀρὰ ἕξ ἘΨῸΝΜ ἰω ἜΒΡΝΝ τά α ον οἷ ἦν " κ᾿ ἀιιππ τιμαΠ} [διγάἀάτιμη ὀχςα] (δ πο ορὶ- {ὧν σήμίδα ΚΑΛΆ πρὶ ρος ἐννημῶν ἐϑιις 
ἈΘΙὰ5 ἐς απροπά!5 ρεϊπατίς ςδιποά!ς Ατηροϊ ας ἑαυτῳθ λυσιτελριούτοων, ἢ Νίχαιος ὑπὴρ τὸ πῶς ἀλ- ΓΟΉ(Ώ 0] ΤΣ τα δ. αὐ εἶ δ λλκλ , ΝῚ νι μἱεηιαὰπι Νιοαυφονε [αἰς ρεϊπατοταγ. Νος λοτριωϑιΐμ δ ἐωυτθ. οὔτε γὸ ἐφ᾽ οἷς φδότερον (- ἢ 1) , 3 ς Α Ρ Ἢ ΩΣ 3 “ἂν γ, } “απο Ότοη δητϑὰ ἀΠςοἤετις, (ΑτΊ5 [τ]ο» π6 6; πῆρον οἶδα καλῶς, ὅτ᾽ 65) τίσιν ἐπανῆλθεν, ἐς Κὰὶ Ϊ ὡ ᾧ τε. κὁ ᾿ “ Ξ - ν δαθον ὧν Ἢ τράϊθεῖς, ΠΟΖιο Ζιαηπο το ταγίις τίσιν αὖϑις ἀτοσδημῶς.πὼς γὸ ὃν ἐπ᾿ εἶδον. οὔτε αἰϑὲ δον ΡΤ Ι ἴ 6 ΠῚ ἄ ι ν : »Ξ να ἢ {πἰςοροτίς, Ουἱ απ πὶ ροίειη, ἜΑ ΕΥΞΟΜΟΕΙΣ 
᾿ἄργατῃ αι! θη), ηθας σεται ἀἢ αι 46 Ἰρίο 

δ Ε τ .- - «ὦν ᾿ Ὁ δ 5. δα Ν ͵ ᾿ Ἰμ. τ" Πυποϊατῆ, (ρα Θριξο αμι [δ ηέξα τα πιαηις α-ὀ ἱέρας σὸ χεῖθες ἕτερ. ς τις ἐκόμισε, 6] ταύτίω εὖ 
5. Ωγ Ν “τ Φ 3 τὰ ͵7 7 Α ᾽ υ ἄμ ἀττι]ῖτ, ὃς τοροτί τ, φαδά ἰδ ΝΙοαις τήτησεν, ὡς ἡδὴ Νικα!Β λύσεντος τὸ τρυμνήσιον, 
ς᾽ ἔτος γὸ : ἀ{:5 -. “ἡ ἘΠῚ δῦ, ΦΆ ἡ ἃ . ν᾽ Η Ῥοττα ἐοἸιτζαγας. Ατηὰς Θρο ρίαν πο νἱαϊ. κα ἐγὼ μδρ ἐκ εἰσιν σαυτόν. οὐ" ἡ γεβεῶν εἰεῖὲν ἢ ἦχδ- }" "τρία, τῇ, ῳ ὃς Ὰ δυο , 

εηὐ τξτου ν ας δας διιάϊαϊς. 5οά πο ἤος χιάξνετί τεν, ἐγλὰ κάκεννος ἀτ᾽ ὐδεν τ᾽ ἠκεσευπῶς οἱωδ ὅδε 
᾿ὩΒΟΠΊοίο ἰρίταν ΝΙΊσα 5 ἱπά]ςῖο ροτεῖξ γίποο-. : ἀ ΄ ἕω , ».Δ᾽ 

Ὁ ΑΝΝΑ δίται ἸΝ ςαυο] ΡοΚοΙΕ νΐποε Νίχαμον νικᾶν ὡπἰξόρμον αγρᾳ' σηαιτώμϑμον. αὐ, 
ἴδ Δ || Ἅ15 μὰ 

ΕΧΙΟΣΓΙ5 γαγ νά ἀεσαῖο τ Πογ ἴοςο ταὰ]- -- με ρο ας τίιτι - {τ 
Ἧ ς 5 ᾿ ᾿ Ἃ εἰ ὧ 

ὃζ θοηὶς » 4 τειπιροίξατεϑ ἈστΊοο 5 βδογιης, αϑτιτϑτ8 πολλὰ καγαστιὶ κι ὅσει φερϑσιν ὥραι τοὺς 

ιν Σ ΣΑΣ ἐ Κῶ ᾿ς ππδεὴῆξ ἀιιζθιη ΠΟρΙΟἤοτΔ» ἢ πιδῖοσπαη διϊᾶ ΨΎΡΌΡΙς ἐχονΐᾳ. πλδίω σ᾿ αὐ ἰυὺ,εἰ καὶ ΤΡ μΐῥώων 
ξαϊζαζοῃ οδτί μα μἴδησ. ὠκϑατήσεν, 

Ὕ 

ΒΦ 2012 Ργοῶυδϑιις 

οἵ ΤΗ6 Ὑνείίεοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 



“τὸ 

Τῇ φιλοσίφῳ. 77 
1 μὴ πάντα ὃ δαίμων ἐφελέῶι μὲν δύνα- 

᾿ πρνῳ βέλεἶ ὅσα γε δ ὔαται, ὃς μ᾽ υἱῶν 

πολϑιῶν : κὶ ἐϑλῶν δῦν.ν ἔθηκεν, λλὰ τόγε θ9- 

αμρϑιόϑτη τὰ (ελτιςο τὸ ἡ ϑεόθτη τοῖς αἰφμκομῆοις, 

ἐκ ἀφαιρήσφ"). μὴ γὸ δὲ τ) Φ' ἵνώμης ἡμδηο κοτιρζύ- 

σφε μισῶ μδρ οιοὗ ἀἰδικέαν. ἔξεςι γώρ. κωλύειν δὲ 

ξωλοίμίω μϑρ.ἀνκὰ κ᾽ ὅτοτ ἀφαιρε δέν τῶν ὅ91. 

οἴχετωι κ) τ ποθ τὴ πα δίων. πάλαϊ! ποτ᾿ ἦσαν 

ἄλκιμοι μελήσιοι. ἰεῦ ὅτε καγὼ φίλοις ὄφελος ἰωῶ.») 
σύ με Φκώλεις ἐἰλότρμον ὠγαϑον εἰς ἑτέ Ξους “ὰ- 

πανῶνίᾳ, τίω οϑἴδᾳ τὴ μέγα δυυυαρδῥων αἰ δω.τὼ 
ἦσαν οκξίνοι χέρες ἐμοί. νυωυὶ δὲ ἁπάντων ἔρημος 
ι'σολείπομω»πλίω εἴτι σὺ δυώῃοὉ γὺ δὲ καὶ σὲ μ3 
ἃ ἀαῤεὺ΄, ὠγωϑον ἄσυλον ἀοιϑμαί. σὺ μὲν οὖ «εὶ 

χρὴ δωυη 1 διυύαιο κάλλιστοι γρωμδύη τοῦ δωδα.. 

ὅδ! ΝΜ ίχαιος 5 κὸ Φιλόλαᾳος,οἱ κᾳ λοὶ κα[αϑοὶ νεα- 

νία! νἡ συγ βρεῖς, ὅπως ἐπανελϑοιον Ὁ ἰδ[ῆων γγυό- 

μᾶροι κύριοι, πᾶσι μολέτω τοῖς ταὶ στὰ τιμῶσι καὶ 

ὨΙΥΨΕΚΘΟΛΥΜ ΑαΑἈΞΟΟΚΛΥΜ 
ῬΡλο(ορβα. 

ΤΙ ισπλίι ποῦ ομλη ρα τεθιι5 πη ἤρο] ατα (ογαι- 
ἃ ρΡοζοίξ, αἴ γυΐτ ταπυθη,υδητιτ ροτοῖὶ,, ΑΖ 

τὶς ΠΠ115 πα τῖ5. δὲ ργαοἰατῖς οὐρα : ν ογιὶπι ΟρΕΓ 
τᾶ [8 48}» ὃς ̓π]αγ]ἃ ΟΡΡτοί 5 οροπη βοστονηοπ ΝΠ] 
ετἰριοτ, ΑὈπς οαλ)ρνῖ ἀπιταῦ ποίϊγαιιι οτιά {ιροτεῖ 
αὐνίηςαῖ, ᾿πτυγίαπι Ἰοἴταν οαΐο Ργοίςαϊοῦ. ΝΠ] 

Προς. Οριάγιηι οὔσῃ αγσεῖο αἴαιο ΟΟΠΡ ΙΠΊΟΓΘ.56 
πος οτόρτυμη οὐδ, ἃ. αητο θοὸς δριΐτ. ΟΤΙμη οταμ 
ἔσττος Μιοί;. Μοηλ πὶ; ἀπ ἐρὸ αποαιο ΡοΙοπὶ ἐπ 
ΠγοΪαηγδ τιιη) ΔΗ] 015 αἀξεγγογιίηις πιο νοςαγοον 
Αἰ Ἰδηι}} δίαιτα σον πο άτη1) αἰ 115 ΡΥ το πὶ» ΠΕΠῚΣ 
Ρο γομογε ται οὔρα Πτ6 ΡοϊΘΏζι11}} ὅζ ΠΟὈΗ πὴ] 

τοτγαμα. ΕΒ} ἘΠ] πιᾶπαις ογαητι Ν πῆς γοτὸ ἀς τυ 

αὖ οαλπ θυ το ΠΩ ΠΟΥ ΠΗ τὰ αι] ορίδ φάξογγο ΡῸ᾽ 
τος, ΝΝαμλῖο σποῆας σαπὴ ν ττητο» ῬΟΓΠΙΘΊ.Π1) τα" 

(ποτ σοαίδο. Ἵ ἰρίτιν ἰδηυρον ὃζς ροῖος ὃ ΡΟ» 
“ΙΟΙ Δ ΠῚ το Ππυὸ ρῬοϊοητα ντοιῖς. ΝΊοαῖις ἃς ΡΠ 
ἰοίαιι5, ποποίεὶ θομί ας ̓ ς 5 ὃὲ φορπδε]» γΠΕῚ 
{εἰτααηταγ π΄ {ας ξαςυίτατος ἃς ΡΟΝ ΠΠἸομο5» δ 
πλη 1115. 4] το οὐ ιης δ ΡΥ 4115 ὃς τας ΠΠγατίρι 

οὐυτα ἔτ. 

2 ΄ ἣν εὐ ὐῇ “ ἱ 

ἰσίωταις Κ) ἐχήσα Ῥπ ἐδὼ Ἐγα 1]. ' 

δος Ἄδν ᾧ "» Ῥ ρα γομ νοτὸ , αὐοηι ταπμάσηι αὖ ᾿ἰς φια 51 6 Ὶ 

ἵνα μϑύ τοι τίνῶ οὐδῳὶ τ᾽, οἷος αὐτὸς » 695 ἀϊσησαι αὐἀμηϊτατιοιο ΠΠ4ΠἸσατὶ παι οἰζ, Πιστ Ὁ 
σήχ4 θαυ οἰ ζεάγοι, τὸν στόφοφνω,τὸ ἐμμελῆ» ἀεἰξαι»πλ1 τς Π}» ΔΙ γτΟΓΟΠῚ ἀἰ(τιρ!παγιπινάεροηόίς ᾿ 

τὸν ποι δείας ἑσαιοςν, τὸν ὥθο σεινέ χονὰ θεᾳ χαϑύ- ἴδηι οχ ἴδοο Ῥιοτίι5. ΕἸ μοαὶ ορίποῦ» φρα εν 

παξ. τὲν οἷός δι Τερέντιος. ἐχής οὐ τὸν αἰδρα μοὶ κόρος ταθεεθεα ἐριτα νἸτῇ ουμη Πἰτοτὶδ, 400 μν" Ὶ 

ΥΌΤΑΜΟΝ ᾧ χρισεί μος, ἔρῶς οὐφαῦλον ὑχαν- ὍΟΤΙ5 ν[15», ἀἴσο5. τηθαπη ΘΟμμΠ) θη ἀατιοΏΘΙ. Ἴ 
δ τ τ Υ τὰ οἱ ξαμΐς ᾿παπθῖ αὐ ναηδη). Ἵ 

νετὼω ἐμέ. ᾿ ᾿ »͵ , Ἐς ν 
' Χρυσῃ. , γγ{.. 

ΕῪΣ ὅτι μοι δὴν πω δέων συγηϑοής ὅξιν ὁ θαυ- πε υμα Ζιοηϊαπι Ρτοχίπηὸ ἰΡοτος» αττίηρ!ῖ (0 ] 

μαςὸς γεθόντι θ΄, σιμυΐφημι τὸν νεαψίσκον τῇ 5 ΑΡ  ἐρερέσβενηε βεσπον μὴν ἘΜ πξὴμ Ν 
“. ἐπ ο ΜεῸ Δ ἢ ; τῇ δὐοϊοἰσφηζοιι δηλ] οἰ τα τα: σοΠη πη 6 η60. Ν᾿: 

ωγαῦρα ἰξϑς ἀν εξ ὀφέινπῳ μυβτάοῷ πιρέας δος οκἴαμ) [ἰς εἴξ, 564 σιοά ἀιτοὶ Ομεγῇ, ποτε ᾿ 
Ἐν οὐφὰ ἤο ροβρλα τ τιν ὡὐὐων δέ ησρηΐο οομμοη τ: νῖ ἀ!σαιη Δ“ ]4 Ετισίάμμι δ 4 
μόδα επαιν Ὁ Τοργιάγον παντὸς μδύ -- καλὰ ἐν ὅξιν Ἰπαπον δτὴπι τα πλασὶς οροττεαῖ ἀ ςογοοῖς ΠΊΠΠΙΓ ἢ 
ὥληϑες εἰπεῖν σὲ ἐὴ ὠπασῆς σρεῶνξ δἰσὼ γ,,0ὴ τὸν τῷ ομλη!θιις νἰττυταπι ρτα Πα 5 εἶς, ὃζ ουπὶ μα! [7 ἢ 
σεοβονίζε σοι «ἰωὺ δχιςολίωω, ὠξιωτατον ᾿δορολᾳύειν Ὀἱ τοάά τ φρΠΠοἰαηι, ἀἰσηΠππλιπι » αι] ταὰ ΟΟΙ υ 
σου ἡ σιωυσί χε. [υοτινάμης ἔγαάζαν, 1 

Τα ἀδελφώ. 572 Ἐγ4172-. 

 Ὺ. Ω 

Ηπος δ χιςολὴς αδοικειὀότηίᾳ «ΤΆ ορεὶ τϑ ΡιΠοῖα Ἰοπσίτιάο 5 ἰη[] Πτατοπὶ οἷτ5 {αὶ βέϊ" ᾿ 

δἧακομίζοντος. ἀλλ᾽ ὃ βαυκῳςὺς Τερέντιος, Ἡοτυ αι ονείδα ΡΤ ΔΡ1}}5 (ὐογδεὶιι5, πη} ἕ 

οἷδε μδρ ὅσου κα ώ.οἰ ὃ μεὴ πρὸς τὸ ψεῦεῖος αϑοικοί- Ομ τ,]πα: ορο, Οὸά {1 ποὴ οἴδι οἀ ὩΘΠΟΝΝΝ ἢ 

ὡς εἶχα δεηγήσειτο αὐ κ. ὧν ἠπίστετο πλείονα ,ττ φι- Ἀρλρ το ἐδ : ἜΤ τεψενν ΚΕ ΟΣ στ ἐπι ᾿ 
" ΝΠ ὟΝ " " τε Ὁ ΔῊ Ὑ ον ἢ » 40 1116 γε ΠΕ ΠΊΘ ΠΥΟΥ ἀπηδῦ 7 [ΠΠῈ6 Ϊ 

λέω εμμΕ, ε Φ' γλωή» εχ γαρίδσαν ΤῊ γνῶ μέ ον Ἰ)ησῃάτῃ μαοῖ αηϊπαὶ Γἐπῆ5 πο ἱπξοεϊοσοπιν 46’ 
αὖ ἴσης ἡδέως εἰσδες ὡς ἐγω βδλομιωι. {1 γχάοτῖς, Πἰσεητοσ νἀ] αυαητὰπι Ἔρὸ γοβο. 

Τα τῳ. 7 Εἰάενη κ 
Εδεξο μῶ ἃ ἐμ ύχε κὼ τίω ψυγον ὄγι- ἐξ: ; ἜΝ ῃ 
ςολίωι, μα τῷ ϑαυμῳςξ Γε οονήου, ζαῦτα τὰ ΒΝ 5 ἐποο θ ἸΠΔΗἸΠΊΘΠῚ τ ρθωος ἣ 

πεωμοΐῷ, νόμῳ τὸ πλέον καὶ τῇ χρεία τὸ πνοοσει- «1 Φισαμι ρεροίατο Οοτοιεῖο, Βαβοο ἰτοτασ,οοπίνα, ἢ 
γι » 5 Δ. ὦ Ἢ “αν ταάίπεπιᾶρις ηπὰπι ΔἸ] ΟΖιο θά! ποςοῆητοις [λεϊ Ὶ 

ΒΊΟΣ ἡγρόμδν γι ας ὦ ἐδ τῇ σἷξδι σε ΝΙο5 οπί τῷ ρογρθζυδπι ἴῃ γίζα τὰ πιοπτοσίαμ ΟΡτΝ Ἵ 
μνήμη, μύρων ὅπισολων μίφ 699 μι γαιλοφωνοτε-- ποῦς, ἱππαιηογα δ] θας Θρ Ἐο}]ς ἰοπσὸ νοςδ!Ἵ5" Ἷ 

οςν ὁ νεωψίσκος σδιμγήστητο. (Ρ 4 εἐχρϑάϊείις δά οἰοίςοης ἰρίς πασγα τ. ἃ 
Ταί ἀντώ. Εν. , Ρ 

: Πιςολίω ἐπέϑηχῳ τοῦ ϑαυμας αἱ Γεθοντίῳ ; δα υερησ Ἐπ᾿ χοῦν (ὐετοπεῖο δα τασην ὃ 

ΩΝ το ἀδῥονωκὰ νὰ πόϑηζον κεφαλίω ογαμα ὃς ς πϑ ᾿Π 10} σΔρτζ, 6118 ΡΓΙΠῚ τος τῇ Ν 
τ ων τ νοόδι πὸ φνὰδδ κοιὶ ἐσὶ Ομ, ΠΊΟ 1) Οςς ΠΟΙ͂ΣΕ] ΡτΟΡαας. Τ ης ἐπήτ "ε Ι 
ΦΦΕΣ ρ αῤὶ ἡδιόχυνν ὐῤου τους ὁ τὸ κὸν ἤτδη παοὶ σαι, επὶ Ποπου!ςὸ τεα Δ 15. ΡΟ δ 
μδρ γὸ αὐτὸν Ἰσῶς ἐδ) εριέ, τιμήσής, μ᾽ Ὁ πεῖραν, γοιὸ εχρίογαμθσὶς ΘΙ Πὶ 5» ετϊδιη Αἰ 1Ππὶ αυοπηρία Ρ 
ἐτεόν τινὰ σὲ αὐτον. ἴρίπας σαυα, ὲ 

Εἰ 4, 

ργεῖρ ἢ! Ὁ 2012 Ριοῶυδϑι τς 
υγεσυ οἵ Τῆ6 ννεϊςοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 



ΕΡΙΞ5Τ 
Τἱάερ. 

ὙΣΠτοτας οουαγα ῇ . φυσίτον οἷϊ ὃς ἔγαπηεηϊα- 
ἴογ. Πα] αλατάγιιι ἰορτυπ 5, Οπιπο5 Δυιῖοπ ἐρῸ 

λαἰπγαταϑ, ποη αἰ ἴσου αλτι ΗΠἸο5 οοἷο. Ροριυΐυ8 6- 
11} Πιητ δἰτς οἰ αἰζατίσ, αι τὴ6 [οτγεῖτα εἴ. ϑυϊμμηι 
ἄοτιδὶ Πσηϊῆςατο νοϊα!. Ὑ αάγαπι νογὸ ραγειαμη 

ἐἴξιοαπι χαὶ ἴῃ πεῖς πε, ααί ταλπι ἐταέξατο. 
Ῥγίανμδη. εἶσι ἢ 

ἔ ψετηδς ἃ Τ Πγαςία Πτοτὰς δοσθρη ΠΤ ηλγηϊια 
Ομ ἴῃ ξιοίουο (το δαγαπι» ἢ φασὶ σεϊοδτο ὃς 
Ἰθπρης Ῥυ]απιθηὶς ποιδα ἰηῇ οτίρταια μαθεύθηζ, 
παι! ἤρη οἴου ἀιψαιμηι αὐ ἀϊσηυμα ργἰὶς αἰΐδηι ἢ-- 
ϑιζεῦς αζητα ἰοσοτο. 64 μι} 1 αιϊσαυάπι εἴας, 
ἐἰρίζας αἰσοας ροτερτὸ, [ξατί τα» ἰαἰαὐξαρτοῦυς ομλμ1- 
δ ΓΟ σογτα 5.511} ἀοηγὶ ἔα Ἐ]ρο λ ΟἸλ 65 ποῖὶ 20 

{Ἰ0 ἰϊζοτας τγαάεγοης, μος πιραίταιη ΠΠΠμά εἰξ ἀὉ- 
Ὀγάμτη ἃς ἰπςγοά δῖος, υοά συ Ἂαδτα εἰὲ ἰηιοη- 

» 41 μοί ττὶ ΠΟ ἷ5 πιαρὶς οἴξε πλθηῖοσ ἡἰὰ πὶ 
Φαίχιηρῃ. 

ΠΡ 

Η λξζοηιις Ζυάθιι ργορί εἴδατα ἔοστιπαηι μαι - 
5. ΡΟ Ὁ ἀυλ ρέοος 15 οχ φάπογίο ᾿πιροῖθη- 

ΤΙ ιο»ΟΟΥΒ Ὠ.ΠΠΘ ΠῚ ρυπδτάπησας γθαι ἴαχτα ταγρατ, 
'ἴάτ Θἶ τη ΠῚ ΡΥΪιαῖαπι ασὸ 1Π ΓορΟΠ6 5» αι 

ἜἸ1ο ροείταν, πγέπις [δπροῦ νπἰασυϊαίαιο οα]- 
υλιζαῦϑιη ὁροιτεῖ ν οτο» ὃς Πησα 5 ππθα ΠΡ 18- 
δια Σ Ἰῃ πλατοϑ ργο ἢ] γος ά ρυρηαιη οὐδοῦ 4411)» ΠγΟΥ - 
οράς φοῃα ζει η» πο αα ργοσθ5 βιυ!άθη 45. [)6 τῖ- 
15 ΠΠ115 παίσας, ναὰς αὐθιις αν μὶ το {15 οἴ. 
“ἃ πχοσὸ {ἰ νοῃεὶς ΓΘοι ἀἰς πδιιίσας,ὃζ [ἀλιΠτοῦ ν]- 
ἀρ ΏΟΠ ρσογίις πο 15 αἀπιοτία οἱἘ ἤοτταπα. 

᾿ ΤΡεορηο. - 
Υς ἀς τηράϊο (αδίατι εἴ. Απάγοηίιςυς ἰπἰατιᾷ 
δζ ηζρα ἔδοιε ἃς ππης Ρατίτα τ Ἐσοίοἤα ταὶς οἰϊ μα " 

[ἄγαγε απ  φηι οχαίτοῖ, ὃς μαμ ]ετ αἰταμα, απο 
Πατοπίσαμι οὗ πα βλοϊποτα οὐΐο παθεθαῖ, Ρτοίπ- 
61 ἤδης σοηάϊτιοποπι ουπὰ οὔϊεςίτ. ΝΠ δυΐοηι 

ΤῊ δ Ἰσογά τα οἰπς ταῃσίταγ Οὗ 1114 αυα σπν ἢ 5 Ρ6- 

᾿ξ 105 ἀδαοτίοηὶς οἱϊ ρΡοτεῖξας, θοηϊβηὲ ἰοφυτζις 
οἰ θα οτίατι δογιπι αη 5» αὶ ἤμης ἤππς 1ἢ 
Προγῖο . ἰαἰδίαυηιβ. δοά ςοττὰ φταις οἰξ, π ἢσυη-᾿ 
ἦὐδαὶ ἴῃ ξουταιπατὶα ρομθηναῦ » [θα οὐτὰ προ ητίθιι5 
δροΥ ἤοτιῖς ας σομίτιις οἄοτο. Νοσ Ἰρίταγ ἴς τ ΠΠῈ} 
δίδαῃ δῇ ὀχρηγι 5» ὅς αμοή δά αἰτὰ ρευτιπεῖ, αν ΐ-- 
πη οἱ 46 ςα!απγίτατο ἀοιταχίπιας Οὐδ ά ἢ ταα 4πο- 
ας βί τῶ ομ οτὰ ἀἰσηαθἰτατοίος Ἔ50 ΡγῸ τηαχί- 

Ὁ προ ραζαθο . ποῦ οὐλμ πὸ ἀείροταϊαῃν αρυά 
σα ο΄ Πομλ 115 (ΑἸ το. 

; ΤΥοιῖίο. 
ΟΝτοα (ο] οθαπι ἐς τους οτἱοἤουῖρυς δέ πηῖηο- 

ΤῸΝ, 15 ἀΠΠομΪταεὶς απλίσος ἱπτουρο ]αγαν τὰπη ΡΓαῖ- 
“ΠΣ ζατη μεσ Πτοταϑ.ν ποτ θη ΠῚ 11 εἰβοϊπηηνα 
᾿ς σῃοάᾷτηοαο ὅς [δεῖ ἃ πιπέξιοπ!θι}5» ΟΠ 1511. 
ἴλζις ἅταᾳ; ΘΙ ρυ ] ἰος ἽΝ απς αὐτόν οΟ{Ἐἰταῖς ΘὨΣ πα τὴ6 
55 [πὰ ζοττο ἴοσονντ αἰ ἐ“ιυᾷ ἴῃ ντῦς ἀϊρηϊτατέτοια 

ἐἤρηαμς ἴὰ ῥτοι δας παυ εἰτυ πο ν πθγεη:ν ὃ- 
ΕΤῚ ὉΠΙτατὶ ὐρα λα οἴ, ς φυῦθιις ργξβέξυς [{π|; 
Ομ ρεϊπατίπι ἐς ἤπσα! 15» τᾶ 46 οὐ. πρν. 

ἴῸ νγγιδις Βϑηρητθοσι» νὶ ἃ νά δᾶ ὃζ νἰάραν εδὲ- 

[τ Ὁ ἢ]ς Ζαΐντιτα ἀίσαπι ἰπ λάδι νίτα παὰὶ νεῖ 
πᾷ δὲ Ζι14 ἐσίτητ οιποἰ απιθηῖο ξαογίης Μδγσυγῖο 
ἰοτα Ἰρῇμις ποπηῖπο (οτίρταν ἔοῖτο τα γΆ 1] τέ στατά. 
Ὁ Ταέξ τ] »4υ] τοῖος 4165 ῃγεςῇ τδηῇσίς.» δέ ρεῖ 

δα Ο Ορ απο πιθὰς ταά 45 ἄππι] ἀΕἰ]ο 45» ρεγίςρε 
“Ἰίδρη, γὲ γῃὰ πηοοῦ ἤτ, Βοπά ποξεἰϑ ραττέ αἀϊαηρις. 

, Ποργηίρῃ! Ὁ 2012 Ριοῶυεβι τς 
Υ “ουπεϑγ οἱ Τῃ6 Ὑνβίίςοπιθ Τιυβὶ, ἰοπάοπ 

; 

ΟΙ, 4. 219 

"ς΄ Ττῴράπ. 47 
“λλέώωκχᾳ Ὁ δχιςολίω, ταμίας δ] κἢ σιτοοό. 

τις Ὁ δαλ αν ταΐκατος. πάντας οἹ᾽ ἐγὼ 
τοις ο᾽χλμώτας, ἴσει οὶ τους “έὰς τιμῶ. δῆμος γὰρ 

εἰσι ὃ λαχέσἠξιχοε πόλεως. μόνα ἐν ΟΣ μυηνύσοῃ 
φϑὸς σέ. σιν οἱ, ἐὐν τοῖς ἐμοὶς ὡς σεωυτῷ οξήσοιδθαι. 

Πυλαεμᾶδει. ᾽ ἕὰ 
; ἔκεσς ͵ ϊ ΟΝ τ, 
ΡῬμνας Στὸ θράκης ἔζιξολας κομισάμδι Ὁ’, 

Η νας τῷ φακέλῳ Ὁ γρα μειμζάτων. ἴστε 
πῆς εἴη τὸ πλῴνον δλιγεηραμ μδόη Πυλαιμᾶδοις ὄνο- 

μίφ. ὡς ἐκ ἀξιον ἑτέρῳ βιβλίῳ ὥος ογτυχειν, αλλ' 

ἐδ ἐσὲνεἐδαμέ εἰ μδρ' ὃν τὶ [χανφς ὅποδυ δύ, ἀλλ᾽ 
ἐπανέλϑοις ἀχέὼς τὸ κἡ καλῶς. οἱ οἱ ἐπε δγί μεφις 
ἡνίκᾳ πώνπες οἱ γνώριμοι Ζωσίμῳ τος δηῃςολεὶς 
ἐσπφοϊ!δοσανντετ᾽ αὐ εἴη τὸ ὦ οίοἰδξον, εἴτις Ἢ ἡϑετϑ 

«ἰδὲ ἐμὲ Πυλαμιμᾶμοις μψημονικώτερος. 
Το ἀσέελφῳ. 

Εως μδὸ ἐωραήορδυ οὗ ἦθ᾽ ὥασερ ῥσί ματος 
αὐθυκπτενεχθέντος, κἡ) τοὶ κοινὰ λυπεῖν τὰ Ἰσγα. 

ζῶ τὸ γὸ ἐπ᾿ δυιώτης ἐν χώρᾳ πολεμευ μδῥη, κα μι ὃ 
“δε λάειν ἀεὶ Ὁ ἑχάςο συμφορον. τ τῷ μηνὸς πολ-- 
λάκις δλὶ τὼς ἐπάλξεις πησὰν ὡς ἐφῶ συςρατοί- 
σομμωγμθμ δ μδμον,όμ ἐφ ποροσσύξομα,, Ῥιεῖν 
ἀῤῥένων ,ἕν ἔτι μοι λείτ' ται. σὺ ὃ ἐαὴ φξ ἐρίας πλέ- 

ἧς γὺ ζὴς ἡδίως,οὐπτάνίᾳ ἡμιαξ ὃ δαίμων λυπεῖ, 
ΡΥ Θεοφίλῷῳ. ͵οϑο’ 

[χ4) τὸ δίκργον ἐξ αἱ θρούτπαν. Ανδδόνικος κ᾽ 
᾿ς. 7 φούτερον ἡσίχει. καὶ γυωὺ ἀδικεῖται. τὸ δῇ 
ὠκκλησίας ἦϑος οἷον, ὑψώσω μδρ τῶσ εινόν. ταστᾷ.-- 
γῶστω οὲ ὑψηλόν. τῶτον δὴ τὸν Ανεϊδόνικον . ἐμίσει 
μδρ ἐφ᾿ οἷς ἐποίει, “διὸ χρὴ πρϑϑύ ΝΣ τούτων 
ἐλϑεῖν. ἐλεξὶ σὲ νι, ἐφ᾽ οἷς ἤσδῃ τοὺς ἰγο κρτᾶραν 
ὠμίλησεν. ὅτι τὸ τους νυωῦ ἐν διωυα μά δ] αὐτὸν ἐλυ.- 
πησὰρμδυ.α χω δ νὸν οἱ μιησξ γτοτε αᾧ' φα συη μιν 
ρέντων σησέμεϑο, τοὺς εἴὲ κλεεσιν,α οἱ σιευ ακρύ- 

σομδμἡμεῖς τὲ οὐωῦ ἐνταῦϑει συγνῷ βήκιοιζος αὐτὸν, 
ἐξοιλόρῥεϑει » καὶ τάδλα ἐλοφοις οἰτοῦ οὐδ οὶ πο- 
λυὺζς συμφορᾶς ἐποιήσειμϑρ. κἀν ἡ σὴ ϑεοσέβεια 
φοοντίσος αὐδ' ἀξιώσῃ, τῶτο μιέγιςον ἐγω τεχμήξλον 
σέξομεαι, τῷ νυὴ παντάπασι τὸν αὐϑρφο τον δ πογνω- 

β τρωΐλῳ, , 40 
δα οὐδα θεό, 

Αλαι μδὲ ἀφραγμονεσέθας ἐποιούμεζωυ τᾶ
ς 

ἱ «οὐς Τὲς ἑταίρες οὐσύξς. ὦ παροὺ ὶ γρά- 

φων. ἔζων γὸ ὅγ: φ βιξλίων, ῥόπον τιγα ὠσύ
ντακτος 

πάσῃ πόλφιτῷρ πολιτοίᾳνυνὶ σ' ἡ, ἐπέταξε γὸ ὁ ϑεὸς 
εἰς ἐποοσεδφ[μλόον χροίον ἔχν ἐν 7ᾳ πόλφ τινὰ τώ- ξιν "ἡ ζῆν εἰ ἐν δεηρι ἡμημδύοις αὐθροποις,βελοί- 

ἊΝ Ψ Ἃ 

μῆν 
ὅτι δυναϊ μυν Δ ἕχαςον ἰδία, (ἃ Σ “πόλιν οι, Ἵν δρώ 

ην τὸ (ὁ ὁρώόμην ἡδέως οὐδα Τ ὡς αν εἴποι τος,σύ 3 
πλων ἕξ βίε, εἴτι τοίνυν Μαρτύθμος ὄγαετο, ἡ δὲ αὐτὶ 

οϑυομδῥης ὅλισολῆς, ἴϑϑι μοι γαιοισείρδυιθ’ ἐν αὖ- 
κενόν γε αν, αὶ τοις λόγοις τοὶ οὶ 
ἡσὶ σοὶ πα οδνκεὶ» πολλλαΐκις εἰς τὸ σι ξίγα! μοι πο. 
λυκχοὶ τὶ νυκτὸς μέρος δχιλαμβαύοντι. 

τὴ 
ι 



»--- «36-π. Ὡς 

τ᾿ 

δ Ἂ 

ΑΝ 

τὺ» ἿΝ 

μαζυδος. ςὕὄ πὸ τιον ἘΑΡΣ ΟΝ 

ϑΕ ΞΞΕις παρ ον τον νας πρ τ πα τος Ὁ προ ονηρος,,- 

- ------ 

- 

τ: ΞΞ Ξ τας τ 

κε 

τ ᾿Ὡὰφ- Σ " π- 

᾿Ξ ΞΞ. ΞΡ αν τς ἀπε, σε 
πππ-π- --- ᾿ς τ΄ τ πον ο 

ΞΦι 3 ἘΠ ΨΡ - 

.δύραιο τῆς Φροϑυμίας ἀμοιξίε οὐδᾷ τῷ θεῖ, κὴ ες πιποϊατ, δά 

Ἂν ὈΙΝΕΒΘΟΚΛΥΜ ΚΑ ΟΟΚΥ͂Μ. 
Τῷ ἀδελφά. 9 8 Ἐγαιτὲ, 

Ακὸν οὐ μικρὸ) δπολῳύσω αἡροικίας. λίαν 
ἀληθαύων ὀχόϑεσιν οἴ ἴῶϑι ὅτι χαὶ δὴ ἃ λι- 

(ων ἐλατιαξ. ' 

, ᾿ς “- ᾿ 

ἈΕΙΙΘΌ» ΟΠ} 6 Πρ6Υ οοίθην οὐλλΐ ὃ ΠΟΙ 
Δι πιύμ 16 Γοξογασῃ, δτίδιχι (ῃ ΘΧΌΓΘΙς ΠΡ οο- 
ται ΟΥ 3. ’ 

Ἡσυχῳ. 7 ον ο. 
Θέάμαϊοι Θεμιςοκλέα τὸν Μεοκλέοις ἐπήγε- ὙΒοηπίθηίος ὙΠοποοςίοιν ρος 5. Αἰμπι 

᾿ Ϊ" ὄ “ 3 ὍΙ ᾿ ᾿ ᾿ ται σφῶν ; ὅτι χχήτοι πολιτυοῆὴς διωυάώμεως ἐθαᾳ.. ἤϊε γαρο  ὡαυάξεον αυδά ἐἀκόδντι κυριοδι ἘΣ Ε ΒΕῚ ν ͵ ἸΡυθ. σοσθ πα, [8] τοι ρου 5 ΟΠ Ὡς 116} 4Π 5 τῆς παρ᾽ ὁντινοιιῦ 4 ἐφ᾽ ἑαυ "πνόμδιρμος,ἀπηύξατο ᾿ημὶ Ρ ΤΠ 5 ΠΟῚ ᾿ ἜΡΘ- " ἴω ..6 Ὁ ὦ Ὁ ῳ τΟΟΘ ἰογεῖ, τλδ Ομημος τϑο  ἔγατοσ τοουίμε, ἵα ποσοῦ ἀβγην,}» ἢ τ ξ ἐγῶν εἰοδὲν Ἐμυολον πλέον ἐ- Πυ1θι15»Π0ῃ τυτιὶς ΡΓα ἢ Πάἰυτι ποτὶς “υὰ ΠῚ Ρειορεν ξειν οἱ γνώραμοι. σῷ σὲ ὅτι μδὲ ἐχόγνωσοιν ἢ ἀρετήν 1115 ΠΟΙ ΕἸταζυι, οἴος, Ουδὰ γειὸ τάσιν γε τυτοι! οἱ χαμθοὶ, καὶ δζρὶ σὲ παρῦλϑεν εἰς τίω πολιτρίαν ςορμποιιογιιης το Προτ, ἃς ρὸυ τὸ ΠοιΏΘη ἀρ τε αἴ- αῤχῆς ὄνο μίφ κα) ὡράκα κανὸν, ἡϑίω μὲ ὥσπερ 416 τὲ5 ποῖα 1 κου ρυ σαι ἀθιδηϊς, Ια πη2σηὸ εἰκὸς ἑταίρας φρ πουχαμῶ γείονότας, ἱερῆς γεωμε- Ὡς ΒΑμαΐο ΘΧμΠ]άγαμις, νῖί Ραῦ οἱ, ψιιρρς αυιθιδ 
ἘΣ ΚΣ] εὖ ἢ δος ΟΡΑΘΟ. ρα Πλ τι5 ἂρ Πλτις ἀπηἰς ἕαμλ ΠἸασίτας ἐπτουςοΠοεν 42 ͵ μὰν ςοδτι " ι : γοφβποψόνν δος δίας ΡΟΝ ᾽ ἜΥ μὲξ νἀ τν (λρρᾶς: ἴβ » ἴλετα Οδοχηοιγία [πιά υτη πὸ5 ςομἰ μΟΧῚς Ἰ.μ Ομ λοὔϊαις καὶ ὃ ἐμὸν ἀδελφὸν αξιοῖς αθλϑμέιν, αν ἀταιιο ΘΟὨςΙ Ἰααἰτ, ὃ 4 ἀυθων 1 (Ὁ παγοπι τη θΕΠ| ἐκ ἀπαλρίφεις κ᾽ οἰκίαν ὅσο τῷ πονηρῷ βιβλία,κἀν [ι χτιειν οἴαμα νἱβ οοὺ 

εἴτι κ( δυμφροραν ἀρχαίαν τοοφοιλήφη ἡπυόμϑμον, ἔμ} α ΠΟΙΊΘΗ ἐς Ἂν ΧῊΣ ταδα]α, ὃς {] ημιοα εχ νε΄ τῶτο δ, οὐ ΚΝ κλέα σᾳ φημὶ ποίξιν. οὐτα στο. ἴοτΙ οαἰαμχίταῖς ἀἄλῃγπιιι ἀσςορὶ 6 νοιὸ πο. (ἐοὰ} κοιιῦτα τὴ ϑείᾳ γεω μετ οἴᾳ. Ευόηγιον "ὃ ἐν ἀσελ- πα ἰρς, κυμοντ 680 τ ἄϊοο ἔλροιο, ππρονο ς φοῖς ἔδει τοτοίηβιαε τοῖς σοῖς. εἰ τὰ τῷ ὠυντύ τὰ αὐτώ, ᾿δίτλποα ἀϊαϊηα: (ὐφοπιδτιία: τατίομς, πορεία ΄ ΘΠ. ἰη ἔταιγίδιις Παδοῦὶ οροιζοθας, ἢ ημῶ {πητεὶς 
᾿ς, ἢ ἣ }ψ{ λ, ὦ δ 7ὴ - ᾿ Ρ γ11 μα 1. ἱ 27) λλήλοις 64) οἱεὶ τὰ αὐτο. εἰ σὲ δα ̓- ἡ ὡδε- ἄδην οαάσμν, μας Θεία σομπημλαη τον ἧς αγατὸ 625 κεχυμδύων '᾿τρα. μώτων ὄχλον, τὸ γρεων ἡ μ,8λη- ἀδιὴ ΟρΡοιτοῖ εἰς, Οιυιδὰ ἢ οἰτοιμξαα ΠΘρΟΤΙΟΥΙΠΙ 

ταὶ μέχρι νοῦ »οὐεῖξον ὥ. ὅ᾽ αὐ μζφίσιε.) λᾳίων αὶ ὅχ:.- τασθα προ! πλθητο ξαϊτρᾳάὸ Πγὺς Παέξεπιις οἰΠ" σολὴν δῆς δ πενθερὰν ῥυγ ᾷ ἀνόσια ξημί ας. γἡ τοὶ - τ ῬΑ Ἂρ φερτι δέν ταν Υἱν Δἢ Πρ 15. ὡς πρὶ 
» Α “κ2Ζ ΝΑ δ. μα ζυτα,χῷ πὰ «οροτῷ.γὴ Ὑπόδος ῥρεδἐδνλ ον, Ρτίς κῶς ΟΟΤΙΙ} 6115 τ ΓΡῚ ἸΏΊΑ τυ] φξαμ:» τι Ἧ ἀρ ογον ς οἷ ς᾿ ον ἌΣ ὦ ν, ὁ ἹΠροΙϊογιΠῈ τΘΠΊΡῚ15 » ΤΠ] ἃ ριατογ τ 5. ΔΠῊ 15 6} ἀκ μὰν. αὐτὸ τὸ δποδημεθι, ϑεὸς οἰσδὲιφορθς δ το, δίκιο ἔγατγθηι τράάς; αι παρ ΟΡ μος ἰρίμπι μμ6 σὲ πάνυ ωὐδαμυϑίως δεόυδυον χιπολλαίς, ὧν ἱ , ὙΠῸ κ΄ ΡεΓορΓΙΠοζι [2615 πομίτ, Ἀρυά ἦπε ςοιτὰ, αἱ 18 ᾿ Ἴ ὰ "-" ἣ 4 ᾿π ἢ υ Α ΡΝ ουῖν αϑόήκοῦς εἰ συ έφοράϊςου σὰν ἐτέρον ιξοφασι- τγυἶτὶς ὃζ ἰδὲ ἤθη τπαηάλζὶς σαἰαμἰται ιῖς οοηίοἰ ζεται. ᾿ς Ανυσίῳ. 92. [ΙΟ]Ε ΡΓΌΓ 5 Ἔρογϑιη α1 1] Αἰ ἐμ Ῥγατομάϊε. Π Ῥώίω ἐχ, ἔφϑεισαι τίω βαρέίαν ἀκοϊοὺ πὸ εὃ τῳ ἐδ ν- κε; ὑχ ὀ πόο οδὲὲ δδαρούώ τ Ιχ ἄμ ΕἾΤ 5 ΦῚ}Ὸ Ραυὸ απτὸ ΘΓΔΊΘΙΩ «Π- : ΒΝ ὥρα, ΝΟΣ οἰ έμηηϊιθ τη οσο πὴ ἃ Ογτοπα,ορόσμις αυλπῖ τοῖχος 5}: πού χρεὼ τὐϑαπέροψαι δι φήμιν. ΚΕ ξξ]ογχιὰ ἤει] ρο ει, α Τοιοῆίτα τα πυΐκτοις ἣ-- σξ τις ὠγγελνωνως ὁ “ρ ᾿ ἤδῃ τὰ μετέωρᾳ ἣ Πγ4Π} σορ τδ 1. Ν' Θἰ ἘΠ 5 Ἰηζοῦθα 48] ἀλη ᾿Ἃ π:ς ἡώρας κῳτείληφον. ἐφθάχεις δὲ ἄρῳ πυϑόμϑυθ’. ῬΓΘΠηΔ ΠῚ ΓΟΡΊΟΠΙς βϑείαι ἃ ἄἀϊτιος ἴδῃ Οσομραζαμᾶ 6 ἢ 4 εγοἰὰ αητὸ φαάξα . Ῥτοὸ ταμτά νἱ, ὸ . ΝΆ ων ᾿ νου ὦ ὑπη μεσύμον οζ "τὴ Ῥ ἀνγός- αὐνον τιν ανν ον ΕἸ] ἡ: ἬΡΟΤΒΝ ὃ μεσ, ἀεῦς; ΜΕΊΨΥΝ ἐς δ ἜΎΧΩΝ "ὃς πη 1] βο ΟΥ̓], ΕΘῸ νγογὸ δαάρθῃ ρος [(ἵ εν ἐδ ζγεμ, κ᾿ ἦν δδυ, ὅν “ὦ ὦ Ρ'» ντ ὃς Ἰδια! δὲς γοἢοτθηυ, ἃς σοετῖοσ βοτγεη), 480 σιν αγριϑοῖς: μιθλῳῴ μδὸ )ῷ μοι μμελᾷ ΧΡ ἐροτὰν εἰς 1 ἰἴάτα νειίατογο. Ν τίπατα γοτὸ {πε ουπηΐα δόμα δ λεώς, πὼς γὺ οὔ. γ)6 μηταίσος ὡς αὖ Ἀρητς εἰποι-. ργοίρεγα, ΜΙβὲ οπΐηι οαγα οἱξ, τοσί ἄϊςο σατο εἰ πὶ ον ἐν, ἠκιδεὰ ὃ σᾷ ἡ ἣν οἴδξῃς ἡ σῆς. ἐφ᾽ ἐκάςῳ γερ δὶ Ῥξζαρο!:ς, Ο ματι. ἢ, πη Πρρε πάτον οὐπ δὴ σῶν ἀγαϑῶν, ἐ μιὰ παύντες ἀξιῶσι σιευήοσδε,ϑζ. ὡς πὸ νε ἰοπαοτέτετ Οὐοτοη δ 5,Ποὴ ΤΠ ἰπιὸ γοιὸ τυᾶν ἣν ἂν σὰ ΔῊΝ Δ ὟΡ. ΙΝ ΣΡ ρῶν ν᾿ ὺ σρατη γῶν. τιι6: 4: σ] οτία. ἢ Πηροΐς 6Ώ1Π1Ὶ ἢ] 5 γος ἰογίιηΔ:}Ὁ» Εἰ νου δὰ ΤΣ ἐξα. ΟΠΊΠ68 γόλαης Ἀγ ΠοΠρτατι ΣΟ ΠΟ ην ἰοὶτυςδί χολὸς δἰ μ χθὴ εἰσίψαι, ὌΝΗΒΝΥΝ χὴν γὴν ὃς ἄσχ ρεαο Αυ ἡ Πῆτηο οχ τὸ ἱπα Ἰσοτραειπ: οἰΕ ψαμίω ὡς ἐψίω,α γαϑον εραι. χρὴ ἀλλως ὅκ ασῦ- τῇς τς ΠΠΗῚ σορηΐτα ἴῃς ρεσίρεξία, ΙοληΠΕΠ,» μον ορατιωτίω ἐα ὃ σεὸς μποῦ ΤΘΉ Τα. δὸς εὐυπτὼ ̓ υδηζαμι ροταϊ ἔπτη λοΒοβ ον δοπύπηαας { γἕἶρα δὶ τὸν ἀσδελ φὸν ὃς αὐτὴ πολλὼν -Σρουργήσᾳ. Ρίαθετοι, αἰο ἢ εείδιη τ] τῷ ἠδ Θχρεγτξ δη ἰπιΐ» τῶτο ἐμφ) μδρ αβίσον δοκεῖ βούλοῦ κα, τῳ ταὶς φύ-. μλνρινμ ἐν φοώρμονυ ἢ Ἀραττὐνὲ φὰ οὸνιρ τος “ΟΝ δε δον ὦ ας τὰ ὴς ἀλλή- ἴΘΙΒ; 41 πηαἰτογιπη νἸσοπι ρα ξαϊοτς. ος ΓΕ] γίν σᾷς ΕἾΝ δὴ τα υολε ρα εἰ: ἀμαρε δ ΣῊ εὐροβείτουο ΠΟΙ] 11} ἐγδε Ρετίρεϑα Πηρᾶσο “λους αὶ ἐῤ, 6ὴ ἢ κοὴ σὺ ΕΒΗΝ νοις ἀρυβν,υν, ,» ἰο(ξεηξαπι ἑπσοηΐα,, ὃς παυτυὰ πυκάᾷ ἰητοῖ {δίς γέ’ ταίροον τοῖς ορατόξορδροις ψξυμ Ο ὠράλολψυ τροπηάϊα. Οὐδὰ ἢ Εἰδὶ 6ΠΟ,116 ργοβα ταν, γατιΠ1 μου ζγέως ἐπαινηϊοέτσο ζᾳ λὸν τι φέρων δὶ πολε- οἰξο. 5! τὰ {πιο [πη ]Π1αγῖδες ἃς (οὐδ! δας ποίετίϑ 

βϑυ σιηγηβίῷ. ἧς χαήίοι οσοιλότωτθ’ ὧν. ἐπειῤῥη- τα Πταης, Οοητιβογηα 15 ΠλΘτΙ5 {ξτίτη γουογγατυτγ, δ σε τἰωὸ ὁδὸν, δῇ σῶν ὅπλὼν ἔμιενεριϑεν ὅνποονς εἱὺς ̓  Ῥαϊοϊιεῖπι Αι άπατη ἰστάπησιις ὡς Ρε]]ο βατιαπη αὐϊδ γ ; : ἀπ ς αω ,, Ὁ νῷ 5 .ἡ.. ἐλΌσΙΕΙ Πυιαησαᾷ οἵδε εἰσι ΗΠ τοῦ 15 ΦΎ κυρίου τίωυ ὑμας, ἀρθῇ ὑροϑδ μπέμονα ἜΡΝΟΣ ἀνα ὑβ ἀπο λυ δαὶ: ἀτῃη ιν ΟΝ ας ΣΧ ΌΙ, τι γαὶρ ῶρ Ἧς Τγεγκουσὴς τὲ καὶ Τρεφουσηξ τ΄ ας ἔτατγιπη Του ρυσηαδιηξ ΘΏ πη) Ῥτοραιείδιβ αὐτοις. ἥ 4114 πδῖὶ ἔμῃς ὃς εἀὐαςαῖὶ. 

» 

ΤΑΙ,» 

(δὴ εχ υνιμπη πλλ μι οχ τυμεϊοίτατο δα πὸ βεῖπῚ 

τᾶγο 9 ΠΟΉῈ8 ταιηθ ΟΧΙΠ)15. 

΄“ Ὁ δ΄ δῷ σα θ,.κὸ το δὰἃἜ δῷ σὰ “Φ -αὐτἷὖὦὁέρ . .. ὦ 

, »τ ΔΚ, μα- 

»»- “ΨὩ'ᾧ κι Μὰ τ π᾿ ὦ μα πὸ οὶ ἢ τὶ ΤΊ “ἰρῶ πὸι. μὰ αι π᾿ ππροὸο δὰ 



Ἐγαϊγέ, 
γὸά ποκτιιΐς ἱπηρεγαςὶς σεάογο δυθ τγατ 8, {τᾶ 

β ἴηι (ογῚΡ ΠΠἘ1:) τε τὸ αίάσιῃ ἔλοϊ 5 ὃς ΠΗ ἐς 
ΠοΟῚς ορίηἰοηέ ἢαθο5, ργορτογεάα; πλεῖστα οθὶ δόμα 
ἐποηιαπς ΝΑιὰ γε άϊτα ποῦ 8 εἱξ στατῖα» ἢ τηοαὸ ἀς 
οἴας ἹπἸοΥἹ ἃ πγαϊοῦὶ πάτα ἔγαῖγε ορεά!θηά! οτὰ- 

ΠΑ αοἃ ἢγν: πα ιαηαάγῃ ἰτα νἱάδτιγ. 8664 ΠΟ}5 
4 οι προηεοποίη [ατ15 οἴζοντ πο Ἰσπιόγοταῦ ὰ τὸ 
ΡΙΟΡο τον ποιξγιπι» υοπίαπα ἴῃ τα γ πὸ πιουτα 
θιηη1 πο ἔγα ροίϊζα οἶς ἀπσο. το ά αὐτῷ ἀἸς 52:10 1 
Ῥιοθὲ φὄροιτυμν οὔ δ, Γα παν ποίξγαμι αῃλϊοἰτιαπι ο- 
δ, γοιὶς Ἔχροζογο,ά νογὸ πιηἰ πὸ ρτοράαῇ οἰἢ. 
Ῥὺ ΟΥ̓ οη τὶ οἱςΣ ποπν  Πἰ5 οἰγοιπιθηζι» 6 οἰ τοιηι-- 
Πδηῖςηςις ἀἸοαπχ  ϑίσλ}} δηΐπι ορὸ ταᾶπι ΘΠ ο Δη 
81» δζ αἰτς Ζα! ἄανι ΠΠΠ18. Επτὰ πος «θην ηγα5» 1] - 
5 ζοπεγατιατ (ἡ πὰ ἀἸςογθης (δ ἰοσ ς ἃς αι τη, 
“υδα ρατιιτὰ (γποοῖὸϑ 4ο πο 5 δγιιοπο5 ἔραγρογεῦ, 
Θαας ἱρσίτιι Πάοια ποὴ φάίροτς νῖτο θοπο μο- 

ΠΟΙ σας ποη ροταὶ » ὃς πλθ οὐθάθηϊομη ροῖ ΓΘΙΙΘ ΠῚ 
ΦΠΠΠ τ τη ππσιιμι ἃς οὐπάστγη τσ πὶ ποῦ ρα ητο- 

ἂς θεποῆς ἡ. υὸά ἴῃ πουηίποπν το] οοαοπιν σὰπὶ 
Ῥυοοϑητὶ ἀἰονροῦ ντηὶ δοσυ Ἀτούδιη ΓΘ ΠΟ ΠΕΓΘΠ1» 
Ὁ] οὐἸ ποι ἱπιριοτατὶς ν οσςαθατ,]υὸ γορ ]5 ἔος]5 ὃς 
ἄτιδς ᾽ν ἰασίαμι ᾿πξοττος, ΝΑ ΠῚ ρον [ἀσγιηι τυ 
(ἄρχε, 1} ἐγοχυοπτιδας ρογίσ!: 5 οὐ αι δι » ραύ- 
ἢ} ἰγά τοῖς εἰσ  ἀϊτατι, 4πὶ ραηϊτέτζί μη ἱπ οἰ απποαὶ 
Τα]. πο ἀατϊττοίδας, ραττίπι ἀοςιατοτί5 ἀοίρο- 
ἴδειοης » αἰ πϑοο Πταῖϊεϑιν ῥα ( [ογεῦατ, δέ ἀλλ η 
ἄλγο 16 ΔΓ ράταζιις γαῖ ἰΠ 416 ΟΊ ΠῚ 6Ἶ1|8 
ἃ0 ̓Π οτος ἀσογιίιο ἡῖροσα ἔφγοραταν » αὐπτόαιις 
ἰζδῃ φοσῃᾶῖοϑ ὃζ αιηἷσοϑ» ται ἰοσιρίοτοβ. » Ζιδιι 
Ῥαυρετος , οὐχ ηὸ πιαϊογαηι {15 πο ἔγαιηι οἰ τὰ - 
ἴοι οἸγοιπηαδας,αν πουαῖμθ ἀοίρεγαμτο (ἰτιτο πη; 

Χ 414 ἈΠπτγὸ αἀ τποτζοπι τασηῦςν ἰο τ δυζοπι Πι- 
ΤῈ ΘΙ [Ἰ0 41 νἸ του Δπι 5 411 ρατῖα» η6 νπιογο 48|-- 
ἄξῃη ΠΠ|Ὸ νο δὶ. 1 αυΐθυς οὐη δὰ Ὧι Γἀοι6η- 

κὰ εΠδ Ῥάζαι! » πα: ἔχέξα ἔαπτ, Μδιμῃ Ἰσίτουν τηρο- 
Ἀλη ὃς Π{πἰτατζιτν τίσιν απ πιο ἴγπιο θοπιιηι Πὲ 
ἴσας σοπηηοάυτη, Μαϊτὸ σπῖτι ποηΘ ἘΠῚ5 6ἐἘ τὴ] - 
1» απ! δες ἴῃ τηάδίσαπι δεποβοίατη σομβοττο; 
ἡϑὸ νῈ πυϊτοβφοιλαγ ἰμρθ ά! Πα] ροτοίζας (τ, δὰ 
ἘΡΡΠΙοΐαπα ἰηἸαύϊα τρί, ρα ποο!ροητίαμπα ρατίασ. 
ἢ ΘηΪ ΠῚ Π᾿άοτα ποδί εμν νχουθον ὃς Προτοϑ μο- 

ἸΠ]η}5 οὐο παρθο. Νεγὰπι πε ἰρίς ααϊάθιη ἃ Π16; 
νει Ἑσοπαϊτία πὶ πὶὸ οο Ιλτὰ » πναϊο δῆς! ἀεδσος. 
 αἸσὴτη ας. Οαϊε ἐπί, ἰάχις οἀΐο [ππλιηο. 
Δ0. 1 οἰ τοὺ ἀἰςοῖς, ααδά ρυτεῦ {δ ἡ] ἀοϊοτοπι [ὰ- 
Ταγτηγ, ὃς ἀοιτοὸ οἰαηγατονετηοτάδας. Αταμε νο- 
ὕπζτας οἷὰ!ς ΠΟ σαγοῖ οὐ ἶπα. [δά εἰς οδηοχία ἰς. 
δίδιις, ὁοας αυτοιι, ἱπυπιὸ ποή (οίατ, Ῥοῆπογοῖο- 
ἔπη πο 5 δΒοποίαοοτοτα νογὸ ροτρἰ οὸ ((]ὰ5 ν Θτιι5 
Ῥτοπουδίαην, ΑΌ ἰπἰ ποῖ δειατ αἰ χύθιη ἐππιατὶ 
Ῥος, ΠαπΠοτο ἀουηοιηπεαζαιη ἀρράτετο. ΟἹ] Ἐ- 
᾿ῃ αὐ σ]ουίδην πος ἤοπΊΟ ποϊτεοπέετι αὶ Οἱ]- 
«πηι ποίϊγας ἰασάθ5 ναϊς ργα ἀϊσατθ » {( π1}}} ἃ- 
Δ γοῃϊας ἴθ πιοπίομλ αποά Ἰοαμδτι , ἀἸοῖς 
Ὗ δτίπησαι ἃς (οἰπαιη ἃς πλαχ ΠυΠ.» ΠΜ]Π1Π8. 6] 

: ἰοαυταγ , ἃς οδττεέζαι,. Ἠσς δαΐοτη νη 
ἰπτιθηρ » πα ποῃ φοὐρίᾶ Ὀοπουμη σοιηρτῶ- 

σπίτιν ὃ απ Τρροπογε ίς (τεϊουῖρθας ἃς 
ἃ τς νηϊποτῇς,, [4 εξ νηϊπεγίαι. νἰγτατεπὴ 
ΦΉΡΙ ΘῈ ἃς οοἴετο. Ατασο ἐρο πάθῃ ΠΆ]]Π1ς 
ἴθ] Βοπὶ ἕιμὶ ἔππι ςοπίςία5. ΝΈγαην 11 ἀἰςῖς. 
ἅτ οηΐμ ὀοπιγαγίαμι ἰοπαίτατ ποὺ ἀἢγιηαξ. [τὰ- 
ΝΣ ϑταϊίδτῃ δτίδαιν πὰρεο ρέ τ Υ ογαπι ΠῚ] ψ πρς 

“Έ,Ρ1.85 ΤΙΟῪ 2. 2) 
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ΟΣ μϑὺήλκας ἐὔκθιν ἡγὴ τοῖς σοιυτῷ Φορος τοί- 
Γχασιν.ὅτω γερ γέγραφας, χαλῶς γεγο Εὶς» 

ἡ) δέχῳια «ἰδ ἡμδ!} φεονέϊς. κοὴ πολλὰ κἀγαϑείς 
σοί ἡῆύοιτο δῷ τέτο, ὡς ὠπέχο δι γε τὴν χάθαν εἰ.-- 
δήτις ὀφείλεται χα] νεωτέρῳ οὐδῷ ἀσιλφῷ ὡρε- 
σβυτερουχτῷ πεῤϑεῶτῳ χώθας,ως οὐκ ἔγωγε οἴμαε, 
αὐλ᾽ ἡμῖν εἰς αὐτισοσιν ἀρκεῖ, τὸ μὴ αγνοειϑαη 

κι »ν ν» ς φορο). δ.“ 
αὐϑα συῦ τω ἔνφτεσιν ἡαδιρ ὅτι Μόνῳ σο) εν ζώντων 
ὠγηορίμεσο, ὅτι σὲ φνς δἰσίενα! σαφως,, ὡς οἶδ᾿ οὔ χης 

ἄγοι τὰ τῆς φιλίας ἡμ  Ἰουλίος, το Ὁ δὲ οὐγοέτ᾽ - 

Φ ον δσιοοέχε να). λίαν γάρ ὅξιν αὐδοὸς ἀπωτω- 
κδῥε, μὴ απατῆστός γ8 εἰπτοῆμιι. μοῦ γὰρ ἔγω τε τοὶ 
οὐδε σοῦ ηρώμμοτα ἀγίνωσκον, χρὴ Ἑτερές τις τοὶ 
παρ ἀυτέ. χαὶ σὺ υδν τοῦτοι φής. κεῖνος δὲ τάναν- 
11..10 ἀνεγνωλέναι κὶ ὠκῦ κοῦνα! Ἀέοόν τῶν 9 ὅτι ὄγα-- 

λέγοιτο αὐδὲ ἡμδν αὐεσπτησδείους λόγους. οὐτ᾽ ουωὐ 
ὠγπςεῖν εἶχον αὐ οἱοὶ κα λῷ κογαϑῷ 5 καὶ “πιςὔων ἦ 

οὐ κ(οὶ τὸν διμίόγνιον τὸν ἐμόν το χα] σὸν, οὐ μυοτενόεν 
ἐφ οἷς οὐ ποηοιήκειν τὸν αἰδρουπον, αὐτὴ τῇ Ζοθοτό- 

ρβέᾳ σιω) ξία ἡ κατήγορον δυτοσμόυασεις ὃς ἐοίω - 
γε» αὐτὸν ἀσεδείας Ν εἰς ασδοέκοωι ἃ χίω βασιλέως 

ἑσίαν. νη γεῖρ τίω ἱερόν στὺ κεφαλίω) οἱ μυὴ τεῆς συ- 

χναῖς σπείραις αἰτέογον, τῶτο μδὼ τῇ τῷ σιχαςοῦ 

δειλίᾳ μετάνοιων ἘλῚ διαύτης ἰπεϑέσεως ἃ ̓ ρο- 

σιεμδ μουν τῶτο ἤ Ψ Κῳτηλορφυίῦτος ὅσιι γοίῳ, {ς΄ “ἀρὰ 

ποιουμδῥου μδρ, τίου αὐάγκίυνροϑυμου μϑύου ὃ 
“δρᾶσαι τε κακόν τὸ καὶ ποι ϑεῖν αὶ γα μοετῆς αὐ ὠυτεῖ 
καὶ πεήδων ἥψα το τὸ δεινότοιζον, καὶ συγ »βυῶν συ-- 
χνῶν κἡ πάνυ φίλων. πλεσίων τὲ χἡ πενήτων. χρὴ δ. 
λως κακῶν αἢ ἰλιαξ αἰδιέςη ἢ πόλιν ἡρδζι, ὑπ᾽ αἦ-- 
“ρὸς δπογνόντος τίου) σωτηθίαν (δι ϑιινατῶντος" ἐνί- 
κῆσφ οἱ αὐ Τούλιος νίκίευ, ἐφ᾽ ἣ ζίω οὐκ αὐ ἡυξατο 

4 Ὁ δι γκς [4 9 - ἄν ,Ν Ὁ» 

δ ὧν ἀπόντων ὠὐϑθίω ποιητέα μοι ζφῦτα εἶναι 
στιὰ γεηλυη μδύα. τῆς δὲ ἐμὴς φύσερς τε χρὴ πο εαι- 
ρέσεως ΝΥ ΧΩ λὰυέτεν. ὅςτις ἔχθεςος. πολλαί γὃ 

ἐμοὶ κάλλιον ἐχφ τὸ ϑαξίως τινα πεποιηκέναι χῳ - 
λῶς,ἢ αἷθιισεὶν πολλλοιὶ, οἰ Εὸν κωλύστη οὐδ τί 
ἀξίαν πεισομδμους κακῶς. εἰ γὸ δὴ χὰ Ὑ σθδοὴ γυ- 
γα «οὶ τοὶ πω δία τοὶνθ ρούστ αὶ μισῶ, χα τοι γε εἰδ᾽ 
εὐτὸς ἀξῖός ἔδιν δ πὶ ἢ χα τ᾽ ἐμοῦ λοισορίαις πα.-. 
ϑεὴ τί τα κῶς ὑπ᾽ ἐνῳ, πολλοῦ γ Καὶ σε, μαι εἰ δ 
γερὸ πάνυ.λυσεὶν γορ οἰόρϑρος λέγῳ. κοὴ ὡς Μδὴ- 
ξόμδμΘ’ φϑέϊοοται, ἡ «πϑοφαξρεσις ουμ εκ αἰσίϑυ- 
γος. ἀλλ᾽ ὑπαάγτιος. ἴςω μδνόι, μᾶλλον δὲ μὴ ἴςτω, 

παύστιτο γὺ αὐ σ᾽ ποιῶν ἡμιαξ σὺ μδτοι σαφῶς Ἰ- 
ὧι τὸ πάλαι λείόμδιυον, ὑπτ᾽ ἐ χθρῶν εἰς ἔς ὠφελέι- 

᾿δονῦν ἐρίῳ φαινόμδρον. τί γὸ εἰς αὔκλφαν ἡρὴν αὐὴρ 
εἰ συντελέι πὰς ὃς τις ἡμιαξ ἐπω νεῖν βουλεῖ) μησιὲν 

ἕτερον ὀϊξούρί σκῶν, εἰ πεῖν, λόγῳ ΣΟ φῳρῶτον κ᾽ μό- 
ΨῸΡ τὴ μέγισον,ὡς Τέλιος αὐν᾿ αἰσόροῦει κφκῶς ἣν: ὃ 

τούτω λόγῳ.ποῖος οὐκ ἐσ μὸς ἀγαϑῶν. τὲ γὺ αὐτι-- 
χέρδύως ἔχᾷν ὡϑὸς παντοοαητην σονηρίων, οἱ κεΐως 

δεν ἔχειν τοὺς παντοσαγίω ἀρείζευ, ἐγὼ μδρ οὖν, 
οὐδὲν αὐ, ἐμαυτῷ σωνειδ είζω τοιοῦτον. ὀκένν Θ᾽ 

φησιν. οἷς γὰρ ταιναντήα φησὶ τῶτο πιςοῦται. ὡς τε χο) χοῖφιν αὖ εἰφθείζου εἰυτζύ. νὴ Τὶ πὰ Ἂ κεφαλίω, 
"1 



ἂς δὲ τ - ὃς 

ν» 

) 

ἢ Ὁ παιηῶν μεσουτηθέα, ἐκ ἔςιν ὅτι αὐ μοι μξ:- 
ὅ» τῷ λοιοδορξι ὥς χορ ίσοητο.κ) γ ὦ ὡὩρὸς εξ κ) 

ϑὸς αὐθρούπων, ἐν τοῦ κα λλίφῳ μοι κεῖσε) τῶτο. 
εἰ Λλιὰ χἡ ὁ τυρφωμρέσεως σωσή οἵκας.ἐμιοὶ μδιὲ,οὐ. 
Ἴνχον μὰρ γὸ ἐδ᾽ αὐ εἰ δυναίμην ξπλοίμην. πάντως ὃ, 
ἐἰο) αὐ,.εὶ βωλοίμην συναίμην.τ γὃ ὠὐσῳ δ δὶ χαι- ΜΡ ΜΈΣ ΠΝ ΝΝ 
ρξ εἴυνώςην αὐϑρφσος οὕτως οὑτυγῆς ὡς ἀλα σι 

φοὔγων ἢ ἑαυτῷ, ἡ μὴ ἢ ἐλπίδας ἔχων κᾳ ϑύδ᾽ε, δ 
"πολεμίων ἐσρωτοπεοϊευ κότων ἐν Τὶς ἐμοῖς , κὠκεί- 
γοῖς ὁρμητηρίοις ΚΙ᾿ κυρζυύης χρωμᾶδων. τίνι μᾶυτοι 
τίνι δωώσᾳ σικας, αὐτῇ τὴ “κῃ. εΓγυῶμαι γὸ ἔγω Ὁ 
σαφῶς, οὔ εἰδέναι δοκῶν. μετελοῦσεῖ) γὰ αὐὸ ῶ 

ἐμ κα ὃ κοινῆς ποΐίσδος ὑκὴρ ἧς τἀναντία ποπολι- 
τοαϊ μυεϑοι.ὶ δὲ ἰὼ ἀλλήλοις ἀπηΓγθυ μοῦϑαι. εἰ γαὶρ 
ὑῶϑρ 1 ἐμαυτᾷ τινός. ἐσ αὐ αὐτὸς εἰπεῖν ἐχοιἀλλὰ 
τὸ σρφτα μὰ ὅτι τὸ ςρωτιωτικὸν ἑ κοὶ τὸ βελόῦτι- 
κὸν ἐξώρφον, εἰς ϑΉτιοον Οὴ ἐστ οιθφόμίου αὐτέχειν. ἐ- 
ποίζᾳ μϑρίοι τὸ εἷθὲ τὴν τρεσίβείαν καὶ γτώνυ λαμι- 

ὑγρός διεςοισίωσεν ἡμαξ, ἐῶ τὰ κ' ὃ ἑταγοον Διο-. 
σκυξίδην. ὅτι μιετείως ἐφράχθη (ὃ ἐχ ὡς αὐ κινῆσαι 
θεξ ἔ κἡ αὐθρφπων νέμεσιν. αὕτη μϑρτοι σειφῶς ὅδ: 
οἷδε ὴς ρὺς λύραν ἀσδομϑμ.λήθεσει ὃ “νοὶ πόδα 
βαννεις. γαυρείνϑρμον αὐχένα κλίνοις. υἑπὺ πῆχυ 
ἀεὶ βιοτὰν κρατεῖς. ἀλλὰ ψηφίζεῶζ, δϑον» ἐγὼ μδὰρ 
ἔγραφον ὑρ τῆς πατφίεῖο;, ἀςρατείαν {1} ὃς ξί» 
γοις. ὃ δὲ, αὐτέλεγῳ “ΦΡΈ λα δία κοὴ Θεοσωώρου. 
καήτοι τίς ἐκ οἷσιν ὅτι ΧΘ) τοι φύσῳ ςρατιωτικῶς ἔ- 

χοντας γι! αῤχόντων,οἱ ξέναι μετα διοβάσκουσι. οὴ 

μεζᾳσκουάζουσιν εἰς ἐμπόϑοις. πάλιν ἔγραφον ἱαξρ 
τῷ λελὺ αι τίω πτρ᾿ ἡμὰν ςρωτηγίαν » ἐς εὗπττυν.. 
τες ὁμοφώνως οἱ τῇσίε αὔθρφοητοι μόνον εἶναί φασι 
λυτήρμον “70 δεινῶν, ὀπανελϑεῖν εἰς αβχααν ἡγε- 
μονίαν πὼς πόλεις. τουτέοιν χἰσὸ δ᾽ αἰ γγυπηίων αῤγον- 
τοι χρὴ τὰς λιβύων τοτάχθαι. ὃ δ,αὐτέλεγῆυ ὑρτ 

κερεῶν. καὶ αὔτικρις ἐπετόλμῳ λέγην ὅτι λυσισε- 
λέ ἄπεινοις 6 φραπιώτας. ἀλλ᾽ ὦταν. ἀΐδιον γερ 

δα σὸ φοὺς αὐὲ εἰρηάγουι «δα (αῦτα, νιυῦ μὲ ἐπά- 
οᾷτος εἰ ἡ κοινῆς τὸ γὴς ὅδι τἀναντία πειφόυϑυ’. 
συτυχέϊς χὃ ἐν ὠτυχϑσιν. ἐγὼ ὃ τῇ πόλει σωυωτυ-- 
χϊϑι δός, σαφῶς,ὅτι φύσεώς ἐδ: νόμος, ἐμπε- 
ἐκέχεδνοι τοῦ χα ϑόλξ τὰ μιέρη. κοὴ ὅταν πάνυ πολιὲ 
ὯπὉ ἡ ' σώ ζάτος συμφορᾷς δαυλίω αὐξηθῇ, ἕως 
μδι αντέχει τοὅλον οὔ δεν ϊ τὰ κὺ πιαίνεται. ἐπολ- 
λυμϑύῳ δὲ οι:υωπόλλυται. κοὴ σὺ τὸ παρὸν ὁ τιϑέ- 
μᾶνθΘ΄,λήσᾳς τοῖς σαυτῷ πολιτοαῦ μασιν. εἰ εδουδύη 

Ὥς πατρίδος τὰ ὡν Καὶ στρ") τϑ, μόγρι τούτῷ Λαᾳ- 

νης ὥνομ(οίζετο φίλθ΄ Φιλίππου, μυόχοι «ρούδω.-. 
κεν ὄλιαυϑον. τῶν σὲ ἄστολιν, πῶς εἰκός ὄὅδ;νγ 40).- 
τυχεῖν, 

: Ολυμπίῳ. τὸ 

"ἴ Γὼ καρτυρᾳ ποιῶμαι ϑεὸν, ὃν χἡὐ φιλοσοφία γ) 
ὶ ἐφῥοπψεων, νὲ »πονλοιὶ μὴ ὧν Θεινώτοις 

ἄνϑ' ἱερῳσιωής εἡλόμεζω.τῷ ϑεοῦ “δὲ ἔπεγεγκόντος 

οὐχ ὅπερ ἦτεν,αλ' ὅπερ ἐβέλετο, δῦ χομιαε Ὁ ἡἣνό- 
μᾶρμον νομυέα τῷ βίῳ, ἡγυξῶζ κὶἡ τῇ νεμηϑέντος τρ9-. 
τούτζυ,ως μη φανῆνο μρι τὸ πρᾶγμ φιλρουφίας 

ἜΣ ὈΙΝΕΒΦΟΚΥΜ αἈ ΟΦ ΟΟΚΥ Μ. 
δ. ̓Πρεγόγαπι ταθοσιιη) ἔα! ατοῖα ) ἤοη Ροτοίξ εὐἱε 
στατίιϑ λσοτο]υὰτ γε σο πα ε}5 ρεοίοιηάαῖ, Ηοί 
οη1πὶ ἃς ἀρθα ᾿λοὰπι ὃς ἀρά ουαμλεϑχηαι ἰοηρέ 
Ρα]ομουγιμηαπι οτῖς ὃς πος ἘΠΊ ῦθμα. 866, δ ἐυ 
νοϊππητατία ἀαἰοῖτ ρα: πᾶ» αν] φυϊάσηι ποι, Ἐοσ 
ταίϊι5 στπὶ ἤρπ γ 6] ] 6}. οτίαην ἢ ροϊξῃν ὃζ Ομ 
πιὸ {1 οτίδπι ν ἰϊοι ποι μοιδι, Οὐ 4 οὐίηι δα εἰμ 
αἱ ᾿ᾳ μος τοργροσο οὐπὰ ἱπηροσο οἱὲ ἤόμιο τα 
᾿ξ χ, νῦ οτίφη Ἔχῃὶ ἃ πγοὰ οἰαίταῖς οουγοηι θ΄ 
της ρει. απ! άθια γϑυογουἷβ γε !Π!υαν μαροαμ» 
οὗπι Βοίξο5 ἴῃ πλο]5 οαίξγα ροίμοτίης ἃς }}}15 408 
ΓΩΙΠΙΣΏΘΗΙ5 δά Θρρυσηαηάδιῃ (ὐγγειρθῃι ν τα 
(ὗν! τοιτασ ρασηδϑ ἰποιὸ Τρ τοι. άτα πος πι81}" 
[εἰτὸ ἱροπμάθονημσπίδηι Ρτοθὸ ((ἶτε ν]άςφοι, Κερέ 
τεῦ ΘΠ δῷ θῸ Ραηδᾶ5 ἴ6ο ὃζ ραῦα σοιη πηι 
ΠΟΙ} 5»1Π 4014 ΘΟΙ ΓΑΔ) ΓΕροΠα] τας Π0 ΠῚ [λ 

ΟῚ {Ὡπ115 5» ὃς σαΐε5 στατια, ἱπιηγοἰτίας. ἐμ] 061} 
(υοορίηλι5. ΝΟΠ οπίμ) αἰ Ἰου τ πλδὶ οαιμα., 41 
πε ἰρίς συ ϊάφην ἀϊςεΐε ροϊοίξ. δά ρυϊπηλμ 4ι0 
ΤΆΔ Π ταΓῚ5 ὃς {οηατου} οὐ 5. Ππουλΐηος5 ἰχτὰ 11 
ΤΒοτῖςο νἱφεδάτη » ἃζ τὸ  πέϊασὶ τομαραν, Πεϊπάθ, 
νογὸ ἰορατίο συοαις πὸ5 οσμη πὸ ἀρογτέηις ἀϊμ- 
χὶς Μηιμη ἕᾷοίο πεσοιίιην (οάα]}ς (]ο σογι ἂν 
4ιιοά πιθάϊοογίτον σοι! εἰἴνησαιιο νὰ ροῖϊοι [οἱ μον 
τα  πὐιπγα ας Ἰτα ἁὐϊ ᾿ηἀἸ]ρηατιοΠ ΠῚ ΤΟΙ 6.611 

γετὸ ρει ριςὸ εἴτ ,4ς μα ἀα Γι γτάμι οἰ 115. 

Λήϑουδα διὲ αἰρῷ πόδα βάινεις, 
Ταυρούμε, ον ἰὐυχένα κλήνεις. 

ὑτο πῆχιν ει βιοτοὶν χρατῶς. 

564 οὗν ἀδογοζαι εὔδξι ξαοϊομπὶ, Ἔροὸ αι Πὶ 
“ΡτῸ ρατχῖα (Ὀγδθθαμα , ντ ρογεστιηὶ ἃ Ὠλ] τὰ γΑ(Ά" 
ζαγρητ, ΑὐἼΠς ργο Ης ]δάϊο ὃς Τ)ιοάοτγο ςοπιίᾶ" 
ἀϊσοθαι. Ν οπὰμπι αυ]5 ποίοις χιὸδά ετίαμπ οο5 ρει πῶ 
Ρ65 4] ἠαταγα ἔπι αὐ ῃλ}Π τιατη ἀρε! ΠΠΠμ],ρο τ ρΩΙ 
ἀφάοοσρης δἴηιις ἴῃ πἸογζαζοτοβ οομαμλζαμς. τοταπλ 
(ογιθοθαπι, νὰ ἀϊπιϊτιογοτιν ποίζον ὀχοργοίτιβ» 
4110 οἰ) Π65 Πομλη6 5 γπὸ οἵδ ἀἰσιης ΡοχΙου]οσαπι 
[ιθετατιοποιῃ σοπῇήξοτγο, νὲ δὰ νοϊογοῃη ρια οότυτ 
οἸ αἰ ταῖος Γο ουγαηζιγ γος οἰϊ, νὰ (Ὁ ργρείοτγαπι 
ΡΓΙΠΟΙΡ 5 ἀἰπίοης ἤης οὔ Δ 1 ΓἸΡγογιηλ νεθε5. Αἵ 
111 ιιοίξιις ὃς [ποτὶ σαιμα φοἠιτααίςοδας,, ἃς ἀρειτὸ 
ἀϊςοῖε αὐάεθας ἃ τὸ οἶδ. ντ αὐϊοέζος ἃς Πυιλ]6ς ΒΔ’ 
θεγοηλ5 ΠλΠΠτο 5. Θεά ὁ οτος ν]τράϊσημη εἰς εμ11| 
Ρεῖ τὸ λά εἰπὴ γείουτὶ. Ργατοιοὰ παης {ς 6] ογαῖιϑ 65» 
4111 σου γα οιιπὶ ἈΘρ ] σα ἔοτταπαμ ἐχρ 
ΓαΓῖ5. Ἐοτγισηδζαβ 65 1 σοΠ πη ΠἰθῈ15 Ὠγ]δυ 115. Ἐπ 
80 νεγὸ σιπη ντθα {Ππ|μ] υλ][δτ ἔπτη. 5 οἷς αιιτθ Π)» Π87 
ττ86 ἰοσθη) οὔθ, γα ἴῃ τοῖο Ραιῖο5 σοπηρτα μοπάδησ 
ἴΓ» ὃ οὰπη ῥ᾽ ατπγὰμη ἃ σοτρου5 τποῦθο {ρεΒ 
ογαίοϊτ,άοπος τε {εἰς τοτιπιν να[οῖ ὃς ρίησιεῇι: Ρέ΄ 
ἔρυητα νεγὸ τοῖο ἤπ] ἱπτογίς. Εττα φιάοπι ΟΠ 
ἰατὰ ἔα ἰ οὶ ἤς σοπάϊτ πο, πιρπιάςης τυ]5 συΐογπᾶτ 
τοη ἴδιι5, ρατγία εἰδίχιις ξατιην δοοογίεβ. Ἐοάζ 
Τιαἰϊ οπος ἀπλίςας Ὁ ἱπρρὶ ποπυϊπαῦδατιγ. ὠρπεῦ 
ΟἸγηχίιπι ργοά Δ Πςε. Ὡμομπιοάο ροτοῖε ἐχαΐ δὲ 
Εχτοῦγὶ δ ργοίρογα γτὶ ἔοσταμπα. ᾿ 

Οἰγ»ηρῖο. Ι 
Ἐ. ἴδια τοϊξεπι ξλοῖο, {ιιθτα οὰπι ρ ]]οἱο- 

Ῥῇ ΙΑ ται φῃλϊοῖτίᾳ οοΠ] τ 5 Ὡγεΐτας ἀητὸ χιοτίεϑ' 
4υὰι δαςογάοσιιπλ Πα ρογαπι 6]ερ ἴσην. (πὶ 
γεγὸ Ὀςυς οδτιήογῖς . ποὰ ιοά ρετεθαια» (ἅ 
4ιοά ἰρίε νοϊερας.. ργοζοῦ νὲ 1 γα μά" 
ἴϊος βυῖξ » ετίδμν ροῦτς ἢτ ἀμχ ἄτης ργα (85 » "6 
τὶ πεσοτίωμχ μος ἀςξοοίῃο τηαρϊςὰ Ρ᾿Π]ο ΟΡ 

ᾳυὰπι 



συληι δά δάιη ἀσςοῇϊο εἴς ν᾽ ἀδαϊαγ. Ηδέζοπας ἱ- 
διξατ,  ιθηγα ἀπάτα ἢ ἰατιιτα αἰϊχιά δοοί ἴοι ὃς 
Ἰὰσαπαυηγ,ῦς οαχαίπηι οπαυι ΠΠητπι σαραζ οἰπι5 ρατ- 
ἩἰσΊροιὴ [οο δηλ. ἢ ἀς πιο] οἘ115 ἀο ραγῖοι 18 τ 
ξδετίοσθηι ἔλοίοννε πιὰ] ἀοἰοας, (ὃς ἢ 4ιιὰ ΡοΙ 5» τς 
4 πηραμν πβτιγαιη οχρίογατα » φιμά μ]Ε] Πτ ἀρθη- 
μη, ἴῃ πηράϊαμη ἡος. οὐ θιδεημαιι οηΐ δἀθὸ Ρτοσαὶ 

Πφθοτίο τοὶ σον, ντ δρεϊηχαμη ἰαπὰ πη  Πΐ θη 1} 
Ρογιοαΐο νοτίβτις,νε Ιοηρὸ αἰσίτηγ δ 115 Βοσλη! δι» 
ἀρ} 4 αιιος (ἀοογάοτίο ἔπη Εμπξξατ 5, άοηθο ομλη]- 
τ τοδιις ἐχρίογας: 85 οἰ ποα! ἢτ οοσποίςαμη. Ετ 
᾿ Δοςοηγηοάατιμι οἰ, ππχπγα αἰδογίτατςο οἱ! Ὁ ἐμλι15. 
ἴῃ ἈΠΟ μη 6[Ἐ ἃ πχοα ἀπ ρ] 14 ὃς ἰπάπίτιτο,» 4814 

ἴοίτατ,γυὰπι νὰ τοέξα ἴῃ σοἰεῦτουι Οὐαοίαμι Ἀἰης μὰ 
μι ςοῃτοπάδην. ᾿ΔΩΣ ἢ (ἀοοτάουλιηι ἀδροπαηλο- 
Ρεταη τι οἱἘ ετίατη ἐδ ραττία » πὶ Π᾿ ταν  ΠΠγι15 
ΕΣ νοι τι, ὃς οπιπίαπι οχοοσατομ δια ΘΧΡΟΙΙ. 
ἴα. Ζα πῃ ταῦθα ταὶ ἐπβοιογαμι ομυίπαπι {πὰ 
γοτίτατι5. 

ΕΠάεν. 

τὰ Ἰοσογομη ορ {Ἐοίατη τιαπ1, 'η 4 ἀς αὐάοῦ 
“ἃ να] οτυ πο» ἤατγαθας. ἂρ ᾿πίτίο ἢ οἰ μιογοπι 

δάάιέξιις τι», ὃς ᾿ ἤπο πιὸ ἰτοσατι οΟἸ]ορὶ, Μίηα- 
[5 ΘΠ ΡΟΥΘ τη} 5 πγοίογα παποίαθαβ. ΤΠ) 6 α]- 
ἂς νοτὸ ρου Ἐπ], ντὰ ΠΟ 15 πιἰττογσηταγ ας αάξοτ-- 

τοηξασναια: αι! ἄσην ρΟΙ  ητ» ἀιτ πι!ττοηταν αὐ ἀά- 
ΟΥοηταῦ 1. γῃϊ που οὐχί. 
Ροίπης αὐτὶ ποινΡο Ππητ,Γπρογαασαποιηι οἱ (θὲ- 
ΤΟ ΝΑ ἰά ἰρία οϑίατίο ἀδοϊδγαθῖι. ψαϊθηζοπη ἃς 
Θταιη γ᾽ζΔ ἢ. ρας, 60 στατο, (οςΙ6 Ἄοχορτατ! ἤΠτηο. 

ν Πἤθ} ὃς ς᾽ ηξεὶ ἔγαῴξιαμα αἰληιιξ οχ πγυταα ἔλῃλ!- 
ἰάγιτατα ἱσογατ σαρ᾽διηι15» ὃς ἢς ΡΥ] σρτοἸαγὶς5» 
4υδλην ηο5 ταὐτὸ νιἀοτίηνας. 8:11. αἰΐτοῦ οὰ θεὸ 
(ΟΠ αἰτυμηγ τὰ ταυποιῖ δείατη αδίδηγιαηι ποίεγὶ πης- 
πιοτίαῃι οὔτίης. Νλπι πο οτδ 5 αυϊάοπι ϑγη6 10 
Ὠγαΐζος. ἐπι! οιλος : αἵ απιαπτίοτεβ δἰΐοβ ποιὰ ἐλοιϊὸ 
ΓΟρΡΟΓΙα 5, 

ξιάορ,. 

δλῆτς Πεὶ (παι [Ππλας ορ (το 145 τις Ἰορ τς αἵ- 
ΤΠ τγατ οὐ Τη ατ145 νοτὸ ράττο5 Ορ᾿  οἰαγιμη ἤο ἢ 

ἴοτὰ τηθητὸ ἐϊ βα αυι [18 8 ἃ ἀαΐθιι5 νατὶῖς πο ας 
Ἅπ αβθέζι5, ὃζ ἔρεσο ποι ταϊτὸ ΡῈ Ἐ τοιηροῦο πλὸ 
ἰοχαη ται ἥτις οΒατιτν αάδας σαρας παδοῖ; νἱ- 

ἀζανη, Νατη ἃς ἄυα ΟΠ Ἰὰ ἰη δεουπάπηι ὀσητα- 
ΜῈ], 1ἰς αος οὐπαίει: ἃς αυὸά δἰ το αἱ] (τεὶρεὶς μο: 
ΠΟγὰς, ΕἸ] πὸ 5. σοπο ἰ4ΈἘ] 9 ἀτάας νι οδηιος ρἰαηὸ 
ἴοι  {ξ}. αν οἧτι ἐπ δογαμπα παπιθτὺ {ΠΠ1115» 
“πὶ Πημγὶ τορυηϊ 5 Ποὴ ἰμτο Πρίπηις σὰγ τἰτὸ 
ϑηογς ἀρ 1οὶ απο πυπτσζιηι τηασηϊταά!ης [ττῖ- 

Ῥιοσγιταν τανη τοτΌτη ἡ οαγα ας ἐφ! σουτία. Το η]- 
ὯΟ πηρο ρτίηςὶρὶ Περὶ ὰς ἴα (Πρ ῃ.Ὀ οπίάμι νοῦ 
'ὰ ϊς Δϊτου! 5. ἂς ροῖ ἰδγιασασι Πλ}ΠΠῈ]» πῆς τερταμέ- 
15 συαδὰ πἰμι] δὰ οὐ μτούανθμα ἀςάδγῖμ 9 δά τ] 
ΟΌμ1Ο πχδὸ ἔγατγὶ ρουτίποηῖο5 δὰ δατῃ [Ἰτογᾶς: 17: 

ΠΟ] ιχὶς ἰδὲ ἃς ἔοἰχ νῖτα ἤιραταις ταητὰηι πὶ ΡΕ]- 
ὉΡ ἢ ατ. Οὔ ἱπηροηάς; φυδηττη ἀδςοοῖ ΘΠ» 481 

Οιτη ἀἸυπαταγα γοσιτα ἀπιοῦε ἤδπο ζοπιπηρίς. Ε 
δέξο Εἰδ] [τεὶρ »νίχαμο μ16 (υἰξίπετε ροταϊ, ἄοπες 
ἰζόσας ἀρραγαύθι ῬύθολΓς ὩΟὈῚ5 Ορ ΙΔ, 18 1 εις 
ϑρρτοῦσοι. δὲ ςοηπαϊποτονοοη οί δα ΑἸοχαματιά. 
ο͵αο. 

5 νοτὸ οχ ἰδ 

ϑοχικάσοι ἐὰν ἀνασφήλῳ, δδὲ τἰω ἀλεξαν ρει ἀδριὶγι μαι. 

πῆρ ς ἘΠ 6 τὸ Ως 
᾿δπόβασιν. ἀλλ᾽ δὶς αὐτί ἐπανάβασιν. τέως δὲ ὡς- 
σεῤρ εἴτι μοι 2) ἡσέων στευεσπετηώκει, ἐκοινωσείμείου 
αὖ σοι τῇ πάντων φιλτάτῃ μοι μεφαλη,οὕτω αὶ π᾿ 
ευξερϑν εἰς σὲ ὐδαπέρεπω τίου ὠκοζω, ἵνα συ- 
ναϊχϑοιό τε, κοὴ εἴτι διυύαιο πρὸς τζωὼ ἐμίω φύοιν 
τὸ πρῶ) κα ὠξετάσας, εἰσηγήσοιο γνώμίω, ὃτι 
με σεήσφ, ἡτοιέϊν. νυιῦ γγοὶρ ἐγὼ πίῤῥωθεν οὕτω δζω- 
σπειροῦμοι τὸ ασοώγχίατος, ὡς ἐξβδομον ἡ δὴ μίεῦα 
οὐνόρδρμθ᾽΄ ὧν τοῦ δεινῳ,, κακραν ὑποδημῶ Τὴ αὐ- 
θρῳπων παρ᾿ οἷς ἱεραίσεμκω, Ἕως αὐ χριβως ὃ ποῖ- 

όν ποτέ ὅφι τῇ φύση κατανοήσω. κεν μὴν ἐγχωρμημῶι 
φιλίας ἐργασομιαι εἰοὲ αΛλοῖόν ὅξφιν, ἢ κῦ' ὃ ἐμκζω 
ἀγωγήν τε ἡ τορφαϊρέσιν, ἡ ἄλλο, ἢ ἃ οὐ ϑὺ ἃ κλει- 
γῆς ἑλλάσος δοτοτιλέων οἰ γήσομιαι. ἐστ οιποιμϑίῳ γὃ 
Τ' ἱερφοσυνζου χδοτογνωςτον δε] γκ ἃ πατρίόος;εἰ μή 

με σεῖ πάντων ἀτιμοταῦον ἐῇ.. τὴ ἐφ οο τόταζον ἐν 
ὄχλῳ μισουτων αὐαςρεφόμϑρον. 

Τῷ εἰυττύ, 2 4᾽ 

ἜΡ ἄγχιςολίιὺ αὐωγνώσκων, ἐν ἣ ἐ)ημσὼ πε- 
οὐ τὰς ἀῤῥωςτας , κοὶ ἐφοξ ἡ ϑέωυ αῤχόχδυθ΄. 

κρὴ παυόμδρμ΄ αϑεθυῤῥησα. εἰστειλήσαις τιεὲρ κίν- 
δίμυον, δὐηγ;ελίσω το λώονα. «δὲ ὧν Φὲ ἤτι σεις 
περφϑίωαι παρ᾽ ἡμῦμ ἡ πκομιὦ ζέῦαε, ταὶ δ᾿ υυυατὰ 
πανί πάντως ἡ πιμφϑησέτωι, ἢ κομιδλήσέϊαι. τίνα 
ὃ αὐΐ τὰ διωυαταὼ τὸ μὴ διωυνατὰ, αὐἰδιη]ὲν ηρά- 
Φειν. αὐτὴ γὰρ ἡ ὁ[δσις δπτοείξει. ἐῤῥ ὠμλρ Θ΄ χρὴ σῦ- 
δαιμων ὁ δδωας ϑεῳ πεχωρισμᾶρε ἑταῖρε τριπό- 
ϑητε. ἡγύοιτο ἡμαξ καὶ συμμώξανίας, ἀλλήλων αὖ- 
ϑις δπολαύσοι εκ) μὴ τοοφεξέλϑοις φρὶν αὐ αλλή-. 

λοις ἐντύχωρμδι εἰ δὲ ϑεὸς ἄλλη πηξεξελουπαι, οὐ 
ὃ χκἡ ἀπόντων ἡμέ δ μέμνησο. βελτίοσι μδιὺ γὸ σιω»ε- 
σιᾶ ἐντεύξη πολλοῖς φιλέσι ἃ μιφῦϑλον, οὐχ ἀὴ ἐλ-- 
λοῖς ὦ τύχοις. ι 

Ξ τῴ ώπο! 9 
(ἧς οἴξδι μι8 διψῶντα τις ἡεθς ἕως δγηςολαες 
ἐντοτυ χηκέναι, ἰδὲ ποῖα δὲ μοέρη Τ}} ὅτις - 

λῶν, οὐχὶ παση δχωχυϑίδαι τῇ ψυχῇ. ἐφ᾽ ὧν 
ἦλϑον εἰς πολλαπλε δῖαν ὄζχϑεσιψ. Χαὶ ἐκ εἰς κα - 
χρᾶν τοροςοονῷ τω ἀλεξανρφαν ἔχουσαν ἔπι τὴν 
φίλζω κεφαλίω ὀψεᾶναι. καὶ ἐφ᾽ οἷς γεῖρ Ξεκοιοῦ.. 
δεν α ἐποίησας. ἡμαξ ἐήμησως. χε ἐφ᾽ οἷς οὕτω 
ἡγάφων τιμαξ, ὠϊξηρτήσω σαυτῷ. χαὶ ἐποΐησεις εἷ-. 

γαι σις, πουρόσον ἦν χαμαὶ ἐρχομδόύων ἐγτεξ,, οὐκ 
δχιγνωσκομδν τίω) ἀξίαν, δεπλη τεμωμϑμο!. κὶ τρῖ 
μμεγέϑει ὙΠ] δραφορδῥαν καὶ τῇ σου δ ἢ ΜΙ οὗνο: 

δίων. τοῦ διασότῃ μειτῳ κόμητι γέγραφα μὰρ ἥ- 
δὴ πολλάκις. ἐπὶ δὲ ἐν ταῖς ὅζᾳ τὸ παιδὸς ὅζι- 

δολεῶς, αἰτιῶ μὴ γεγραφότα «ρὸς αὐτὸν » ἐπέθη- 
κα ρὶ τοῦ δεαπότη μοὺ τῷῷῦ ἐσελφᾳὶ τρὸς αὐτοῦ 
γράμ κοΐ. ἐῤῥωμᾶρος καὶ οὐ δαίμων ὀχατέλει φι: 

λοσοφίας ἔχων φροντίδα . ὅσῃ “πρρρσήκει τ δ το 
ϑείων ἐρφότων ἡρίνδῥῳ ζύτις πὸ τῆς κλίνης δοι)4- 

ἈΝ ΣΟΥ͂ 19} δ ἀρ. 7 τ 
ραφα,μολὶς αγεχόψδιος εἰς δγασκού ζω δ “ρᾶμ: 
μάτων. οὔξαι τὸ αῤίξτιὶ ἡμὴν » ἁπὲρ ἀν ὃ ϑεὸς ἀριξᾷ 

Ἵ ἐη 
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ατγ Ευτορθαπ Βοος, (οργτηίᾳῃ! Ὁ 2012 Ρβγοῶυδϑι ἐς 

ἐργοαυςθα Όγ ςουτίαεγ οἵ Τῃ6 ννεϊϊςοπιθ Τρυβὶ, ἰοπάοη 

2,24 ΙΝΕΆΘΟΚΑΥΜ αΑἈΚΕΘΟΟΚΥΜ 
Τῷ ἀυτώ. Εἰάενη. 

“75 Αινὸς δ Τόπος ὄιτησεύς ) παρ᾽ ἐμὲ χροί- 

ας δ Χιςολῶν, ὁ γὸ ἵνα συςήσω Τῇ φιλίᾳ τῇ σὴ 
Σ δχιονοθονίς δὶ δ χιςολίου γέγραφα ἵνα σέ σοι ἢ' αὖ. 
ρα χαρέσοω μμαμ,»υέροδὸς εἰ μιρερον ἐσόμϑμον σοί ᾧ κἡ 
γχῦ μιϑγώλῳ Διοηῆυῴ τοὶς σοῖς σοι σδικοῖς γἡ μὴ χα- 

λεπήνης εἰ κέρδος οὐχ ὑμαξς Θεοτίμῳ, ϑεότιμον δὲ. 
ὑμῶν 6) δοκικοίζω ᾧ λέγω.ἀλλ αὶ το εἴγε ποιητὴς 
αὐὴρ ἔγὺν ἐνθεώωταίς εἴυνάμμεως «ἰξοιτοι δυναί μρεως 

Ὁ δεῖταί τις οὐ ποιητικοῖς ἵνα χρὴ τοὺς μετόσεφᾳ 66- 

ξηνκοὺὴ μεὴ σὲ τοιὶ αποντὰς λάϑη. τὼ γὺ μεγάλῳ τῇ 
ἔργων,αῇ μὴ τύχη λόγων κηρύκων, ἐποῤῥ εἰ ἃ μνή- 
μης.1ὼ λήτην ἀμιηάθζεἶ)παρ αὐν- μόνον δ τῷ ἀσοφ - 

τεάνο! κογοθν,ὧν τοῖς ὄρφῶσιν αὐ ϑησανίᾳ ζᾳύτη τὸ ἂν 
σιμκητόον ὑμὴν τὸ ἕρμεώμον, κα) αἱτὴ παντὸς «πουόϊα- 
φέον»χαὶ δέ χα ἃ χροίας. αἰοοὶ γὃ ἐμασῶν, τουὶ ἱερεὶς 
αὐτήε! ἀΐξιον αἱδιξπην. χοὴ μιὴ δευτόροις Ἡτεῦτα 
κολακοῦύειν τὸς ϑύξας εἰοίοτοον. πτρφσκοίάγω Ἀ) ζί. 

τῇ τίς αὐτία ἡ παρ υμὴ εὶς τὸν αὔρα τιμὰς, Ξωωέ- 
σιὸς ἀγαδϑεὶς ὠυτεῖ πανί ἐφ᾿ οἷς αὐθροόπες αὔθρῳ.-. 
στοι ἡθὴ ἐπταηνεσι κὴ μακᾳράζεσιν. ἐῤῥωρμϑρος ὅζω- 
βιώης πᾷᾶντων ἕγεζᾳ ἐμοὶ τίμιε. φορφσαηορόϊεσι ᾿ 
ἱερφίν σου δίάϑεσιν πάντες οἱ τίω) αὐτζω ἡμῖν οἱἷ- 
χίαν οἰκοῦντες ἐξ “πάντων δὲ κόλιςτι ὃ σὸς Τσίων. 
γυ ἡμέϊς τουὶ ἀμζῷ σοΐ, κφέλισω σὲ δ ἐμὸν Αἰβθώμμον. 
τοῦ κόμητι γὲ δουυῦαι ἃ γέλραφα αὐτὸς δοκιμάσής. 
εἴτε μή, ἀλδοι ) 

πυλαμᾶμω. 9.0" 
ἡ Υτος ὠκέψος ὃ πολις ὧν τοὺς λόλοις ὝΙ Α- 

γῆς Ῥρούβαρο σὲ δ' ἀν ἀὐυτῷ δείξας, ὃ αὖ ἔπω- 

νον εἶπον αὐ αἰδὰσῷ. ὥσπερ ἂν ἐν ἐμοὶ σωωμελϑόντες 
πάλαι τὴν σθυτυχίων αὐ αγνωρισ μὸν ποιησείμέυοι, 
Φιλοφϑονησειδνᾷ ἀγλήλοις,κὶ κοινῇ σμοῦτο Ἢ πῶς 

αὖ «ἴα ϑύν τί μαπτοιήσητε. χολὴ σὲ μυέγιδον ἐγαθὸν, 
ἥν εἴποι τις αὐ ὥαδερ χώραν πάμφορον ἅπαντα χᾳ- 
λὰὶ φέρῳ τῇ τῷ φιλοδύφε ψυχῇ ζῳρπώόσομαι ὃ φο- 
λήν,αὐ Ὁ συντετάχθαι! Τῇ πολιτείᾳ ῥωμαΐων ἀπολ- 
λαγζεθαὶ μοὶ “βρη7).τῶτο ᾿ πάρές ὦ), ΓΙ λοιτοργῶς 

ἀὐεινϑῥῳ αἱ καΐα οάτε ἧς τὸ μϑὺ ὅχὶ βάσιλξ,γέ)ο-. 
νὰ ὧπτός. ἑμμανὲ δ) αὐ αὐτιωσαίμην σεγαως α]όφυν- 
ϑεὴς ὅναόϑωι ὥσεδῆς οἰποείαξ. δπολογήσομαι δίνω 
αὑτὸς ἐμαυτῷ, δόξω γὸ αὐτυργ ἂν πάλιν ὃ ὠρε-. 
βείαν. πάλιν "ἀρ ἐμὴ γλώπα,ωρεσ βαὔει:κοὴ ἐσ!εὴς 

αὐτερέϊ .7 Τυθϑείγοοαν ἐχπαμεσεύν των, ὃς τὸν φίλον, 
εἴλλον ἑαυτὸν ὠὡρέσειτο, ; 

δύο Τα ὦντώ. 99 
- Ὑχεντιὸς αὐ ῥῥοπος. χυρηναίων οἢ  ὅγινειον ὃ 

ᾧφυχες, ἐητέ δεωγοξ μοι Φέρρον διςολίω), τὸ σὸν 
δληελραμρδμην ὄνομα ζχύτην αὐέγνων ἡδέως δίχα, 
Κ᾽, ὐχεμάνως. ὠφείλετο γὰρ το μᾶβ, τῇ δζᾳ ϑέσφτης 

ψυύγῆς Τὸ δὲ,τω χῴλλκει τῆς γλώττης. ἠοὴ δῆϊΐᾳ πα-- 
βέδι ἰύασεί σὸι ϑύατιοῦν ἔὶ λιξυης ἑλλὡυικὸν, ώ-- 
παγϑδιλᾶς ἡκῳν ἀκρφασομδοις ἐλλογημῶν 2(5- 
ῶ τῶν. ἡ) νυν ον ἕ παρ ἡμὲν πόλεσιν, ὃ πυλαλεῥένης 

ἄολιζ. ὃ δημιδρηος ἡ ϑεασεσίας δβειςολῆς. ὃν τῶτο 
ἄτοπον ἐφαϑη καὶ ὡὐοφοδξαῦ ἀπήντησε τοῦ ϑεώζῳ 

ΩΣ ἢϊς Πυδύδύμπχ νῇις ἃ πη ἀμ! ρεῖθῦ; 
ΠΟΤ ἢ ΔΏΔΙΟΙ ΤΙΣ τὰς ΘΟ ΠΟΘ ΠῚ ΘΙ] 961} 

τά τ ἐρ το Δ πὶ; [οεὶρῇ; [δὰ νὰ ποιηίπθγα τἰθι]αἵ- 
ϑἰαν » ἱποτιῃν ΠΟ τοπαθ εἶδ] τηαρηόσις Ὠ ορεπί. 
[{|5 αἰ 1ΟΠ15 ἐασασιιη, Ναας νογὸ πιοἰοίὸ ἀδ- 
65 ἔουγθ, ἢ Ἰοτυτν ποἢ γος ὙΠοοῖίηιο, [δ νοῦ 
015 ἘΠδοκίπλαπ οἱ ΡτοΡο αἴας ἀϊοοι νει ἀ ΠῚ μοῦ; 
{ι φαάοιη νὴ ΡΟ ταγιιτ οπυπάιπι πᾶς φῖαῖς εἰ ρί 
αητ πηι ς. πουϊταζονη “υδη αι τοι γηῖ. Ἐφου- 
τᾶξς ΔΈΓΘΏ) 4115 Ορι5 ἢαθεῖ ροξείσανντ ὃς ἃ ροίξετ!δ, 
ν᾿ ἀφατυτ, ὃζ αδίςηζος δτίαπι ΠΟ ἰαζοαῖ. Νά τηαρηῶ 
γ65 δείξα, {1 πΠοη ὁχατίοπο οοἰθογθηζαν, ὃ πο μον 
ἀεβιυιητ, ὃς οἰ αΐομο οὐδαπιουμηταγ, ΟΠ ύιπνη; ο0 τέ 
ΡΟΣῈ 119 βογαητιγ» τοῦ Προξζατογος ταπταπη οί 
Ποοης. ας] σιζαν γατίοης νοϊδῖς τ ἰπναιάιπι 1- 
ετ εἰὲ » ῬΡο Πα δεῖς τοθιις οὐδ ςὔρ! εέζεπάιπ|; 
οτὔίδι ἢ π}} ἃ νο5 νυ  Ἰταΐοιι ριον Μ υἰατά 
νοΥΘ οι} ἀ]ροταπη ἰπ σαΐτοτος δαγαηι τγαηςίογοπάᾷ 
εἴϊ, ποῆϊιο πηιηπουῖς Πα δοη τ απ, αιιὰμ χυΐ αὐ ἅτ 
ἡ. δά ϊαγ! οοη[ιοιιοσαης. Αἀμςείατιν, οἴίαπ 
τόγτια αιυιαρίδιη οι" ΠΏ ΟΣ 5 ἃ νοὶ ἢ Πομ ΠΟ ΠῚ 
οοπξογοηά!,. 5 ΠΟ ἰδὲ οι Πηϊγαῖασ ἴῃ οὐ θειδ, 
τὸν με ἥια: ποι η65 αὖ ποι η η] ιι5 ]αυἀαητατ»ααῦ 
ΘΙ ἰἐγεοοκυνῳϑθν ᾿ΠΟΟΪ 1 Π} 15» ΟΣ] ἐς φαΐ 

(Δ ΜΠ] νεπογαηάς, ϑαίμζαι τπὰπὶ {φπέξαμη γι 
[61 ΟΠ1115 ΠΟΙ ἔγα [τ {185 ΟΧ οὐπηΐθας νογὼ πιαχίσ 
πγὸ τυ ]5 Το,» ἘΠ ΠῸς τ} 1. Ριαοἰβιιὸ ν οὐ ὸ ΠΊΘΠΠ| 
ΑΡγαυηαη), Τλασὶ χζογας ἀαγὸ γοὶῖς » ἢ γοχὸ πΠοΙ 
Ἰρίς γι ἀφο 

Φγ αηιθηὶ, 

Η:- εἰξ Απαϊαίς {Π6,ουις απ ογοδγὸ τηοπτ 
«Ἀτιοποπὶ ἴῃ [οὐ πιοηίθιι5 ΠΟΙ τ15 ἔθος. Ἐκ 

τς 1}}1} ἀδῃγοπ ξγαγθη, ἀυά δὺς πΓάοπι νερό, Ταη- 
4Π1ΔΠγ ᾿ΡΊ ΓΟ 1 ὨἿ6 ΘΟ Ππογ τὶς, 'ο ἢ σὸ δηῖοα οχ οῦ- 
ϑτο Πομ διις ὃζ σΟ]]οαυ1ς ἔμ Ρῖο Πιη!ςῖο; φοπρ 6: 
᾿ΠΎ ΠῚ νῸ 5 ὨΠιΙὸ »ἃς νηὰ ςΟὨ Π]  πππ τ, 7ιιο π|6 

Ὀεηοῆςίο ΡΟΙΙ Ιλ ογποτὶς. Οτίμπ νογὸ πιαχίσ 
ΠΛΌ:1Ὶ θΟΏΙΠῚ οἴ  χιιοά ποη αἰ τοι αιιὰπα ἔγιρ βογιῖπα, 
5ρθθθθι Ῥγαἀῖθ πη) ουλη ἴα δόμα ρτοάιιςοῦς ρῃ]]ο- 
ὉΡὨΙ ΔΏΙΠΠΟ αἰ ςἱ ροϊοαϊ, γιατ ἀυζθη) οτίο, πὰ ο- 
ΤΠ ΠΟΥ. ὰ Θραδ] σα Πρ γασὶ μα μὶ οοπείησας, Αἴ 
14 1Ἰῃ εἷμα ροτοίξατο ἤτανη οἰτν αὶ ἀδις 201} οἴποῖο 
[ΟἹυτζιις οἱξ οαϊις ᾿τ ΠῚ ταζο Π, Δ η τι αὐ γοσοπ 
ΔτΓΙ πο, ςομδοιζι5 Ἔγαπη. Μς ἴπγο ρο τη βὰς. 
4111 480 Πιϊηὴς ντογογ ἔλα ορότα, Ρυάοτο 4ιο- 
ἄδιῃ ργο δἰτιιβ (αμα. Γς ἔς πάδτο Ἰσίτητ ἸΡΙς πιριπεῦ 
τ] ]. γ]άεθοῦ δηΐτη ΡΕΓτΩς ταν Γι 5] οσατίοῃςηΣ οδί- 
το. Ασγαδ οπίτα Πίπσια πιθα ἰεσατίοηὶ ἰηζθητα οἠξ, 
δ ὩΝ αΙΠ[υ Δι ΟΧ Ῥγιδαροῖς ἰλιἀατοτίσιις γερὰ 

᾿ΒηΑθις αὶ ἀπλίφιιαι αἰτθγυτη οιμμάθπι ἀςπηϊμτ. 

Εἰάρφρν. : τὰ 

ΡΩΝ Πα: ἀλη ΠΟΙ πο(Ρἤγοιις αυζοπι Ογτό 
ΠΘΏ πῖπ ΕἸἘ ροΥταϑ) τἀ! ἀ1τ μῊ181 Πτογὰς,, τασ᾿ 

ΠΟΙΊΪΠΕ Ἰπ(Ὀγίρτας. Ἐδτὴ ΠΙΠ Πα ΟἸ]ΠῚ γοϊιρταῖε δέ 
Ράγὶ Δα ΓΑτοπς ἰδρὶ, ΑἸτθμαπη ΘΠΪΠ1 ΔΏ]η}1 τα] 05 
ηἰΐας ογ δ ατιΓ. αἰτεγυπη δἰδρλητία ἰηρσίια:. Ἐλιπ, 
ΕΥθιΑ τἰδὶ Οτασυμι Τ᾽ πδδέγιπι ἃ ῬΑγΔΠ], 1Π|5 85 
ἀςς, 41 αἸδττας ὃς χνανδον ἰἴϊογας αὐάγοηῦ 
Ατα: ἴάπη ἴῃ ποιεῖς νεδίθιις πλυτα ΡΥ] απιέηϊς τλοπ᾽ 
το ἀμ πατῇ Πτογαγισαιτοτῖς. ἡ πα πος δίαιτα 
γἸΠιπλ Ἐν; δεργάτεσ ἐχροϑιαξοπέ αοείάϊε ΤΙ οαιγό. 

Μελ9 
πὰ ἧς Αια Ὁ “ὦ ΨῃΦ τῷ ἘΠ Δ ΦΔ “4 ἕγὸὶ αὐ ὰ κ»᾽ Δ ὐἶ....... δὰ κοοὰ αὐ α 



τὶ ωὦἡὐὸὦὁ τὸ 

ψῶὶλ δ ο΄ 

- 

να 

ΕΡῚ 8 
Μοις Ογπεροιίοας Ῥεῖεθας, χιδῇ γεγὸ [δγασπ Αἰ -- 
“μά τι ορογα ργθοιαπ ἴῃ 5 πο δε. ΝΊ Δ θασίς οὶ 
τα ζΔ 1 Π]ατοσῖο τέξει ντὶ ὃς ἐγε Ποη ς Ρίεμο. Νό, ἢ, 
᾿πάίςαθαης οἵ, 41 ἀρὰ ᾿ρίος ἴῃ ἀϊσοπάο οὔξι ἱηῇ- 
δας, ΡΟ ΤῸ αἰ Ἰατι ἃ Ἰα“πἸοτᾶ Ρτοίοτγα, ἡποα οι τὰ 
γο ἀραῖς ὃζ ἀπιοῖα ἀΐσηαπι, Ἔσο νοιὸ τὸ ρυτραθά 
0 τ] ΠΟης,ἀοςοάηγχαπο οος,Ργατοσ αἰ δόμα αυὰ 
ῬΟΙΠΔο ἐς το Πυπιαη ΠΠηγαπὰ οείαπν ἃς ἴῃ ἰαπάς 
{δυο μ 41 ΠΠθοταὶ ΠΠπιατα δ. Νό 'σιτυῦ ααδά ητδ 
ΔἸ το μαβοτος, δῆς ἃ ἐδ Ρουϊείοηφαν 1ΠἘἰταζα 1; 
Θά νεοχ ταητὶ νἱτὶ ζο Ἐἰπιοηΐο ἄτας Βόοποῖο γο- 
Ἰρζάζοηχ ας σλπάίιπν ρετοίροσθπι, ϑογῖδο ἴτὰ4; 4πο- 
τοίςαηηας ΟΟΙπ πιο άπ οἰξ, ὃς Ογγεπθηίος νοῖρο- 
απ} (πα ϊταῖο αταας νἱ οδἰ οέξα. δὶς φη αν ρευ πὰ [πτὰ 
ἄδοῖο Π1}1] Πΐος ἰεῶτα ἱποῦ ἀ 5 Ῥυταγο » ]αὰπι Ργὶς 

ΤΏΘη!ς [ἰτοτὰς, α!ρρο 4αὶ ἰατὰ ταοτία αοαάαη σαρτι 
τ, Πμμδιχο5 ααΐθην ομλμίπο ἀναΐτος πιο αἀοὶμπτθ5, 
ΠΟ αἰ το 5.» ὧδ ργίποίρες ποίξιος, αὶ ἃς αὐίποῦὶ 
ἸΠΔΙΟΥῚ ὃς Ἐσγρτίογιηι ἱπηροσίο ργα μηξ» τος 

ἸΟῊ οἱἘ νου να ῖΐο Ιάτοτο, Ῥτορτοῦ σαζογπδῃη ογρά το 
ΠΠῚ Ὁ πο ἴαι ἀυτοηι τιιὰ τοΐθες, (οτο αι!α ἀρα- 
ἴλι1 5, Ρἢ ΠΟΙ Ὀρ ἴα: ἀ αι ορείψπι ὁ βοηῃο, ὅζίυϊι- 
ἴμο ΠΟ δΙς 4: μος [8 δάϊτε!οδιν ορτίμπιδι ρύαξ, 
ὈΠΜ ΠΟ γ τὸ Π]] τ» Υπ πϑμιν οἱ αι ιδια ἰῃ 
για νοσοπὰ ῃλίττοις ρἢ ο Ὁρ ϊοᾶ αιά τι» ΕΞ 

τῆο ποδὶς αομδηζοιη. 864 ογηα [ραγτᾶ,αιά παέϊιις. 
58, Αἴᾷας ὁρὸ μα ῃὶ νίάθου ἰρίο ξλευμπι απλαζαγιις ἃς 
ΟΥ̓ ΔΓΙΓΙΙ δου ἱρῇιις, ΘχὶῚ Ἰεϊπγαπς πος φοτταιηξ Ἰη 

ῬΙΟΡΟΙ ἂς τοτπχο τᾶ, ἢ πὸ αὖ ̓ μξοτταπαζα ααἹ-- 
ἰν ΡἰΜ]οΙΟρδίὰ ἀϊποτείιι ἔλοίατα. ΝΑμὶ μΐδι { 

ἈξΠγΟ ἈΠ11ς το ΕἸ πο ΠῚ ρύωθοι, ἂτ ουηπίηὸ ΤΠ οὰς 
ΤΡΙΣ 5», οαϊας πα (! [δχθη δηΐηλὶς ἰῃ πομαὶπο5 νη τ, 

ἰάθοΥ διιζθην αἰ, Πτπιο οαπ ἔλιιοσο οσαϊος ἰῃ 
αἰττα {ΡΠ ατῆνῃ ἰητεηάογε, ΖΘ. 111 ΘΡΙΓΟ Ὠ)ΑΧΙ 
οἰὰπι αἰρίοίαης, [αὶ ΠΟΠΓΟΙ Πρ] Αζουθηι 5 Οὐ ((] 6. 
ἴδ ἃς τηοάο. Ῥιοίηάε νοζὰ ΡΓῸ ποδὶ5 [ποῖαβ» ντ πὶ 
0 {ἴασιν Πιπγι5, ἐο ρογιτα πο πη15; ΡΙῸ τς γογὸ, νῖ 
ἸΏΓΟὗ ΙΧ αἰτα]αη4ο (τά το Πα“ ι145»6111 11 ΡΟ ΠΙ τιηὰ 
νη} τυ Ἰῃσοημῇ φομιοιτ δι. Μαχιμνὸ γοτὸ ἃ τὸ ρο 
ἴο, γὲ ἢπδπεια δ νοϊιιητατό ἔουί5, ἱπευιηίδοις ἃς ρε- 
ὮΠΣαΣ ΣΡ ς ας. ατα δὅηπαμηι οτταπαιι σαι δοατὶ- 
[μά ης, ρογηγαζατο » μι Ἐ}} οἱς Δ᾽ ̓ μ σαὰηι ἐ5 Διο. 
αἴας οσο ἰατοῦ της ἀουιοτὶ» ααοά; οσἰὰμα 1 ᾿πιρὸ- 
το ὃς τηαρ Πἰγατιθιις σορπατὶ πλεὶ νθυίδητυν Ο]5 6- 
80 (ἀπ Ῥυιαάτι5. ΝΔην Δ πχμπα ν ἰγζαςς {εηρατὶ ρὶι- 

ΤΟΊ; 2: 2 ἐν 221 
τοῖς κυνγηγεπζας ἡτῴς ταὶ ἐμας. ὡἰς δ Ἢ αὐ ὡδιῖον 
αὐταῖς ἐνόν. ἐδυξὰῶξ ονωῦ σεσηφὸς ἦϑος πορέχε ὅϑωι 
κὴ εἰρφογίως αὐ απλεων.ο γδ ἡξίονω μὰ ἄχος, σζρίσι 
δ φαυλότατον εἰπεῖν, οἰξενέν χρὴ τ γγάῤγνιον τῆς πα. 
οῷ σοὶ ασὰ δὴς ἐξιὸν. ἐγὼ δὲ τούτε μδύσε παρητε- 
μίωυ, εἰρωνείας. ἐδιδασκον σὲ ὅτι «ρὸς τοῖς ἐλ. 
λοῖς ἃ σοι πάρόξιν αἴαϑεὶ, φιλανθρφηέζατές ἧ εἴης 
(τ ἐἤπωμίων φιλοδωρφότατος. ὄκεν δλὶ χο έλωτι 
στεπτοιῆ ἅν δὲ εὔτησιν οὐδ᾿ ἵνα ἡδοίμίυυ,τὴ οὐοα Ἔ 
τοιξοὲ αὗἷοτυρίῳ τιμώρδ, Θ΄. γράφε ουὐ ὃ σείκις αὐ 
ἐγ χρρρν. πρὸ ἑςία κυρίωναΐοὺς τω λόγῳ. ἐς οὐδὲν 
αὐτοὶς ἥσδεον ὧν ὠγγώσμκφι ἤροντο γ᾽ πυλαρμᾶμοις 
ἡραυ κῴώτων » ἤδη κατεχημὰροις λξὺ τῷ ἐξγγ ιο- 
Ὰ αντως εἰὲ συχνοῖς ὧν τόϊξῃ τοῖς εἰεῦθ9 φι- 

χνου μδῥοις.κὶ εἰ μιησδέσιν ἀλοὶς, ἀλλὰ Οςς αβξοὺ- 

σιν τ μὴ καὶ τί ἐλῴτω ἠὰ) τίω μείζω χα) τίω α!-- 

γυηηίων αῤγίω,, οἱ οὐκ εἰκὸς ὠγνοείάϑαι δύᾳ τἴω 
ἀκολουϑει ἢ} δανειςῶν. ἐπεὶ σὲ ὀχα φέρει σοι τα- 
ἀκ εἰδέναι, φιλοσοφοῦ μὸν ὦ γειϑὲ,τἰω ἐρημίαν ἑ- 
γαθὴν ἔχοντες σιμυξρηγον. αὐ θρφύγων ἢ ου δίνα,οὐο 
ἔς» ὅτα ποτε ὅ}) λιβίης ἀκνίκοα φωνζωὶ ὠριέντος 
φιλόσοφον, ὅτι μὴ της ἡ χοίς αντιφϑεγοομᾶμης ἡμὶν. 

ἀλλὰ κόσμει φησὶν αἢ ἔλρ χες ἀσαρταν. κα γώ κοι 
οοκῶ τίω εἰ ϑορμδῥίω εἰ γα ηΐσην τὰ χἡ κοσ μενίσᾳν αὶ 
αὐτὸς ἐμαυτῷ, ηώμδμος ἀγώνισᾳ 1τὸ χοροκεῖ δῖ, 
χ δίῳ κἡ βσαινον, εἰ μὴ δὲ ἀτυγχϑσειν ὅπολι μώ- 
γω φιλοσοφϊ ἀν. ἐμοὶ γὸ εἰ μεηδεὶς ἀΐλλος μδοτυρεϊ, 
αἰ λλ᾿ αὐτός ἴε πάντως ὃ θεός. ὃ ασέρψα ὃ νοι εἰς ἀν.- 
θρυόποις ἥκει. σοκῶ δ μοι τὺ τοις ἀςέρας σύμδῳ ὥς 
ἐν ενίζν ἐχοςοῦ. ὃν ἐν ἡπείρῳ πολλὴ μόνον ὁραίσί 
ϑεωρὸν αὐξ' σὺν δχιςη μη γινόμϑμον. σύνούξωι τοίνυν 
ἡμῶν ἐν οἷς ἐσ μδὺ ξἴ). σωὺ τῷ δὲ δτολιπρὶν τἰω καᾳ.. 
κοοδιιίμονα ἀησθαν ὡ παπῶς σὺ ΤΊ φιυσῳ ρωμε- 

γος. μ(φέλιςο μδὺ οὐδ ἀξιῶ σε καὶ σὐροοιωτων ἢ 
ἔξωϑεν, ἰδεῖν εἰς τὸ εἴσω. τὸ γὺ σὐτυχίας οὔ ϑαιμο- 
ψίαν ἀλλαξαδναι χούσψα χαλκείων ὅξ!. καἀγοὶ χαΐ- 
ὃφ καϊαγελώοννυος, ὅτι Ὁ συ βυων ασεδαρχεντων; 

μόνος ἐν πολλοῖς ἰδιώτης εἰμί. τἰυὺ χὸ ψυχὴν αρε- 

Χχ 

ὯΝ ἴω : “Ὃ᾿ ἴω εὖ ἃ ΠΣ ΣᾺ 

ΤΙ ς Ἐϊηγο υιλτ σοτριιϑ [το ΠἸτἰ δυο» ολἢν ποι ἀπὶτῦ Ταὺς οδρυφορειον, ΘΕ ΉρΡΩΝ μϑδλ ον» “ρωτῶ ἄς 
Ρἰϊὰς, πδροτία ρ ]οίορίνιμι Ἀεἰρυρ. ουγατοτέ ρα- 
ἀϊαησαν, Οὐ δὰ ἢ τὰ βρδεγ νι τοθι5 πο πς- 
ἰὰς δαθος, αποιπμαάηηοάιμη πθ6ο ΦΧ Ἐη1ο » Πα η εν 
ΤΏ] 1 νΏΠΙΆΙη ἐδ τε ἴρεπι μα αἱ,αὸ ἃ ΟὈ] ἑτιῖς ταὶ 
ΔΟΙΉ ηἰς » ἴῃ ποδιπιιιη (ει θαγιπι στοσοια τα οἵἦος 
“Οηϊρέξζαγις. ΝΝοι δῃΐηι ἀϊσαι ογασού. ΑἸτοῦ 
ἀδερθτῃ Ορὸϑ5 ἂς ἀπ τι: ΠΟΙ ΠΡ ΑΓΑΓῚ 1 ν οἰ 5 ἔοσὶς πη 
Ῥοιαης,, ηἱῇ παῖς οπγηΐα ἀϊαΐπα ἂς ιπηαπὰ τγ[- 
κθας, ἃς ἜΜΕΞΕ, κηβορρεα ἰπ δ᾽ηχία σοη τ] 
"Πρ τταῖ, 5] ἰσ ταῦ τς αἀἴτο οἱς 46 πὴ 9 ταπτο πηᾶ- 

δὶ5 Ἰὴ Ρ ΠΟ ορίἑαπι ἱπούμαθο. Ἐπ ἱποιάονς πα μο- 
ἵπέηγ, αὶ γε ζεὲ ἃς οοποϊπηὸ τγδέξος ρμΠοίο- 
ἰάτης (Νοη ρηΐηι οἰ τυγρο οἰγουτηςιπάο Ρετα-- 

δίατο ἃς Οταςίαιη ἃς Βαιδαυίααν εἰπηοάι. Ν᾿ πα- 
ΠΘτῚς οααα :) ποῦὶς δτίδιν πος ᾿πογυπι ΠΟΙ! ]-- 
ὥνς. Οὐὸϊ ἢ τε (ππηρει8. δ ἱτηροη τι ρα:- 
ΠΠτΟθΙς αἴηπς πο 5 (δὶ (σεῖς. νι ἀθηγας , νο- 
ἅϊες γι ὃς ποῆὲϊ ἃς 'ῃὩὸ ΟΓΠΠ ἔς Ρατείςερϑ. 
ΟΠ ]1Δ ἃς ΠΠᾺ}}}1ὰ , νῦ΄ παῖς Γιδοοηϊουμπη ΠΡύμην. δα πίαθις Ρἰασιπλπι “ πιθὶς νοις 

ΒΦ 2012 Ργοῶυδϑι ιἰς 

οὕ Τῆς γνείσοπιε Τευβὶ, ἰοπάοη 

πὸσώμᾳ, ἐκέτι τὴ) πραγ μιοίτων χοροιυύτων ὅππ.-- 
μελητιν πολιτείας φιλόσοφον εἰσὲ μηδὲν τοῖς ζατ᾽ 

ἀφοοαν βέλτιον πέσσρα ας, ὥσπερ οὐδὲ οἶμαι, εδ᾽ 
ἕφιν ὅτε δι σθ πονηροῖς ἔϑχον ἐληόας, ὡς αῤα ὧκ- 

᾿ξήσῃ σαυτῷ Καὶ δμόφροπος ἔσῃ τοῖς οὐ σδοκιζεξσι ΜΠ 
γραμιμκάτεων, ἰ γαρ εἴποιμι 70 ῥητόφϑον,ἑτέροος δ 
οὐκ ἔςι πλουτεῖν εὐ τῶς κα ὃ ὑμᾶς ἀπυραῖς. μὴ 

πάγζᾳ μιγνιωῦτα καὶ ϑεῖα Χρὴ αὐ ϑροπινὰ οχαμα, 
κἡ κέρκωπῶ αὐτ᾽ ἐλούϑαρου γινόμϑιυον.εἰ τοίνιευ οὐ- 
δὲ πλουτεῖς,ἐτι μάλλον εἰς φιλοσοφίαν Ἰδὲ: κἀν μὲν 
ὠντύχης αὐ δοὶ σιευτόγως ἐργαζοψδύῳ Φιλοσοφίαν; 
αἰεμιέσηϊον σὲ ὧς «ὐξδινοςεῖν κοὴ τίου ἐλλασὰα Χοὶ 
τίω) βαῤβαρον ὅζι ϑήθα τοιάσδε. καὶ ἡμῶν τὸ ἕρ- 
μαμον κοίνωσοι. οἷ ἢ ὡς αὐχμώσῃ τῇ φορᾷ," ἡμεῖς 
αῤῥκεῖν σοι δοκοῦ μὰ 5 ἧκε μυϑέξων καὶ ἡμδ χροὶ ̓ Ὡ 
ἡμιοτέρῳν. δ ὶ τὸ ἴσα κοὴ τοὶ ὅμοιὰ φησὶ τὸ ηρμ ζα, 
τὸ λακωνμκόν, ἐσ όσειστᾷ παρ ἐμοῦ 5 πάνυ πορϑιαὶ 

, 
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δ σεβασμεωΐᾷτον Μαρκιανόν ὃν εἰ στεφλαξων αῤὶ- 
ςτίσδην ἑρμιῶ λογίου τύπον εἰς αὐθροίποις ἔφίω ἐλη.- 
λυϑίνα,.μολις αὐ ἔτυ ον ἃ ὠξίας, ὅτι πλέον δεὴν ἡ 

τύπος. ὄχιςολήν σὲ ἐἰζ συϑείας φορθς αὐτὸν ὅγειϑεῖ- 

ναι. ρήτοι προϑυμηϑεὶς »εἐγαῤκησα »ἵνα μὴ οὐϑύ- 
νας ιἰσύσω τοῖς πανοϊέκίαις. τοῖς Χποσμιλόύεσι τὸ 

ὀνόματα. εἰ γὸ μικρὸς ὃ κίνδιωνος ἐν τῷ παγερλη-, 
νίῳ ὃ δπχισολίω αὐαγνωοδίεδαι, καλαὶ γὸ ἕτω δ το- 
πον ἐν ὦ πολλάκις ἐφρίντισοι τώς βαρείας φροντί- 
δας. μ᾽ ἀπανταιχόϑεν ἐλλλογίμεων σιωνιόντων. ἐ 
ἡ ἱερὰς ἀκᾶσοι τῇ τφρεσβυύτε φωνὴ ς,τυλαμοὶ Κι 
νέω καί καςευεσης διηγήματα. ἀλλὰ κὶ δ ἑταἷ- 
οον Ἐυχάραςον, χαίρειν κέλσύσον παρ᾿ ἐμεξ. τ πάν- 

(ας ὅσους ἄξιον. Τα ὠτώ. γὃ ὃ 
Ὑνίςημι τῇ φιλίᾳ τὸ τῇ τοξϑςοισίᾳ τῇ σῇ» δ΄ 
θαυμάσιον Σωσηνων. ᾧ δ δὶ λόγων τιραφέν- 

ΤΙ ὠξιϑένι τὰ οἷα ὁ τύχης ἐκ ἀποντᾶ Κῇ λό: 
“ον. αἰτιᾷ 7 δὴ Ὁ ἃ πατρίδος ἀκληρίαν. τὸ ποίϑλ οι 
“ἧς αὐλ λῤηος. ἐς ἕςι συμιμείᾳβαλεέιν τ χωοίῳ ὃ 
τύχην. ἐφίξεῖ ὃ αἰοφὶ ὃ ἔχεσειν δὶ (ασιλέα πόλιν, 
ὡς ὅστε βασιλοί)ς ,ὠκεὶ κοὶ πάνυ ἡ τύχης ὄσης , κὴ 
τυχὸν ὄχιγνωσομᾶρμης αὐτόν. εἰ δὴ τις σοι διωυύαμις. 
σμυτέλεσον ἀντωῖ φοὸς ὃ, τι βελεῖ. σῷ γὸ ἀξιον τὸ 
κἡ διωδαδϑαι,νὶ Τοιὶ δεομᾶροις συμμιςονα τῇ ἀγαθῇ 
τύ χη.ἑαὶ δίηται φίλων, εἦ( σοὶ φίλων αὐτὸς ᾿69 
σοίσης αὐτόν. 

ὙΤρφιώτω,. [97..Ὸ Ὁ. 
Υ κα τὸν φίλιον τὸν ἐμόν τε χαὶ σὺν ἐᾷ ἕγωνε 

ὦ Πυλαῤμϑρνες ἀπέσεωνψά σε τίω εἰς Ὑ ὧν 

κοῦσων σὔνοιαν. οὐχ οὕτως ἄπολις. εἰμΐ τις οὐ 
αἥέςιος. ἀγλαὰ σὺ καιοῶς ὀϊξειξξω τὸν νουῦ αὶ ὅγι- 
ςολῆς. καὶ Κατηγόρηκας ἡμὴ ἀἴἥα οὐκ ἀξιον. ἐγὼ 
γῶ ὅτι μδρ ἡρφπλείας ἐρᾷς μκοὴ τρρόϑυμος εἰ ποίη- 
σαί τι τίευ πόλιν, ἀγαϑὸν » ἐπιινῶ, τοις λόγοις οἢ᾽ 
ἐποιουμίευ ὑπὶβ τὸ δεῖ αὐθελεῶτω φιλοσοφίαν α 
οδγοραίου ταύτης δτοιξις. εἴγω σύ μοι «{ογκεῖς οἷς... 
κας ἀηοραὔων, οἴεδϑι μφλον ἢ φιλοσοφῶν,ὠφε- 
λιμκώτεεως ἐσεάχοη τὴ πωτράσι. πῶς τῶτο, ὅτι τῷ 

᾿ ͵ 

μὴ μα 

νοιαν ὅτι χα πῶς οἴδε ασρούρ[ς σοΐ τι ποιήσην εἰς δ 
καλὸν τϑίόν ἔρφοτοα. τὸ τοροσευδροί εὖ ζ σδέκῳις Καὶ 
»ὦ εἰ μιῇ λέγοιμι φιλοσοφίαν ἱκανίω ἐἢ τάς πόλεις , 

ὀρθῶν,ἐλέγξᾳ με κυρίωύπ,κεοιμδῥη πολὺ δῆτα Τὶ ἐν. 
τω πόντῳ πόλεων ὠκριβέςερον. ἀλλ εἴποιμι υδὺ αὖ, 
δι φιλοσοφία κοὴ ῥητορικῆς κοὴ ἧς τινος βέλει καὶ 
τόχνης ποὶ δχιςήμης ὧτ᾽ ὅ 2) πάστης οὖσει, παρέχε- 
ται τοῦ ἔχοντα χαὶ ἰδηώτῃ καὶ οἴχῳ κ) πόλεσιν ὧφε- 

λιμώτερον.οὐ μἱω ἀρκεῖ τὸ καθ᾿ ἑαυτίωυ) ἀγωϑὸν τι 
ποιέϊν τοιὶ αὐθροόποις. ἔχ γὸ ὅτως ὦ λῶςε Πυλα)- 
μϑνες τακαλο τὴν δχιτηδυμάτων,δωνάμεις τι- 
νὸς εἰσὶ γἡ οἴδοσκού ας ψυχῆς κ) οἷον αὐτὸ μόνον τὸ. 
χρωρᾶδρον. κα θοὶ δ 2) ὔχαι, φέρεσιν αὔω καὶ) κάτω 

τοὺ τ πόλεων φραίατα.") νὼ μδὸ ὅτως ἔχεινονῶν. 

ὈΙΥΕΆΘΟΚΝΥΝΜ ΦΆΔΒΟΟᾺΚΝ Μ. 

ζωὴ ποφώρεσιν, ἡτιώσω τὸ Ἥς ὦ γηῦ ᾿: ι 
, πρξλθα, οι ἀὰ { κὰν ἈΝ ον δὰ ταροηάας οἰμτατο5 (Πσοτο» σοηξαταδις της Ο" 

»ωμης Φιλοπτολδθτ οὐ ὠπέσκυνψα 1) ἐχὶ "- 

ΔασιἘΠΠἸπτατὰ Μαιςϊδη την» 6πὶ ἢ ΔΏΓΙΟΙΡαΠ8 λ- 
τ πάει εἰοαμθητις Μίςφτοιτ) τγραῃι μι μομαῃ 
ἀϊσογοια νθηηΐς , νἱχ αἤξαθογει εἰς ἀἰρῃ τε» 
αιοηίδῃι ρἰ τι οἱξ χυιλτιτγριι5. ἘΡΗΈοίαμα αὐ Ἰρίμπι, 
τϑέϊὰ μλἰτεθ γον ιρβηηᾶπι ορΙ Ἔρδι 5» ταπηθὴ ΠΟΠΕΓ 
πα] τὴ6 » Π6 Ραπάςξεὶς ἤδγεπι ορποχιις, 41 γαάαηξ 
ὃς οχραγραπξ ν οοαρ αἶα. ΝΟΙ εηίπὶ θυ ρογί απ 
εἰξ,ῖη Ραμ ΘΙ Πθηλο [Πἰτοταϑ τεοῖταγι, ϑῖς οπιμ αρρο 
Ἰοοιιπλ»᾽η αι {πρὸ {ἰδ τ}} ΗΠπιὰς αυφίπίοπος ἀρ τᾶ 
αἱοοοπαοπιοητίθιι5 οχ ομηπὶ ἰοςο γἱτὶς ἀοζες ἀν 
τογάγυσῖ ΡΥ τὶς, αα [ληέξατα ἀα ! Φάαμη [ο1}}15 ν οὐ Π’» 
νείεγος ποιάζαμιε ἢ ξογιας Ῥεγαμπίγεητοπν. 866 δέ 
[{οἀαἱὶ Ἐμποματ το, ππθὸ πόυπιης [αἰαζειι ἀἰςο5, 95 
τη ἰρι}8 ἀςῃίηϊιο θα Ραγεῖ. 

δίάεν. 

Οἰμμοπάο» ταηι ατηϊοϊ τα »ἴιιπι ταϊο]α τα 
οἰλειιπ) ϑοίδπαμι » οἱ] ἴῃ ἢ τε γὶ5 Θά τισαῖο ἀιαμέ 

αἴτο » ἰοσέαπα ποὴ [λτὶς αὐ νοϊαηζάζεηιν {ἀςοραϊο 
Αφοιίας Ἰπβοσταηίμμπα ρατγία: δὲ ροτ(υαΐαι μαροῦ 
ἐουτιιηαπι οὔ Ιοοο πημτατὶ ροῖϊς. [)ηςοάοι αὐτοὶ ὃ, 
6401 Οἰ αἰ ταῦθ.» 11 4ὔα Κὲχ Παρ τας, ηποά νθ1 ΓΟ Χ» 1" 
Εἰ ργουίιϑ οζίδμι ἔοστιπα ἢς, ὅς ἐοττὸ {τ οὔ ἀρηΐταν 
τὰ. Οὐ αηξιιηὴ ἰσίταγ τη το οἰδ » ριαίϊα δἰ ΦμρΗΝ 
ναἶτ Τὰ επί ἐἰσηῦ οἵδ ἃς ρος ὃί εος αυΐθιι ορυϑ 
Ρτοίροτα ἔοσζαπα οὐπηεηάατο, ἢ ἐς Πἀθγαμουῖς Δ} 
Ε0 9; 1118 ΔΏ]ΟἿ5 οἰπι 1ΡΊς οφοηο 1418. 

Ἐ!4ε:». ᾿ 
ΝΟ ῬΕΙ͂ ἀπηϊσιιπη Ιουοπι οὐ πἀοΠὶ πποαπὶ δέ 

τα ππ|» ΠΟ δρο τιυᾷ ἴῃ ραττίαν Βοηθιο  οητ 41 
ἀογη!. Νοη δάεὸ 20 οἰυταιθιι δὲ ἔοοἱ5 ἀδἢοιτοο. 
566 τὰ ρειρεγαμι Ἔρζοὶα πιδηΐθηι Δοσορ ΠΕ], ὅς ΠΟΥ 
θ15 ΑΔ] {ἀπὸ ογίπαθη ὁδί ες Ἔρο δπΐπι, θα ἀπιοῦδς, 
πυοάαιῃ Ηοσφο! α τοποιῖς, ὃς δὰ Βεης χηοτοπάυπὶ 
ἐς οἰπίζαῖς ραγαῖι5 Θο]απάο.1π Πυης (Θπἤαπ δὐυτοπὶ 

ἵνοιδα ἔδοῖςνι ρΡτγαξογεπάιπι εἱς ρμ]οἰορ μα (τα 
Βαϊς ορεγα ξογεηῇ οοητοηάογοπι. Αἴ τὰ τα ἢ] σαι" 
[ἃ5 ἀϊσφηάο νἱάἀοτὶβ ραζοτε τὸ μία αἀξοντε ματα ἐ΄ 
πιο] πτεητο, ὰτ ρ ΜΠ] οορΕ Ἰαπὰ Γοέξαμάο. ΟἹ 
νογὸ Πξις ὃ ΟΠ] αι ρἱεταζοιη ἀπῖπι] ΑΓ] Δηλοτέ 
ἴῃ Ρατγίαπα ἀιοοθᾶϑ ἰπ σα [6,4 υΔ ΟΡ το) 111} 
ἴᾶτε ργοροίτζιμπι πο} ]ς5. Ηος Ἰσίτυν ἀδε!ῇ (ποη Ρέ 
ἩΘπΟἰ ΘΔ) αοά ποη τοξξὲ σοηίς5 αἱ Πομο τι 
πῆς διπούθηη Δ Πα] ορεζα: ργεοίαπι αἀξογγονοᾶι 
[ἀυυηι φέξίοηοηι. Ετοπὶπι πΠΠ ἀϊσατη ῬῬΙοΙορμίααι 

ΤΟΏΘ 5» ΟΠΎΠΙ ΠῚ ἥτ25 ἤτηῖ 1 ῬΟΠτΟ οἰ π]τατιπι ΓΕ’ 
᾿ Ἰσπκας: σοηβείτιτα. 564 ἀϊχοτίπν [πὸ ρῃΠοΙορμίαπι,ς 

οἰοχιθηκία ὃς υα! ες νοὶ] ἀστεν εἰ (οἰεητίδ, υ]ρη , 
ΡῈ 4 ΟΠ1Π65 ἀρ ᾽τα πο σοπιρ  έξίτυν, Πιυ πὶ Ομ" 
τογδηη δ ρεϊπδτί5. ὃς ἀοτηῖθιις ὃς ν τυ] θιι5 γε! Ποσο πὶ 
Ρταϊξατς Νοα ταπλεη {ὩΠΠ οἷς ρου ἰοἱρία κά Βεπέ 
ἔαοϊθιάνιη Ποπηϊἶθδιι5. 516 ἘΠ πὶ ορείπης Ῥγίατηξι 
Π6 5 το5 Πα εν. ΠΟποίξα {πάϊ4 ἰππὶ φυσάαπα ἔοι 
τ65 δέ {Π|Ἰγπιξείοπες δηϊ πηα,δζ ιιοά Ιρίμπι ἀιιηταχᾶῦ 
νίαγραζασ, Ἴ όρογα νεγὸ δέ ἔοστιμα » Γατίπιη ἀφοῦ" 
ποτ φεδον πρα ἰαδεαπτρ ὃς πᾶς ἰπ μος πιπο ἢ 11" 
ο ἤξατιι» νογίδητας ργουῦῖ τογαπι νατίοτας ροίτ ἵν 

πξρεῖς εἴ, ΤᾺ ἰριταγ ἀτλαῖοσ 65 ντρῖ8. Αἱ ορῦ 
Ζυοηὰς [Ὧπι. Τα ογατουίαπι ἀγῖοπὶ Ἔχερῦοθς» δὲ 
οοηςθᾶο εἰθὲ ποι ἴῃ μᾶς νυΐσασὶ ορετά ροπεῖα' 
ἴη. 111 τεῦϊα ὃς ρυβεῖατα» απαπὶ πὸ ΡΙατο αι! 46πΠ| 

“ἢ ἕτέρφος αὐώγκη φύσεως ἧς μετοίληφε. φιλόπολις (δὺ ουυῦ εἰ σύ. τυϊηγαίνων δ ὧν Ἢ αὐτός. γὴ σὺ μδὸ ἐργάν 

ζιι ῥητορακζω, χαὴ συγ χέορφὰ σοι μὴ φυτίω ἔλετηδοῦειν. ἀλλα τίω ὀρϑἰω χρὴ ολυνααν, ἰοῦ οὐδὲ Πλάτων 
ἀείοτϊ" 

-- ὦ 

- ἃ ὦ. ῷ .... ὦ ἃς «ἃ «ὦ. θαασδ" ... δ ὡτἷὖόοὸο ὗἷκαι. ὁ. ὅΧ. 



Ἐπ ἘΝ τ ἘΞ ΘῈ ἢ 

ὙΠ ΈΧΌΣ Ε τὸ ΘΏ ΡΘ 

΄ 

ἶν 

ἀο(οτίθδοιο οοηδτις, ἔσο σοηγτὰ ΡΒ! οἰορ ἰδ (οἷο; 
δζ οιπηίδιις ἢμιπηαηὶς θομὶς Θὰ πὶ δπῖθρομο. μα 
Ἰδίτισ ἤας τατίοη ρ]μ5 ἃ ποδὶς νολιζαι!5 δά ΚοΙ- 
Πρ τοἀιμμ ας » ΠῚ νίτα οοπποηἰδϑ τηξτιτυτϑ δά- 
ὑθολζαγ Τ Οτυτὴ ὃς αὐ (ΟΠ ατυισι {115 Π ΠΟΤῚ {ϊπ4ιᾷ 
Τρ αἰτίαις, ρας οἱκ τα εγαπιοπεὶς.. ἢ (τ 4] ντὶ ροί- 
{τι (υ δά νοτὸ ας ραγατ ας ρύαθοῦ 5» ξοστιιηα δἰϊ. 
δὶ Ἰρῖταν (οἱ μι 110 πιράο,μος εἰξ ρεῦ οἰοαοηταπ) 
ἴιο] σύθα)5 αἴοτο ουγαμαθι. . νῦ Δ! ]υσπάυ σογοιε 

ῬοΙΠΠο,ν 6] ςουτα  Πτιμι συ ρου Πα ο ΠΙΔΧΊ ΜΠ) 1Π1ρΡῈ- 
ἔπη, 4 αἱ Τηβοστιιη!) ΡΠ] ΟΡ ἴδηι αοουίαϑῦϑι νοτὸ 
Παλ τοῦ ντεϊ(ηος (οἶος αροῆο ὃς αἀοῆδ, σὰ ΠΟῺ 
ἀζξρημς ἢ] ατὴ Ῥαΐτοθ» θα νἸάοτζας το ἰοῦ » [6- 
ἰτιδὸ [ρίατ φαίην μοῦ {ς ρμΠοἰορ λίαην ἐτίαιν τὰ 

«εὶς οΙοαποητία ρτα [ἰαπτίονγοπι εἰἵο ας πιοἰοσθηι. 
Λαϊυυδηάδωι αὐΐθῃ) ἢ ὐταῖ 6 ΠῚ 1495 εἰδι θοοί- 

ἄπιαιη τὰ αιοά ἀστοτῦῖι5 οἱξ ἔασότο» θα πα ΠΟ 1η6 - 
Ἰοτὰ (ροταηαὶ ἤς ξχουῖτας ΡΒ ΠΟΙ ΟΡ αὶ] 1} ἐρς α01- 
ὅπὴ το πα πατατ, Ατἴοσο παπαιαηι νέαις .ὴ ἢο- 

ἀἰουιγμιη ἀ θην ααά τυ]; θἰμμοιορθία σταμε{πππας δᾷ- 

Δ Ἰτατο 5 ἃς ἱπβογτιηΐα εἰ] ἰτιὶὶς αἀηαηξξα οἱΤς, 564 
ΙΧ σομγὨ] Ποηχνίαιπι παῖαγα σο ΘΠ ΘΥΠΣ τῸ- 

ΟῈΣ ὃς ρυιάοητὶα. ἘΠῚ ̓ σίτατν Ὁ] μας ἄμο 126 88 ςοη- 
ΟΜιηχίς, Ῥοζοίς ἰσίταν μας τατίομθ, ἱπηπιὸ πθοος 
Ῥίον» οἱἢ φυμίίθην ὃς ΠΟ ριιπ:» ὃς ΡΒ ορο η 
ΟΠ ,ἤθηυς (οἰ ἀν ἀο ἔουταμα ποι ἀοίρετατον [6( ὁ- 
δι ὀχρεέζατς πγοὶ ογαρίαα: αἸσηῖζαςι5 οὐ. οι 

Πλιἱνὸ νοτὸ, υοά ἀἰοίτητ τη νοτοτὶ ργοιουῖο» 501 

δοηὶ θόμα ἔρε ἐπρογαηῦ αναΐος, αν ἰσιταγ σοπςράα- 
ἴγι15 605 νἸῃοἱ ὃς Ἰηβογίοτος ος. ἸΝ ρει ἁπζοιι οἴ τ- 
“ἔει, ἃ ταο (δύπχοηὶ αἰϊδητιγοθλυ 8] εούαιο οὐτὸ- 
τῇβ τς ργοάυιχίτ,ντ οἰα!τατῖς σαι Π,ειδὶ ἐπ ατῖς ρους - 
ποταηάινη οἰ ἀϊςοῖος, Ῥαζοῖς Ἔπὶπα ντ [σομλπλγαζ! 8 
φἔφηΠοηθηι αὐ ἀςου[ἀτίοποην τγαάισαιη» Πα 4 οὔ 

Ποῃ ἢτ, ν᾽ ίπμὰ εἰδὶ ρυὺκ οὔ οεὔϊς. οι. ἐπιμὶ δηλ- 
Ῥ Πὰς εἰοὶ νἸάοτατοντ ορίπού. Ομ η απ Ροτὶςυϊ πὴ 
εἴ, 6 ρα [λογά Ογγθηθπι σα! απ] 86 Ρακίαγ ὰ 
ἴς τἀ σατο τ] οαρίτς. Νίατῃ {ι ρευτυδάρφαζιν 

᾿ Οἰατατιθιις (Ο] 1 Π} οἰοχαςφητγίαπι τΔ Δ ΠῚ νη ΡΟ - 

ἄδτς, νὲ ρα οητί δα 5 οαἰαπντατίθι5 Οροι ἔοττο ὃς 
ποοαγγοτο ρος, ἃς (Οἰττη ἤος Πλυη115 ΘΟΓΌΜΙ οἵ- 
από ορογὰ ὃς ΔυχΉ ο ντα τ» ΖΕ] 1. ΤΠ] 4101}5 
ται ὰς Παρ θητ: ἱπάϊσπατίοις σοηζγα ΠῸᾺ πιοιιοαη- 
ἔασι αι] 1 Δ} τοδυιςροτίὰ9 αυὰτη (ἀσροίξα δ οοὴ- 
οΙΘὴς τοτηριὶς σου υτηάια5. ὙΠῸ 5. τάς τοσιμ 
ἃζ ζυτὴ οὐηΐθας Ἀςδυίραθ. τα μὶ ἀς ρΠ]ο ρα 

᾿ΘΕΠ0 οἰἢ Οὐ οά ρτα ίξηςς ἰοσταπα., δ νοσΔηΓΡι5 
φίλ) τὰ πθσοτία το πΊροτιθιι5,ΠΠΠΠι5 οἵ αὐτὶ. [ες ὰ 

ἧς Θπγῃ ἦα αι !άοτα ἤπια] οατη Ρμ]Ποίορἢία ορα- 
ἰδηάοτο ἀρ τοὐξηὶς πιο οταπά!ς τορι ἃς ογά!πᾶπ- 

ἱδ δζ υηοἰ πὰς ἀτηπς νος σογοπάϊς., (πὶ νοτὸ 
ἅν ἢὰς νἱα [ποςοάϊτ, τασι ἐππηπτα το αίγίταγ[4-- 

διθητα  ργιπάταμη γον αὐ τη ΠἸγαπάδιη» νῇ ἈΠ} 
Εἴζοτῃς 9 ποῃ ΠΓΡΊΓΟΥ 1 αυ1Δι115. σΓΙᾶ ςοπῖοηάα- 
ἴπτ,, πἸΠ αιηδας οπληίπὸ ποσοῖς ἢτ, Νεςς!- 
ἴατ! οι. νὰ αἰπητ . π6. 41) αυϊάθιη. τόρα- 

ϑῆδης, Νίοβδὶς γεγὸ μας αἰΐα τηαϊοτα σταιϊογά- 
Ἅὰς, Ἐπ σὰπλ ΔΠΠ 5. 15 τς τεῦυς οτἰατη ἃ- 

διδ . σῦν θο ποόσοῖα μαῦροῦ. Τυα ΕΠ πὴ 
πὰ ῬΗΠοίορ ας ραΐτο5 ἐοπτοπιρί το ἃζ δἕξιο ὃς 
ἀξ λουήτατος αὐ αά ντιαύια 6 Ραγτθτλ ντγα- 

“ας τοξογαηταν, (ἀριθητία ὃς ρυἀθητίδ. Ηκς ἔοτ- 
ἔπη οριις ΠΆθοι. φαρίθπτῖα νετὸ {8 (04 πἰτίτατ, ὃς 
“Ἰὰς Ορις ἱπιροάἰγὶ ποι ροτοίξ. ν 

ἫΝ μδὺ δεο μδιίη,τύ χης. σοφία ὃ 
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οἵμωι δζᾳ γράφειν πειρᾷ ἢ). ἐγὼ ὃ φιλοδοφίαν τιμία 
τε, τ' ὅσει αὐθρφόγηνα, ἄγαϑὰ φοροτμω. τὶ ὧν (αύ- 

ΤῊ ὕπρρ᾿ ἡμίὴο πλέον ἃ πολέσιν, εἰ μὴ τὸ βίοι τινὲς ὑ- 
ποβληϑεῖον ἀρκῶντις τῶς Φιοφαμρέσεσι. δεῖ μὰ βιγὸ 
ὅλης δ λιτηοϊείας. δε ἃ ὀργείγων τ, χρὴ ὅγα; διωυα- 
μδύῳ.τὸ οἷξ ταῦτα φυὸς σηεσυ ἷζον, ἡ Τυ 3. εἰ μὸμ δὴ 

ὠκείνως μόνον ζρυτές: ὅγαᾳ αὶ ῥηϊροιπος οἴει σεὶπω- 

ρέσειϑει! ὃ τύχζευ,, ὡς τε αξξωι ποτὰ τοὐδοϑζαν ἡ 
ὑπόρξαι δὶ μεεγίφην σἐλ ὗε, τί χα τόγνωκας ἀτυχίαν 
φιλυσοφίας. εἰδι[ ἔγπσης αἰμιφοὶν οὐνσὶ χε.) χὺ α πεὶ- 

γώ, καὶ ὐροο μέάγει, τ μῆτ' ὡς αὐρν Ὁ φιανομὅμων 
το εἰῥιςον. δῦ τὸ μὰν ὃ καθ᾽ αὐτὸ, φιλοσοφίας αὶ σὺ 

φὴς εἰναι καλλίω ῥπροικῦς. τὸ εξ στὴν ὅι αι! στὺ 

«ἰὼ πύλιν αὐαγ καιότεοςν σοι τὸ χέιρον ποιεῖν. εἰς 

ἔλναν εὖ ἔξες;» ἐληηζων τὼ ἐμείμω; φιλοσοφή" 

σειῦτι οἱὲ οἱ τοὶ πείντες ἐπ Ν᾽ οὶ, χοὴ  τύχίω Φξο- 

χοτόύεσιν,ως (ἢ σ᾽) οἰ ὦ γλπῖσιν ὑσπολελεφθαι ἐ[ὶ 

σὲ ὥστω "ὦ τίεθον Ἴτον ἰπγκοος οἷσι Υ̓ όσον, ὅτι 

7) σερμινὴ φιλοσοφίᾳ ἑπῖός ὅς; κλτοφξ ἀτυχειν.αλ- 
λα μόλις μὲρ αὐ ἐν αγνπκοινῃ τῇ θνητὴ φύσᾳ,συνξλ - 
δῖον ἐϑχις τε 19) φιο νησις. ἔσι μίω ὅτε συ") γ γι). 

αὐταὶς ὁ ϑτὸς ἔξεςιν ἐν ὡκ Ἔ λόγου, κοῖλον ὃ πᾶστε 
εὐ άγλύη δ' αὐτὸν 62) χἡ φιλίσοφον τὴ φιλύπολιν, Κοὴ 
μὴ σ᾽) ἀπογνώσιεοιν  χγύγης,ἰλλ ἃ γ) Ὡϑφςδεκαν 

τοὶ ἐμεείνω, δζῷ τω οἰτυρίαν ἐξίαγιχ ὕχιςα γὸ με" 
γοι πλεονεχτεσιν ὡς παλαιὸς λόγος ο, χουςοὶ 7 πο- 

νηρῶν ἢ ολαθαῖς ἐλπίσι πῶς ὅν ἔλᾳ Ὧον αὐτίς ἔχφ 

συϊχυρήσομδ.αὐ αὙ“ΟΉ οἱ εἰ ἀὐρὸς τὸν ῳϑϑα σξ λό- 
[ον εν οοίη μϑυ ὃς εἰς ἅ τὸ σὲ φορφήγαυ ὡρϑοτίας τὸ 

φαῖαι ἃ πόλεως ἕνεχα δεῖν μδμάν ἔχ ὴ τέχνης αὐά- 
φεγάρ μη μετατιϑέντος εἰς κατηγορίαν δὶ ἀδδι τῷ 
σκώίμματος ἐπολογίαν ὃ δὲ μὴν, ἐσδοξον εἴναί σοὶ 
“ορότερον. αὶ γοὶρ οἵ μιαι γυρῦ ἔτι «δοκεῖ, ἐπᾳΐ τ χινους 
γαίζω γῦΥἡὸ δζα εὐ λλϑϑαι «δὲς τὴν ἱεροὶν κυρ ζόην «τοὺ 
σξ καὶ (αῦτα α φίλης μοι κεφαλῆς: εἰ γεὶρ δὲ ὕτεῖς 
ὅϑφῖον αὐ πόλεις, ὅτι ῥητοθακηὶ μόνη διμύαται μεζ-- 

δ εῖναι τὰς παφούσεις αὐτοὶς συμφορᾷς; καὶ μένοῦ 

Κα) τῶτο γέρας Ὁ βοηϑοιιύτων Οἷς ἔχεσι αἷδὲ συμι- 

βολαίων Ταὶς οἴκας » χαιλέποίνουσιν ἡμῶν τοὺς ἀλλ 
τ ὥερα παύουσιν, αὐτὶ τῷ βήματος. ἐὶς ἂν ἐμοὶ τορος 

σέτε τὸ τας πόλεις ἁπάσαις «ἰδὲ φιλοσοφίας ὃ λό 
οος. ὅτι ποιοεύσης μὲ τύχης καὶ καλέσεν τοῦ αὐΣ 

«ἰὼ ἐλὶ τὰ σούγματα 2 καιοῦν, οὐδεμίας ὄξει 

τόγνης,, αὖλ' οὐσὶ ἄμα πασῶν ἐράστη φιλοσοφίᾳ 

πἰδὰ τῷ τιωὼ συωτονωτέραν εἰῤμόστη. κϑὶ μεΐατά- 
ζαι, κοὴ βελτίν τοῖς ανγϑρούποις ποιήσοι τὸ πρῴ: 

γάτα. τῆς εἰεδερμδης δὲ οὐπὼ ταύτη ἑυείσης νϑῦ 
ἐχᾳ πολιω οἰκειοωρα ον, ἀλλο μὴ σα οἰτοικεν. 
μὴ οἱ α ΔῊ μονεῆν,αἰξιουμτοις ὠπσιζεῶτ δα τὸ Ἷ 

εἰεῆνος αῤχεϊον, (ἧς μὴ στὰ στὰ αὐαηον αϑαγκᾳ ἢ ἐσ 

θεοί φασι με χονται μὴν σὲ αν ἄξνλα σεμιότερα: 

( ὅτων ὁ νοῖξ αϑενέργητος ἢ αἷδὲ τοὶ ἐνθείσε,αὐξὶ τὸν 
ϑοὸν ὠεργέϊ. “δύο γαρ αὗται μερίδες φιλοσοφίας; 

ϑεωρία χϑὴ τρᾷξις. κοὴ δῆτα δύο διωάμεις ἑκῷ.-: 
χόοῳ παρ ἑκατέραν μερίδα σοφία κ) Φεόνησις. αἱ: 

σι ͵ » ξ ἊῚ ᾽ ς" 

αὐτάρκης κϑὴ ἀκώλυτος ἡ κατ᾽ ὠκεινίωυ ἐγεργήα: 
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5,8 ὈΙΝΕΙΚΦΟΑΙΚΥΝΜ σα ΟΟΚΥΜ 
Τῷ ἀδελφά. [61 

ἜΝ αὐτοιὶ αὐ ἴσοις ἐν υδρ εἰρίώῃ ϑρᾳσᾶς. 
ὧν δὺ πολέμῳ σειλριζ.τατέοιν πανία χοῦ πο- 

γηρφιί. ὡς τέ μοι δοκεῖ ζευτίω τ; «γχαίως εἰσγαι 
τοῦ πολέμῳ χόριν, ὅτι βαΐσεινός ὅδ: τῷ αἰδὲ ὃ ζαρ- 
δὲῦαν αἵματος ἀκφκξής. χοὶ συχνοιζ ἀλαζόνας πα- 
οῴλᾳαβων, μετριωτέροις, ἡμῶν δοτοσι ωσιν. οὐ »ὃ 
οἵα τὸ πῇ τῷ σεσοξήσην δζὶ τὴς ἀφορᾷς [ωα’-- 
γίω τον αἰλιτήρμον. οὐ σὲ πυξ ἐντενῶν. οὐ δὲ λαξ 
ὀγναλείϑαι Ὁ δπιεμκεςέρφον τινί. χθὲς τοι γγάνυ λακκ- 
τρῶς σιευηγορήχει τῇ παροιμίᾳ. μῶλον φὲ τῳ 
26 ἡσμᾳΐ χρησμὸς γεὶρ αὐτικρις. τῶτό γε ποζτως οἷ- 
ἅλα, τὸ, οὐδεὶς κομκήτης, ὅς τις οὐ ψιωϊζετω,. ἡμέ- 
ρας μδρ γάρ τινας ἑξῆς οἱ πολέμιοι φὩροσηγγέλ- 
λοντο. καάιμοί τὰ ἀπταντῆτόον ἐδόκει » καὶ βαλαρί - 
ταςσιαυτεία δὲ οὐς ὀϊξηηθυ ὁ φυλᾳρχος. εἶτα φϑεί- 
σειγτες αὐ εἰς τω) πεοινίω, αἰδιεμδμο μέρ. οὐδωμᾷ 
οὲ φαμνουᾶμων,, αἷδὶ βουλυτὸν ἀπε χωρρύρμδυ ἐχα- 
φος οἴκοι. συωϑέρδμοι πάλιν ἥξειν εἰς τίω υςεραί- 
αν. ὃ σὲ φρυξ Ἰωαύνης τέως μᾶν ἰωὴ ἐδαμοὺ.ούχοιυ 
ὡςτο καὶ φανερὸς εἶναι. φήμας δὲ ὑχίποισο, νωῦ 
μδρ ὡς κατεαγὼς εἴη. καὶ δικωρίετω τὸ σπέλος.νῦν 
εἶὲ ὡς δ ζῳ νοσέϊ. γυωῦ δὲ ὡς αἰλλό τι χοικὸν οΐξαί-. 
σιοῦ ἔχοι. τοιοῦτοί τινες ἐφοίτων λοηλοηοιοὶ ἀλλθ΄ 
ἄλλοϑεν ἥκειν φάμϑμοι, τῷ μὴ δὲ σειτὲς ὥναι ποῖ 
γῆς [ὦ αὔνης σόοϊυτοον ἢ κρύγηετογ, μευ οἱ] αὖ οδγη.. 
ορύνδμοι, «ρρὸς τίω)Σ ὠχα! οίαν τῆς συμφορῶς ἐγε- 
τλίαζον ὑπεσδάκρυον. νιοῦ ἐδ τῷ «βυναίε λήμιζα- 
τος. ϑυυῦ ὴ0] ὠκείνα χοιρῷῶν. τί αὖ ἐποίησε. τί αὐ ἐοῆύε- 
Τὰ δὶ πᾶσιν ὦ τῷ δ αΐμονος εἰπεὸν αὐ ἕχᾳσος,Κοὴ 
τοῦ χέιρε πατάξας» ἀπηλλαῆστο σαν δὲ οὗ, ΔΨ 
ἐπ οὐδενὶ χξησήμῳ πάλαι οὐοαῥεφομδμων ἀυτώ, 
πο μῦ ταὶ Καὶ οὗτοι κοὴ οὐδὲν ὑγιές. αῤνῶν ἠο]᾽ ἐθί. 
φων δχιδύμεοι αρπαΐτῆρες. κυ νηὴ τοις ϑεοιὶ ἔςν ὅπῃ 
Κοὴ γιουαμκῶν. τοιούτοις λοχίτας ὧκ πολλοῦ παρε- 
σκόίαςο. μι} ὧν εἶναι μδὸ αὐὴρ οὐσῇ ὄψηχειρει. χα- 
λεπὸν γείρ.σεφιςης οἹ ὅξ1. χρὴ ὡς αὐ δόξφεν αὐὴρ ἐἢ 
δῷ τοιὶ ὀνίᾳς αὐ ρας, αρίςος σκέηηεἶ). ἀλλὰ μοι 
εἴοκεῖ καλῶς οἰυτω τὸ δ᾽ αμμκόνιον αὐτιπολί δύσει ζ. 
πέρεπην νδρ γὸ ἡ δὴ ἐκ τοῖς ὅπλοις κοίτην παρελη- 
λύθε, δ. ἔτι τοὶ μετεωρότερα κακορίοντων ΜΠ πὸ - 
λεμίων. ὁ δὲ κοὴ παντατασιν δπογνουὶ ἡξοιν αὐτες, 
ὡς εκ αὐ τὸ βάϑος τῆς χώθας ϑυῤῥήσονίς, παρῆν. 
κι πώνίῳ οὐϑὺς ἀκοσμίας ἐμπέπλησι. ") ἐϑενείας 
μῶν ἐκ ἐμιῤμψητο.καᾳταγελὰ γέ τοι "ἡ αὐ αϑζομμένων 
αἀποῦστι. αὐτὸς 6) ἡΐκοιν ἔβη πόῤῥωθεν. οὐκ οἷοία ὅ-- 
9εν.ὠκδ; γὸ εἰς συμφχίαν φποφΟ  Λ αϑζ, παρ ἢ 
σέστϑόϑοη τοιὶ ὄξικᾳλεσα μᾶβοις ἄγροις. οὐεῖξ γὰρ 
ἐμιξεξληνέναι τουὶ πολεμίοις ῳρὸς τίαὶ φύήμεζωυ 
γῆς Τραὕνου ποοφυσίας, καϊᾳπλαγενίας. ἀσφαλῶς 
«δὲ τούκεῖ κατοςησοίυδρος, πρρος τὸ πονοιμὴ ἔφη ζα. 
 δεδραμη"οέναι. προς δέχᾳ ἄγοι γὺ ὅσον οὔπω τοὺς 
αὔρας, ἰωὺ λάϑη παρών. Καὶ μεὴ ὄδχζριοίοϑῃ τοῦνο. 
μα. δ ϑυὺςουδ ὥπαντω ἀκοσμίας ἐμιπήπλασῃ πω- 
ξαὰςρ τη εἶν ἐξ μῶν χρὴ ἐν βϑαχεὶ,τόχνζω τῷ νῶν 
οἰδϑασωσειν ὑπινούμδμθε, βοῶν αὶ μέτωπον. 

Ἐγαϊγ. 

Οἰάεμι νἱάξας ἰη ρος ςομβάξτος, ω ̓ ς} ο γειὸ. 
τἰπλ! 405, ἔος ΟΕ γθ) πιο πιαΐος ὅς ν εοίος. [4 

416 πηογιτὸ πδης ογατίαη 6} ἀοθ τὶ σοηίςο; αι 
Ἔχ τ ΠτιΠ) οἹὲ τοι ρθη τυ) ΔΠΘ.11})}85 411) οἰτοῦ (Οὲ 
εἰ", πγυ]τόίαιις οἰογιαῖοζος οην Δοςςρεεῖς ἀει 0. 
ΓῸ5 ΔΙΠ!“ααηζο πο ὶς Γρτεῖς. ΝΟ ἐηπὶ οΧ Με πθς 
ἀοίηοςρ5 ρεῦ ἔοσεὴν ς {ἰχορίτα {Ὀο]ογαζιην οᾶΠης πῷ ας τί ΠΓῸ ΠΊΠΘΠ ΕΟ ΡΈΡ 5 ἱπτοπζαζασγιιπιν ΠΕ ΡΕΔε5, αι δὴν ΡΓΟΒΙοσθες "ΠΡ ἘΠῚ Ηεΐο ΠΟ γ610Ὸ ας, ηγδη ὃ Ῥτοθοτθ}) Πέίομυ σοηῆιηᾶη, υὐτρίδαι ροτιὶς ογαςα!!, Οταςατηη Εἰμὶ ροτίρίοι οἰἘ.1α νετὸ ργοβὸ τοπθο, Νομηο ΠΟ δῖα » 401 0} 
ταάατ, τ θιις ΘὨ ΠῚ αι δυίἀαπι σοηεί 15 πα 1Π10 145 
δάρζας Ποίξες αἀπιθηζαγο » ΠΗ] Π4υς ψηἤιαι εἰ νἱ οδιμά ργοσθάογοσισ, ὃς τε βαπως τηἰτιζξα αοὶε βᾶς ἰαρ τας δἀπχίς, Τ)εἰπάε ΡοΙξατιαη ἴῃ σαμυρο γαπὶ ΓΘΡΊΟΠΘΠῚ ὙΦ ΠΥ} ογαζ, ὀχροέξαιπν5,οὕτη 6; ηπ}- ἰδ] ςοπίρίςουθηζαν, οἰτοα νοίρογδη ἀπ το Ππρ8ν ηυυ 6 ἀουριη ,οα ςομάητοη 6, νιροίξειο 4! ΤΟΠΘΥτΟΓΘΉλα ,} πτογοὰ ῬΗΓΥΧ Ιοαηπος μα 11Π| ἐπ γαῖ, ΠΟ] 6 [οἰοθαζον, ἰουοῆος γογὸ οἷδην ομλτ(6 δασ ἰμ Πιοιηλπ 6 5)α Ἰὰς οἴμη Πἰαόἔτμη) οἵα ὃς οὐἱις ἐο[8- σαι), ]]ὰβ δὴ τς ριτατ οἰ δποσθο ἰαβδογατο, αἰ ὰδ Α|1ο φυοάδηι ἰπτοϊ θαι} 1 πγαΐο Ργδαν. ἘΠ ηοαί ΓΕΠΠΊΟΓΘ5 Πα 6 οἰ οι αθηϊῶζος [ραγροθαη τ,α] 
αἰγηάς ίς νοῃίτο εἰἰςοϊάϊ, τς 4Ζυ] ςοττᾶ Πα τοί» 
4119 τϑ ὑγασιιη ΠΟ Πη68 (δ δε, ας ν Β] Ἰαϊοσολῦ ΖᾺΘ ΙΏτΟΓ Πασγάδῃμ (ὁ ἹΠρουτα ἢ ἑταζθ τμα]} σαι" ΤἽ» ̓ ς γγηνας μϊτιοτο Νμης ΟΡ 5 Θγαῦ βεηοιο οὔ- ἰϊδητία. Ναης οἰυδ τηαπίθιις, Οιἀ ἠπομμ τὺ Ομ" βογοιΕκ ἰῃ ογηη δι, ὁ ξουτυηδπη νηιὶ χη. ἀϊςοπς, πα η δύ; (δ νοιδογδης ἀἰσοάοτς, τάς αὐτό ΠΧ δουυμ ΠΠΠΘΤΟ » 41] Ἰἴατὰ ἄπ πὰ! π9 Βοπὶ Ουμα οἰ 6ὸ ἔῃ Π]ατίτάζοι μαδιοταπι, οείσμι {Ἐ}1 Πομλδτί»ΠΘιις αι! ΟατιΔπ ργοβατί. 

ἄς τόως κα Μ᾽ δὰΥ͂ ; ͵ ΄ »-" ἀρνῶν ὅδ᾽ ἐρέφωγ ἐπι διήιμεοι αρηταχτηρες, 
υξέηογηη (σ᾽ ὑκαογηρ ργάδομος μηῤ εὶς 

δ ΡοΥ Τ)φο 5» ΠΟ" ΠΕ ΠΠ ΙΔ Οὐ 1 ΠῚ] οὐ παγ. Εἰυΐσ ΠΟῊ] ἸηΠάϊαῖοσος ᾿Δ 1) ΡΓΙάθην (ἀδοσηαγας. οὐπῇ ὅστις νἹΓοΠξ ποθὴ τρηζας, ΕΠ ΘΠ τη ΠΡΟΑ ρας φοἀ ΟΡ ἢ Πα ὅἄζνε ρραγξαῖ,ργα 15 4] (απς ν σὶ, οαἱσ ΠΣ Ππνηὸ τπα ἢ ἑπότιγ, 96 γα ῃὶ ν] δας ερστορὶὲ ΓΕΡΌΡΠατο οἱ ἃς ΓοΠΙξοτο [οστιμηα. Ὁ πὐρμοίγε. [ΕΠ ἀἸο πὰ 1 ΔΙΓΠῚ15 {γυ ἐγὰ ΡΓΟΟΤΟΙ͂Ι ξαφγαχηις, οὑπὶ δάδιο ἰῃ Ἔχοο ἤοσιθας ἰοςις Βοίξες ἐςροριιατίοπεϑ ἔλεογφης. ΠΙς φυὸά {δὶ ΡεγΠιΔ δε δὸς ομηηϊπδ' ΠῸΠ νΘΠΓΙΓΟΘ, ΠΘ 416 [ἢ ΡΙΔηςἰ οι τορ]οηἷς αὐἤιΓοϑ ἄεζ ςοηάθις »Ρταϊξὸ ογας Ογηηΐα Πιδικὸ τηοτίθι5 Ὁ τυ 15 ἱπηρίοῖς ΠΘΦῸΦ τπθητιοηρη Ὑ]].π τηοσϑὶ ξιοὶ τς, Ίάοτο οου, 1 ἤάδι Βαβαοείης ] [ε [δ ρει δΡΕ γδιγ ἈΠΙΓΙΠματο πρίςίο νη ΠΠμς ἑ ἴῃ φῃχ γΟΟΑξαΠ., ΠΠἸΔΠΊΟΌΓΘ ΠῚ νἱΠ ἰςαζος ΘΕ] Δ ΠῚ) ἄρτος, τά 4105 τιιδηάος ξα δι ἀοοογῆζης, Ναας πηρτοῖπον θη. αὖ ΠΟΙ θιις ἔλέξδτη,ςὴγη ἐς ργαίφηξία ᾿οαμηΐδ ἅπηᾶπὶ Δοςρρηἤξης,, πλοῦ ρεγοι!ῆς, 16ὲ οὐμη [ὅς ΤμΓΙζᾶς οἶδε ρατία δὰ τὸς θοτοηήας (δ δοοιιτηδ αἴςογο. Ἐχρρέξασγο δηίτη Βοιηΐηθς 14 οἸτγοϊτο [6115 Ρὰ5.», ἀστ [6 ποίοίγθης δάθῆδ » δέ ποη νεηῖσας ΓΟΙῸΓ ΠΟΠΊ6), Θτας] ἢ.) ἸΟΊΣΕΙΣ μϑ βδτίοπο ομηῃηΐα ἐπ Ἷε Σ Ἶ ἐρμώωνα ον τς. 
᾿ ΡΙ εξ» ΒΕΙαπά] ργασθρίογθμ {6 ́ [6 ἰηξδγρης ἂς Ὀγευ! τις ΠΟΘ Πα ὶ ἀγίθῃι τγδάΐσ εὔζαγη Ῥγοηγίζζοης ἐξἰαπιδης αἀ ἤοπίοπι δά 

ὲ 

; ΡῬἢαΪλα’ 

-΄. πὶ "ὦἃἝὀ Ἐπ απ πὸ σι τὶ κι πιὸ. 

ον ΟΥ̓ κ“ξς.-. “ΜΦἨΠΠΠ δᾳῴῷηυ Δ μα ἀρ αὶ ΚΡῊΣ 



[5 ΄ 

Ῥω. ὦ 

ς- Στ ὐκ τᾶν τἷν ᾿ὰἀῖἶυνρ. ἃ 

Ῥμαϊδηρειο εἱδζ αὦ σοζηὰ ἔεκὰ Ρ]α ἤππὶ » ογάϊηπη 
τ ΠΟΙηἷπα ἤησθῃς, ἥυογιια γίμηι ποίου δί 411-- 

α[ᾳαιη ΕΧ οὁ γιάοθατιαν [οἱ τίη το πο γθυπαϊαγάη.- 

πε ργα Ἰςααητ, ὃς ἀϊ τοῖς σαρίθραπι, [Δπὴ πτθηι 
γοίρογι! πιΐτη τορι συμ αάθγας , ὃς ἱπυδάοηα! 
ΕΠ ρι15, οὐ τι ἀητὸ πγοηϊάπαιη ἀοίςοπάδγεπιϑ, ΠΡ] 
“αάτιου ἐυπ 6 65,1. |Ε|ςὶς ν ἐξ ηείς ἱπά ας!» οἰαπιο 
το μι ]ατο, παπιὺμι σαρῖτα βδτία ροζθγδητ, οαγία δά 
'Πος ξεγεδαησαγο ντ ποηλιπὶ οριι ἴδε ναῦ » θο5 Βο- 

ἐδ Εἰ ας ὃς ξοίτπατο,νὶ ἰητγα ατπλατδοίρδιθη- 

ἴπγ, Ρυ Τα σάι οαζοτν εχ δόγαπι (δγηιοη δες (είς 
ἰΠ ΟΠ οχ  ΠΠ λυ ς5,Ποἴϊος ἴῃ Ριορίπαιο οἰ ςογη 18 
1 Θ΄ αὶ ποι Πηοίοπο5 οσδίος, δ νὰ αλΐμιὶ νἱάθρα- 
τσ» Πα ἔχ Ὡς {πἰρς μά α τηθγοηζος Ραγατιππιος ἢ 
ἔπ Ὡγο το 5 Ῥογισαίαμα δἀϊτενοάὸ νῦ ποίεε ροίο- 
Ἰοηπιις ἂὸ ἕλοαϊτατίδιις ῬΟΣΙΓΟ ΓΙ. Ροέαιαιῃ ἰρσὶ- 
ἱπγγιάετιιης πος ὃς σοί Ῥεέεὶ {πητ,απεθηϊιαηη ἰμτγα 
ἢ} Ἰαόξιιτα νοι γοζασ, 11 {πὸ πιούο ἀεί ςοηάθηζος ἐχ οαυ]5,α« ρυισπαμη ἱποαπάφηι ἴδ ραταθαμς, ΜΙΠ1- 
ἀπο πηγηὸ ρίασιίς Ποιηῖηο5 ἱπιϊτατί. ἘτΑΠῚ εηἰπὶ 
οὐ 9.Ὰ.τ ἢ] Πγοιαι5., αἰεδας [δ ἤοα ροοσαζυτιηι 
Ἵτ φηποίξεοιν αἰ Ἰρ᾽  παπιν [4 ἰπ 6415 Ργα 
᾿πέξαχιμ. Ου4 Ἰριεαι Ατεγαέζο ροῦν πὶ ἔγαηο; ἃζ 
ΟΡ ΘΟ (9, Ομ.» υἴ5ι15 ν γος Δἀ ἀπέλις σαϊςατίρις, (ς 
τη βισαι σοΟμ ςἰςἶσας οὐηὶ ἰοσο το πλ 0. ΟΠ ΠΏ 7116 

οΘξηξγο αἀξηδίτο, θὰ οἰ Πἔιπηαιις ἔγοηιιθη5ν ὃζ νῸΧ ἰὴ 

᾿Θατογοτηοάο "ας δὰ [δὲ τὰ πὸ ἔοι ὸ ἀϊέχι εἰξ,ν.-- 
ἰοῦ Ἰλιάς ἀ ρηΐον ξιοσιῖν οι ης ἢ 665. ΑἸτοῦ 
Ρύὰ ἀφοἰ αἸανδζ ρΙ λα Ἰτιχτα ἔουγὶ ἀῦηιι ρον δήροτα ἃς 
ἰδαϊα,ν πο ἱπῆροτα ἔο ας γᾶ ΠΠ Πτο,ίαρτα Πμοίϊος ΕΟ]]]. 
Αἰξοιροῦ ουνηία ἰοσα [δΠΠὉγ πιάποῖς » ῃ0 486 ἰπ γ]]ὸ 
ἐς (μά ἀο ϊοῖ, Αὐδιτγοῦ δηϊιῃ τρί!ς οείατῃ ΠΟΙ ΙΡις 
Ἰποσ αι ἔα ΠῸ [ρεέγξᾳουϊαην» δὲ νῖ κε τ ]Π1ἃ νἱ]-- 
ἐτοητορ τας, ταρτοῖί χααηταμι ο5 οοἤίζοτς ρο- 

ἴούφηγο5., ποὴ νἱάοραης. 564 ςοιτὸ ποῦ ς ΔΠΠΠ] 
ΤῊ ΠΟ ΣΕΥ » ον ἐς ομιᾶζο {10 τμαχιπᾷ ἢ ΡῈ5 
ΠΠῸς Βαδα οι. Τα γοαπλς ἰσίτιν ἀοίεην» νὲ ἢ 
415 ἀρορίΠιἴδς., ᾿οχοίροίειημ5. ἸΝοαιο δα γχ 1Π]-- 
πα} ρυα αι} 4] ἕλσους πος ἴῃ αμίτηο παροραηλι5.Ε.- 
-ΤδΉ 1 ταϊηοτῇ Ζυ ς βοτεὶ θοηόσας δηΐτηο οἰΐδτ, τὰ- 
ΘΗ προ ΡαΓ οδηβάεθαι . ἰπτυσης [ἢ 6- 

Χοιηρίι τη αυοὰ ρῬαηϊὸ φητὸ σου τσ ες. 101 ταπι ειἱ- 
τατρὶ 5 οοπηα, Οὐ σαπαηᾷςο δηΐπι οἴοτ, ὶβ π ρτὸ - 
θηδὶς ποῦς ἕστο Ῥσίπτας ντάοθατογ. Δὲ νοτὸ [οτ- 

ταίῃις Ἰάφιυν ποίει δας ἀοοίάογατ. Ναπι ἴῃ ἀςῖο οοἱ - 
Θολτὶ οχροίύξαθαπο, νὰ {Π λο 5 ̓πηροταπη ἔασθγδιγ}5, 
ἐξ ἀοβρηφογέι. Ροίζαιαπι νοτὸ ἃ πουτγ 8 το8 1π0]-- 
βόγοτας ρεϊγὰμι απ! ἄφηλ }} δά ΠηΠἜγαπι,, ὃς ροίς 
πος πος αὐ αἰτογαιη Ραιῖουη νογτο θαυ ὈΣ 2 ΠΘΈΤῚ σο- 
ὁγιὴς αὐτ τἀτα Ἰὰς: (οἀ αιπεδιὶς στοτθιις», πο ἀϊςοΠΠ0 

Ῥῖο ξασα Ρυζαγοῖας, Ὠοῖπά6 νογὸ 4υΔΠγ115 ΘΠ ηγ15 
ἸῈ 0 Ἰζατυι,γοσααιητι5.ν δ᾽ τογγάγατη δος Το Πη65. 
Ἀεὶ οὐννμο [ρίτιτα Βοιηρααπι σοηίδοιτῃς 6ἴς- 
δξν Τη Ἐν στο (Ἐ]5 πλα τ 59} ροῖγαπι {ρδίογας, ἘΠῚ 
ϑδάϊοῃγ Βοιηθαα τποη5 σΟΠοϑυ ες » ΖΌΘΩΥ ΟΟμμ6- 
᾿ΐξητος ας ἃς πάταγα οαἰ το  Ππτὰ τααπιτἰΠΠπημιπι 6Ε- 
τοογηης, Ἡΐς ορἷατα οἰ πὶ πο ἱπηιηουτὸ σα ε 5 

δας, ἃς χαϊάατι αἡ ΖΕργρτιας' Ηἰταα9. φάἀμίριο- 
ἴδῃς, Ἧζαης αὔθ ὉΠγη95 Τα τΟΠ6 5 αὐτί ἢ- 
Ῥετὰγς δαὶ ἰηναῖατ, αιδά ἰ5.» 411 οπηπας [υ0 9 
Ῥτου  ἀρητὶὰ {υρογασῖξ » τη ὃς τυ ςε ἀϊσαιη, 

δια 
τινες αὐτὸ 

ἐ Ἧ 

᾿δὺ οὐ δυκίμοι “δικαίως. καὶ ' 

παγ χοῦ τείχη νιΚῶν γ οἷς 
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ὄχιφαάλαγγα, κὶ Καωτῶ τὸ κέρας πολὺ τὸ πλαί-- 
στον. ἡπτοιῶν ὀνόμφτα τοίξεων, ὧν ἠγνόει τοὶ χρείαν. 
καί τισιν δοτὸ τούτου ἐοοξε τις ἐναι, καὶ τίω γεφύ- 
σιν ἐκ κάφαζον τὸ ἐμαιϑηθων πολλοί. ἤδη δὲ δεί- 
λη τὲ ἰοὺ ὀψία. κοὶ χαιοὸς ἐφόσϑου. χρὴ δὴ οόσω 
Ὡῖς ὀρεινῆς καταξαίνοντες ἐηγι όμυρθο. κα ᾳῦϑα 
νεανίαι τέοσ ἀαρες » ἐσαλῳᾶμοι χωρικῶς ἡ) κεχθα.. 
οότες ὅσον ἐχεῤρφιυ αἱ κεφαλαὶ, “δρόμῳ χορός ἡ- 

μαξ ἔϑτον, ὡς μησενὶ μαντεως οεῆν., ὅτι πολεῤκίὸ 
ποφόβίωται , Καὶ αὐ όϊδουσιν εἴσω 25) ὅπλων γ4- 

ὶ γεῶτι. ῳρὶν δὲ κοὴ κα !λῶς αὐμ ὁπμονων ἀπκοῦ στη 
Ἀερόντοον ὅτι κ) δὲ Ἰγαρεισιν»ὁρφμδρ ἐφ᾿ ἵππων αὐ- 
εἴραῤια πονηραὶ, κὶ ὡς ἐμοὶ δοκεῖν υπο λιμοῦ ξρῶ-“ 

τηδουμδμω, «οργγειεόταία οἹ, ουμῦ κιαἰρ δὴ υμα- 
τέροον ἀγαθῶν δοιοϑνήσμν ἐϑέλονζῷ,. ἐστειδρᾳ} ἢ ἂν 
εἶδον τὺ ὠφϑησαν; φρὴν εἴσω βέλοις ἐλϑεῖν, οἱ μὰν 
᾿Σποξαῦτες ὧκσερ εἰώϑεσειν, ἦν ἵππων, ὡς εἶξ κια- 

χίω σιεσκσυαζοντο. χα! μοι Καλῶς ἔχειν ἐσόχει 
μιλεξϊ ὅσο! του αἴδρας. καὶ γῶρ ἔφισι πος ἰωῶ, ὁ δὲ 
υνάσας οὐκ ἔφη οὐ οανομήσῳν εἰς τίοὶ ἱπεπικζω, 
ἀλλὰ τὸν ἀγῶνα 0 ἵππον ποιήσην. τί ουωῦ, παρε: 
γεγκῶν δία τὸ ψαλλιον, κοὴ μεζαςραφεὶς , ἔφυγῆν 
αἱ ακράτος ὀϊξελαΐίνων ὡἰξαιμμ οί ἥων τὸν ἕανπεν. ἐς 
παίστοιν ἡνίαν ὠφείς, κέν ῥῳυ παγτὶ χρώμϑρμιθ΄. χρὴ ἡ 
μώόςιξ στυκνή.. χρὴ ἡ βοὴ τὸ κελουςικὸν ἤχει. ἐν τού. 
τῷ σὲ οιοέτι ῥάίφεον εἰπεὴν, ὃν τινά τις ἄλλον ἐπή-: 

γεσφι πότερον τὸ ἵαυπτον, ἡ τὸν ἱππέα. ὃ μϑρὶ, γεὶρ ὃ-- 
μιοίως κι πορανῶν.. ὁμφίως κοὺ κατ᾿ ὀρϑίών ἐφέρε-- 

Χ ᾿ , Ν ᾿ Ρ φιλὶ φὸν Ὁ 
Του δύ 218) δασέων. κ) ὃζῳ 9 ψιλῶν. ῥύμη μια 

εἰιεπήοία τάφροις. ἀὴρ τοις ἐχθφοιυς ἡρεΐρ ὃ δὲ, δζα 
πάντων τὴν χρίων ἔποχος ἰω, οὶ ἐν ὀσινὴ τῆς καᾳ- 
ϑέορας ὠλίζϑϑησε. οδονοεῖ γοίρ μοι κἢ τοῖς πολεμίοις 
καλή ϑνα “υέϑωῃ , Χρὴ ὡς πολλὰ αὐ δὐξωωιν 70! 

αὗται ϑεα σειάστη κοὐ μεΐωι τύ ἐφ᾽ ἡμῶν, σον. ἐνλ᾽ 

ϑυμότεροι μδῥ ὡς τὸ οἰκὸς ἐσδυόμιεϑοι, σ᾽ ,ἐϑέντεφ 
«ὐοςὶ πολυ τὴν εἰς τὸν κουμήπίω ἐλσήων. ἐταξα- 
μέεϑώ αρυιῦ, ὡς εἴτις ἐσίοι, εξ μδνοι. αὐτοὶ «δ]ὲ μζοί-: 

χῆς αχᾷν οὐ σιενοεμιεϑοι. Κϑὴ γεῖρ ὅς τις αὐτὸς σὔ- 
ψυλος ἰδ ηπίςοι τω πέλας ὥφος οὐδαδ ιν βίῳ τὸ 
σελρνὸς δρῴν ἔγϑα εἰσϊὶν ἰωῦ εὐ ϑέιον κόμης. ὅγω οαβ 

ἰῶ, (δὲν δχιδοξότατος τοὺς τὸ τοροσωσῳν ἡμαξ, 
οὐ μίω ἀγνλὰ κο Τὶς πολεμίοις ταυτὸν ἴσως τῶτο 
παρέςη. Καὶ ταξαάμδρυοι, αἰδιέρϑυον ἡμαξ, ὡς ἴω 
ἐμβώκλωμϑν,ὠμιωυούμϑροι. ἐπεὶ σὲ παρ᾽ οὐσιετέ. 
ορον ἐπεγεἰρεῦτο, χσϑῴῦτον μδρ αὐτοὶ τὴν δγηὴ πὸ λαμ 
φέρουσαν καὶ μιετ᾽ ὠκοίνοις ἡ μιεὶς τίω ὅπ! ϑείτερά 

ἐτοαπόμεϑει,οὐσίτεροι ϑενῆον ἢ (α δὺν.ἰλλὰ θγο- 
λαίῳ βαφέσματι, τοῦ μυὴ δοκεῖν εἶναι φυγίω τίω 
αὐ αἰχορήσιν, εἶτα εδύτοι καήπερ ὧν Ουτοις ὀνὲς» ἐπ 

ἀσυωϑανόμεϑω ποῖ γῆς Τωαύνης ὃ δι᾽ ἑν) πσνσύᾳζα.- 
τι καϊαλαβων «ἰωὺ βοριβαίαν, οἠκίω ἀἰφρυραίου 
᾿μυὸς, ὠνεσιεούκει τῇ πέτρᾳ. ὄριΘ’ ἔδιν ἡ βομ- 
βαία κοῖλον. ὃ σιυνελϑοῦστωῃ τόχνη χοὶ φύσις »εἶρ- 
γώσοιντο φρούθιον ἐρυμινόζατον. τοῦτο χα! πάλαε 

αἰαὶ τὰς αἰγυήηϊους Φξήϊᾳ ζον σύριγγας. γιυὶ δὲ κέκριται 
Ο ὡὸϑφ παγίᾳς ἑαυτῶ φρομηϑέφας Ὁ’, ἵγα μὴ λίαν ἕάὰ ἫΝ δ, πῶ; 



230 

εἰειλότωτος αὐτὸ τὸ τῷ πρώγείφτος ὄνομ, τούτῳ 
«“οῳκαάϑηται ὴ Σ᾽ σωτηρίαν φροφυτίμησε. κὺ γῶρ 
εἀσελϑόντι λα ἐυρανϑώ δός ὅ2. καὶ εἴν ς οδγεῖξ πη Ὅν, 
ὡς μόνους αἴ χω ρῆσεη τοιὶ Τωαΐγει δρασμός. 

Τα ἀντώ. 063 
ἸΝόητος αὐ εἰϊωυ. εἰ μὴ πολλζῳ χώριν εἰσείζευ 
ππολεμαίοις, ὅτι μι τοσούτων αξιοῦσιν, ὅ- 

σῶν οὐ δὲ αὐτὸς ἐμαυτόν. οἰ λλ᾿ οὐκ εἰ μιεγείλᾳ χαοί. 
ἐν τα τᾶτο τοφοσήχει σκοπεῖν. αὐ λλ εἰ λαξεὶν ἐμοὶ 
αυωτο, πὸ γαὶρ αὐϑρθοπτον ὄντα, μικροῦ ϑείας 

καραϑά)αι τμχως, δε χαίῳ μὲ ὄντι τυϊχάνειν, ἡδὴςον 
εἰς δπόλαυσιν ἔρχοται, λέπορδμῳ δὲ «οἰ δαπολὺ ὃ 
ἀξίως, ἐλπίσα πεκραν χἰσόγείνᾳ τῷ μιάρλοντος. εἰ γὃ 
γεωτερὸν ὅδ: τὸ σἕος. ἀλλὰ κἡ λίαν αῤχαϊον.τὸ, μεήϊ- 
τί οὐδῷ ϑεὸν ἀμπλακῶὼν, τικζοὶν Ὡρῦς αὐιϑιροόπων 
ἐφαϊρφ». ἐγὼ δὲ καταμιανϑείνων ἐμαυτὸν, οἱ οέσκω 
πανίάπασιν ἐνσεέςερον, καὶ ὡς αῤμόσεη τὴ τὴς ἱξροο. 
ισιμύης σεμνότητι κο δῆτα δλχλέξομαι τρὸς σὲσπε- 
οὰ τὰ ἃ ἐμφυδ ψυ γῆς κινημφτων. γωρ ἔχω Ὡρὸς 
ὅντινα. ἄλλον αὐτὶ τῆς σὴς φίλης κ) συωτρόφα μι 
κεφαλῆς. σὲ γὰρ εἰκὸς, χρὴ μετέχειν μοι ὴ ἴσων 
φροντίδων , 6) νύκτωρ ἀγρυχνξιν, αὶ μιε᾽ ἡμέ. 
ἐὰν σκοπεῖν. ὅπως αὐ ἐἰγαϑὸν τί μοι “)η7)»νὺ ὅπως 
εὖ κα κόντι ὀἠᾳφύγοιμμι, ἄφουε τοίνυν ὡς ἔχει τάμα. 
τὰ πλείω οἢ᾿ οὐ αὐτὴν οἰσείης κ) μικοὸν ἀραίμδυθ’ 
φορτίον, καλῶς ἐνεγκεῖν μοι δοκῶ τὸ μέχρι τῶσ 
φιλοσοφίαν, ὀχ δὲ τὸ δόξω υυὴ παντάπασιν αὐτῆς 
μδοτά, εἰν ἐπαινεϑεὶς ὑπ᾽ ἐμίων, ὠξιῶμωι μιειζό-. 
νῶν γ φὐσοὶ Τ οὐκ εἰσὺ των κεῖνα) ψυχῆς ὄψιτηδφό. 

᾿γηΐζᾳ. φοξοῦμκαι δὲ μὴ χαῦνος “πόμϑμος κ) «ὐρφοιέ. 
μᾶυθ΄ τω πιμΐω, ἀμφοῖν δχαμῴρτω ἣ' μὰ ἕῶφι- 
σῶν, τῷ σὲ τῆς ἀξίως μὴ ἐφικόρδιωος. σκόχει γώρ 
δγοω. οἱύο Ἰέτοις ἐχοίςοτε μεράζω τὸν λφόνον.ποι σι 
᾽᾿ὁ ασαδὴ,κ) ασεσάζων, Ἰσγός εἰμι κιοίλιςοί γε τὰ 
ϑεῖα. τἡ παήζων. κοινότοτος οἷαγα γεὶρ ὡς ὅταν αὐα- 
κύψω δὴ βιβλίων, δπιῤῥεπής εἶμ χορὸς ὥπασειν 
"παῖ σαν. πολιτικῆς σδὲ φροντσος ἐἰμοιρο κῷὼ φύσει. 

Ἄ Ἁ “ 4 3’ γ), μελέτῃ. τον οἱ ἱερεα,αὔοίρα “δεῖ ϑεασέσιον γαι. 
ε Ν ε " Ν 3 ͵ ὅν γε τοῦς μδὸ παισιαὶ ὥπωσειν, ἴσοι κ) ϑεφί ἀμοὶ- 

ἢ κχ δὺς “ ε ε λικζον εἶναι λεή «ὃς ἵνα [ηρὴ τω) α:πύϑεσιν͵,ἰπσὸ μου-. 
εἴων ὀμιμφέτων φϑουρξται. ὧν οὐδὲν ἢ μακρὸν ὄφε-. 
λος., εἶ μή τις εἴη χαϊᾳσκουασ δ’ ἔγγοις τὲ χρὴ 
ρος ὡπώσειν γλυκχυϑυμίαν, αὐένοθοτος. ποὶ “ )ε 
φϑὸς ϑεὸν, ἐκ αὐ Ἰσιος ἀλλα κοινότοωτος εἴη,νομο.- 
διδάσκαλος ὧν καὶ νένο μεσ νᾶμα φϑεΐγορδρος. “χρὴ κωμβε ρίας φορῆρο ἄρα υμάν ηέμα; ἢ 
γὃ ἀπαντοων, μόνον σεῖ τρα ἤν, πάστως αἰτίαις ἀ.-. 
νέχεῶτη. πῶς οὖν οὐκ εἴη σὐ μιεγέϑοις ψυχῆς κρᾳ- 
σίςης ὁγέγκφ το σοῦτον ὄγκον φροντῇ Τῶν. κ. (μὴ κᾳ- 
ζχελύ στη τὸν νονωῦ χρὴ μὴ κατασβεοϑεῖσειν ὧν τῇ 
ψυχῇ αὐδαισθεῖν τὴν μοῖρων τὴν ϑείαν. ἅτω ττωντο [ὰ- 
πῶν ἔχιτη σευ φίτων παι ον τὼν αὐτόν. οἵ οἱ αδ. 
τ διυυατὸν ἐνίοις τῶτο. χρὴ κωκαθίζω τάς φύσεις 
αὐ, κὠκοίνοις ἀληϑῶς ὥναι ἡγούρκαι τοι ϑείοις 
εὐρας. οι τὸ ὁμιλεϊν χεάνυ φῳοάγβῶσιν αὐθρῳ--: 
“ἠνοίς μὴ ὑσπομόπηρι τῷ θεία, λα καὶ αὐτὸν οἷσα 

ὈΙΨΕΚΒΟΆΛΥΜ ΘΚΕΘΟΚΥΜ 
τη άϊτατε ηυοά εἢ ΡιΓορτίμπλ τοὶ γνορσαρυζ ᾿ς . 5, “ ᾿ ϊ μι οαῖοσὶς ἴπ ἢος ςοηΐ Θάοτῖς 9 ἃς (Αἰσζδην ἔπαπι γἱ8- 
ἄϊσατε ποϊιιδχῖτ. ἈΤΔΏῚ ἱπρτο τις. ῥσουῇις οἱὲ ἱᾶσ 
Ῥγείπτῃ οι » ὃζ οχίτιις ἀ ΠΟ] Ἰπγὰς » γ᾽ [0145 οαριᾶῖ 
Ἰολι15 ἔσα 5, Ν 

Ἐ24 2». 

Μέιϑ ἔπι , ([ ποπ᾿ ππαχιπηδτη στατίαπη ῬιοΙ 
᾿η4}5 μὰ ΘΙ)» αὸ  πχ6 τάηζο ἤποποῖὸ ἅζ ο τ 

Οἱ ἀρ) ΣἀἸςαηξ» “ύδηζο Π66; Ἰρίς πχοηλεῖ, Αἴ 
ΠΟ Ὼ 1 σοηγαἀοταηάι) οἵδ, δὴ τηᾶθηα ἰατσίαπίι. 
[ξ4 δῃ ἐρο ρὰγ ἔπη ἀοοϊρίεπάο. αι μομῖο οἰμι ἢ" [18 » ῬΡτοβοῃιηοάτι) ἀἰι 15 Βομοσίθιις ξιηρὶ», οἰ αι 
τος, νὰ α]δαιαταγ , (παι βίπγιιη εἰὶ δα ἐχαεῃν 
ἄτι, Ω υἱ νοσὸ ππαϊσὰμι αθ οί ἃ ἀἸριίτατο, [ρεπὶ ἀ 
ἔτ !β ἀπητάτη ἃς αἰρεγδηι οοηοίριτ οι οπί πιο 
ΠΟΠΙΟΥ οἵδ ῃγοῖιις, [δ4 οπιηϊπὸ νοζυδει5 οἰἰμμ 
11165η6 40 ἔφοθϊοσο ἴῃ Γ)έμ) σομημ μῖο. Βοποιεμι 
ἀρυα Ποιλΐη 65 ἐμ ροῖσομ,, Ερο νετὸ εὐδι εχρ οι 
ὯΧ6 ἸΡ΄ππ1» οπληϊηὸ ἐπλο εἰ ΠἸοτοι τερογίο, φυὸμι 
νῦ ϑασογάοι!"} ρταιίζατὶ ἂς [χιξεϊπιοηὶς ἔτη ἰϑοπειν, 
Ἐχρομδπὶ ἰριτι εἶδ ἤγοα τθ τὶς αβεξεομος. ΝΝοΠ 
ἐπιιὰ ΒαΡΘΟ»ουὶ ρα το Οαγο ὃς ν πὰ πγδοιμ οὐμν" 
ζᾶτΟ φαρ!τς χθοθηίοαῃ). Το Θηΐμη νοὶ μα] οὔ 
Θαάθμι ὃζ ρα] (Ο]]Π]Ἰοἰτυιά το νογία τ! ποξξύς» ἐς (οι, 
0 αἰ λ 6 ΓΟ ἃς ἰητογ αι ἐς! ΠΡόγατο “αδηλ δα 105 
ἄτι) δομι) Αἰ Ἰαιιοα τὶ ζςοῃτίραῖ 5 ὃς ΠΤ 
πο 1) Αἰ ἰαιιοα πα] τι ἀθο! πθηι. Αὐα ἴδε ίριαν 
4 {ὑ ὁ αξίο πηθα! τες μαΐσβαης, (ῬΡ]υσίπλα γοιὸ 1λμὶ Δητθ δ] σοραἶτα Πιηϊ.) χρυ οημς ἢ ιτοριῦ Ροπέ ἔδγγο τα ῃ] γνάθοι Παέξοινς ρα Ποῦ Ὁρ αι οη]8 
᾿νογὸ ἰαυα θι}5 ΔΙ] [16 ΔΗδοογιῖ» ἀυδά ΠΟΙ 05 
τ]ὸ νἱάφραγ ἴῃ θα οροτᾶ Ρογάογο, ΟἹ φαμὶ οὐδ 
τη Ίοτα ππιης τα] 1 ἐς βοτιμηζ [75 4 πηθητὶς Πα ἐτμΠ| 
ὃζ δρυϊιά θη ᾿ππάπςαγο πὖ ΡΟΙης.1α νοτὸ τὰς [οἷ “ 
Ποίζαια μαθε. ἢς ἢ πὶ οἰϊθηζομι, ὃς Ποπογοιῃ δά 
Τ]ττ 1 νττοητ6 ΠΟ γοίξὸ πὴ ΘοΓΑΙ,αἸτο τί οὔ- 
ΟΠ ΠΟΙ.60 5 ΦΙΓΟΓ 5 αἸρηϊταϊό πΟὴ αΠδαμοηάο, Ἵ} 
δὶς ΘΠ] ἀρ ΔηΪ γ τυπη. τορῦυτα. Τ᾿ οΡις ἢ]5 0Γ 
ΠΠῸ τέριις αἰ] ρτιο, Δ Ἰουῖς ἃς ΙἰυάΔ]ο.Οὐδὰ ἢ απ, 
αἰϊς ορογαπι ὨΔ ΘΟ η» {Οἷς [ἀπι»ταχἰ πὰ, ἴῃ τοις 41" 1115 δὲ σου] οἰΕθιις. Οὐλτη νογὸ τά ἸμΔΠ τὴς οοημοτ 
ΘΟΠΊΓΏΙ 51 Π}115. ΝΟ οηΐπὴ τὸ Ρτατοσίτ. οὐπιὰ "" 
δγὶβ ἀΠτεπηπι οἶδ, λα Θῃγηδ ἰοςΟΜΩῚ Θ6Π}15 πι [ο’ 
ἰοσο ἀείςρηάογο. θογεηάα Ἀθριθ]1σα παταγα {87 
ἀἸίμπηαιιο πιθιιι Δ ἤογσγοῖ, δοθγάοϊθηη γογὸ 0111" 
ἤρηι Οροσῖοῦ οἱΐξ ἀϊαϊπιτὴ ἃς ΤΟ Πα)» 4] ἤς 4 05 
τ] 40 Ποη αἰτοῦ 4ιὰπι Γ) εις Αἰ 6 Πι15,6] νιον" 
δγιιου ἀδοοσιμτ ἢ ηϊτῖς Θοα]ῖς εὐ οα τι, ποτ} 
πρΐ ις δας ΘΧΊρΊ5 οἱζ νῆπιις., ηἰἢ 4115 ᾿ηΠ γα ϑγ 
σορτταβαπᾶμις ὃς (4 οπχπῷ ΔηΪμχὶ Γι ΟΠ ΠῚ .1Π΄ 
υπόξι5.1η ἀἰμη1ς νογὸ γοδας μὖ (εοτἤτι, ς ἃ ςοτηῦ" 
ἈΠ Ἰηγι15, οἷ Π Πε]ορὶς ἀοέξοι, (ἄς ἀς ἔατυτὶς Ἰοχιᾶ" 
τισι Νεροεία Πιηξ θείαι ταητα [0] ϑοτοιάα,, αιαηῖβ 
ἤηγμ} ΟλΠο5 ϑογῶς. Ομγη δηΐπὶ γο8 [Ο] ἡ ἢ οροτίεῖ ᾿β ἀπ! Παῖς ἀπ οπχηίὰ ογίπεϊπα ἴῃ (Ὁ τϑοῖροειο 
γεγὸ π6 ρογπιασπα φηϊπια ἢ ἃς Ρυς άτι(ϑἴπγα περὶ 
{ἴς εἰἢ. ντ ταιτᾷ οι ΓΑ ΊΙΠΣ ἸΠΟΪ ΘΙ Ρογβοζαῖ,δς αηἰπιδ, Πὰ ΠΟ ἀοηηοῖσαξ , ΠΕ ΠῚ ἀἰαϊ πᾷ ἴῃ ἀΠΠγλα Ροχιοῖς 
[ἢ ΘΧΕΙΏσα ρατιατητοζος τάῃηη; ἀϊπογῆς {πες οὔ 
{τα μοητίθιις, Ἐφαίάομη ποι πλὸ οἰληι οὔ, αἰϊφυοϑ 
εἰς, χυὶ ἢος ριαίξατε ροίδϊπε, βδοτγύπηχις ἰῃσοηίβ 
δοδῖα Ργαάϊοο ; ὃς ἰρίδι Γοδία ἀϊαΐπος ποπιεϑ εξ ςεπίξο 5 4 ταππδι ἴῃ Πυπιαπίοτοδας γορῖ ε΄ 
τητρζαπηοη ἃ Π)ςο μον ΑΒ γαβαήτυτιϑοά Ἰρίμπι [Οἱ 
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ὶ , 
Τὰ ᾿ἀο(ςξηἀοητοχῇ ἃς αἷν γερο γδιιόγίθηζοπη [1}- 
Ε “ΦΑΣΙ αιΟ 115 τοδειβι πῶς αὐ τεγγοίξεια (δ άπσιπτ, 
δὰ ' ἀουΐλτη ςοπέίρογο. Ζυδηταπὶ ΠΟἢ [λο]ὰ 

ἃ δ δὶς ἜΧΡ ΡΟ ογῖτ, ΝΝαιὰ αιιὸκ 14Π} ἀηϊὸ ἔληλι- 
: ἡν δ ΤΆΪΠῚ συααπν [πε πιαοιΐα » νἱ αυσοιηάιο 
ἀοεζατᾳ ρᾷῖς ἀσςο ]οεῖτ, τὰ Ρ᾽αὐπυὴπι δα ἀρ οῃ Δ} 
(οηξους Ἀόθόγα νετὸ οατθὸ » ὃς οὗ Ἰητοχίοτα ἔπηΐ 
τῃλϊὰ (χη, τὰπὰ αὐ ἐχζοσίτς (βοεγο ποι ροΙ 1» 
ἔξάις ἀο]ογοῆι οχ οοπίοοητία Πιερτιην οπηλιηὸ 
Ῥοπθτὺς αυθο;αῖηας [1 αυὶς πὰς τοσοῦ» ραϊλτη ὅζ 1η- 
δέμαὸ βχτοσὶ ποὴ κϑει ἢ Ερἠσορυπι δἀςθὸ ραγιηι 
“τς ὃς ᾿πηρο] τα πη Οροῖτοῖδ. , νὰ πιαϊτὰπι γθάπη- 
γι το] ατιος οτιατη ἃ {το]οσῖθιι5 Ἔχρίοτ ἀζαιο 

ἴδιοι, Ἐπ 1Π4 ἴὰ Πτόγις δά γατύθηι {τε ρεὶς ορου- 
ἴξξ ἱῃρῇς, ᾿δῇ Ρἰὀῤυϊδυξῖο πλατεῖ Ἰοσεης ορὶ- 

Οἱ! 5 οὗ δάπισις σαιμλιαν τος πλὶῃ πιὸ ΘΉΏ. 
(ζεὶρῇ, γι ΟΥ̓ θιι5 τὸς ἱπποϊοίζογοϊ » σαιιθ 5» νῖ 

“ποι υ ἃ οιιοποτίς, ὃς ἀρ Γλοιιπι» ὃς ἀριιᾳ Βοιη!- 
"ΠΕΣ, ῥτὶ νοτὸ ρατίθηι Τ ΒΘορἢ  μπὰ {1Πὶ Ἔχίγα 
οαΐρᾳ 

ἸΠΠ δι εἰ ὡς ποίοὶς Ομ ΠΙ τη σἀρίοηάϊ ροτοίϊα- 
ἀρηι βις υαυοπιοάο ταποπι ὀγίμηθη Πα ἰπραηιὸ 
Μμὶ ἰρίταν Τὶς ὅζοχ., ἃ. ἀπμέΐα ὙΠΟΘΟΡΆΙΙ τηὰ- 
Παρ νχογοι ἀδάθγιῃτ, Οὐηίθδιυι ἰσίταν ἢ ναπου- 

“ἢ ρια ἀἸςο;ητῆὰς τοἤαταπι μοὶο πὸ πθᾶπδ ρίοι- 
[ας ὍΪΑτὴ τορι ἰαζασιιηι. , πόσας Οἰληῖ οἰ} οὰ ΓΘ ΠῚ 

ἀδίταγιαι » νὰ ταὶ (οἰθης. Ηος δηΐλ Ὁ 
ὉΠΏΙΐ Ρἱοταῖς τεπιοϊαπὶ οἷ: ΠΙυΔὰ Ιόσίρις ΟΠ} ἃ- 
ἰϊς αι, 864 νοΐδηι ἃς νοῖα ἔοίδηι;, γε υαιηρίι- 

Ἢ ΠῚ ὃς ρει} θοτὶ παίοδητατ, Εἶος νππιπὶ 
᾿ἰατοὺς ἀοἰοι,οο ΗΓ ηἸατιοη 5 οἱοξεἰο παι 4ο- 
Ἅπι, [οςέαμτςαιη μας ἀε το (Ὁ ἀ8}}5 ποίζον 

ΙΘηγ {15 5» (πος Ιορᾶτος ἃ ρΟρυ]ὺ ογοα- 
το. Πα νεγὸ, ΔΙΗῚ] οἱ Ορ 5» νὺ ἀοσοδζιτ» 

ὩΣ νεποηραζαγ, 1) } πατὰ οηΐμη ἀς Ἰρίο ριαειριις 
γειδῖς, Ἐτοηϊηηῇ το χα μα} 15 δΠΠοπς πηουηδη- 
ἴι, δά (Ο] πὶ πος [μηπλδινι 415 τουοςοι ὈΠο]ς 
εἰ, "ς ἀϊσαηλ ργοσίμις βοτὶ ποη ΡοΙΐϊς » νῦν» αι μοῦ 
[ςἰδητίαῃ ὃζ ἀρμόνος τ ἀοτηοπηϊεατίοποηιν 1η ἀπὶ- 
Ἔ1Π} ΤΠ στο Πα ἤχης ἀοξετἰπαυϊαθεξαέξοηταγ. Οοιι- 
Ῥότζαην απΐθι μαθος,, ΡἈΠοίορμίδαι ρἰαγαμηηας 
ναἱσαεῖς Ηἰος ἀοξεειηὶς τδρυσηατο, οίηάο ημης 
μλτη Ἰῃ ἐατ ορηἴοπειῃ δά άιοατ, νὰ Δι πυιμὴ ροΙΣ 
“ὌΥριας ΘΧ Ίπγθ τ βοτὶ. Μαπάμπι ποι ἀϊοαπι αὐς 
ἍΠς ραγτος ἔτη] ἱπτουιτζαγας. Ἰλο(υτγθέξοποη ῥιε-, 
ἰξαζάηγ., [χηόξι τὴ ιοάάδλῃι ὃς ἀὐ δ Π 1110 ἄυςο, 

τλαἠζύτιις ἀθες, νε ορίπίοαΐθυς νυΐϊσὶ {δ ίογ!- 
ἅ,, Αἰὐἰητὰς ἰσίταν ρΕΠΟΙοριι5 » οὴπι ἤτ τὰ - 

ΠΟΥ γοΥ τατΙς, σοποθαἸτ νυ Πτατὶ τη τ μα]. Ηλδει 

Φ Ἀγ) αιαη άπ ΠμγΠἸταά 'ποπὶ ἰππνξ δά γογζαϊθμη. 
Ει ν ας δά Ἰρριταάτηξ οἰλπι οου]5 αά (ασπι ἀδιτ!-- 

Γρηζα μη (γαίταν εἰπΐο [απ] Π6» “ιιοηιδάπηοα πὶ 
ΤΡ Θηε δι τεποῦτα ἔαης νυ] οτεβ 9 ς οτίαπι πιοῆ- 
ἄς! ὴ νυϊσὸ σεπίςο τέηι νυ ]ςηι εἴς» ὃζ ρετηϊςῖο- 

ἀηνν Θγίζατθπι ἢἰ5» 41 πο ἔπη ἴτὰ Αὐα  ς ἐμῇ νῖ 
ὙΈ1α] ρου Ρἰσιαίτατοπι ἃζ οατίταάϊποπι ρθηϊτὰ ἰη- 
θίοοτο Ροῆπης, ϑεά μας μδπὶ (ἀοογάου) ποίει 
868 ζοησράδης, ΟΠ τη ἀσοτο (ἀςζδτάοτοιη. Τομηὶ 
ἸοΙορ αἴα ἀοάϊτυς θπι. Ἐοτὶς αὐζοπι {δυπιοηὶ 

ὴ ἄφο,άταιις ἄοςεο. Ατ ποι δἰ υ! ἃ ἀφάσσομ; γε - 
ἢ βούμζτου ντῖη ἤπά ορίπίομς ρογπιδηθαμζ, 51 

“τίλτῃ ἤς «(ῇς! ἀϊςυπι,»οροττογθ,ὃζ ρορυίαμ εἱς (ἃ- 
“οπβοτῷ, ορ[ηἰοηὶν ας τοις (απὸ πο ρο ἤππ|» αι], 
ἩΠΠ θης πιὸ ποΐατι δ ρίαπαπι ἔβοοτο. Ομ] 4 δηὶ πὴ 
Θριιῖο ςἰιτη Ρμοίορῖα τοὶ οἱ ὃ γεγίϊατεηι ἀππὶ- 

τἢγ σογι Δ οπά Ἰταπὴ ΘΌΣ ἄδοος 9 αὐυϊείτιο 

᾿ 

7 ἘΡΙΞΤΟΙ͂. κ᾿, 

ἀ πὶ Θ1Π ἢ πρά ]ο ΡΟΠΔΠ. 168» ἅἄζοχο-.- 

271 
ὧν ἐς τὲ κατιόντα. γὴ) αὐστ᾿ ἄςτος αὐιζνῳ ἡ φγειλέ- 
μδμον ΟἿς «οοὸς τὰ [ἰωὠσὴ μιεϑελκεσι. ἐμπιμηλά- 
μᾶνον κηλῖοος,, οὐκ αὖ εἴστοι τς ὅσης. το χὸ οἰκείοις 
εἶναι μοι Θπάλῳι μολυσμεὶς,γὴ τὸ τυλον ἀρέρος ὅλι 
οὐνόμδρον͵ εἰς τοφαϑήκην μέγα συμβαλλεῖ) ῥώμη 
οἱ οὐκ ἔς μκοι. καὶ τὰνσὸν εἐχ ὑγιῆ. καὶ ποὺς τὸ ὧκ- 
τος αῤ)ιεὴν οὐχ. οἷός τέ θάμ. καὶ πολλϑ σέῳ ἢ ὧκ τῷ 
σιυειοότος φέρν αὐΐαν. καὶ ὁσεύκις εὖ μυέτις ἔφοιτο, 
λέγάν δζα ῤῥήδυν οὐχ, αὐαούομαι. εἷς τὸν ἱερέα δὲ 
πῶ των ἀνηλίσωτον ΕΠ) ἀρρυσήχει ποῦλᾳ τιῦ πε- 
εμόντι ἐς κ) ἑτέροις 1} μιαῦ (άτων ἐκπλυογτα. 
χῴκεινο δεῖ προσεῖναι τοῖς φρὸς δ εἰσελφὸν γραᾷ 
μίῶσι. πάντως οἵδ αὐ᾽α γνώσονται συχνοὶ τίδὺ ἔπιεο.. 
λίω οὶ γὺ ἐχ ἡκιςαι)έτε χάριν αὐὴ ὑπησόροῦσα. 
Ζ πᾶσι ζαταφανὰὲς τὴ τὸ χρῷ [ὰ.εο ως ὡς ὅτι οὐ 

ὑποίη, δὴ ϑθς Θεὲ χ) φρὸς αὐθρᾳαπων αϑαέξτιος ὧ 

ὼ ἐχ ἥκισὰ ὥς τῷ πατρὸς Θεοφίλα. τιϑεὶς γαρ΄ 
ὧν μέσῳ τα μ(φὶ κ) οδ)οδουὶ ἐξ απάντων ὠυτοῦ βολοί). 
σοιδὺῖ δὰ ἡμδ πῶς αὖ ὑπαήτιος ζω ἐμοὶ Ὁ ιγαρᾶν) 
ὃ,1ΤῈ ϑεὸς ὃ, τε γόμος. ἥτε ἱεραὶ Θεοφίλε χεῖρ,γυνα)- ᾿ 

χῳ ὄχισεοώχει. σγρφαφορόζω τοίγιυν ἅπασι κὶ χέο- 
γύρομίαι, ὡς ἐγὼ ἵαύτης, ἐτε αλλοτοιώσομαι χαϑεί- 
παξ, ὅτε ὡς μοιχὸς αὐτῇ λαθρᾳ σιωωξσομιαι. τὲ μὸν) 
“ὦ ἥχιςα σύσεβες. τὸ ἢ, ἧϊκιςοι νόμιμον. λλὼ βελῃ.- 

σοϊῥαί τε κϑὴ δὔξομαι συχνά μοι ποῖνυ κἡ γρηςοὶ γ8- 
ψέδωι παι δέα. ἕν δὲ τῶτο σεῦ δ χύριον ἃ χειρφίο- 
νίας μη ἀγνοήσει. (οϑύτω ὃ αὐτο, ϑδο ἢ ἀμφὶ ὃ 
ἑγάγοον Παῦλον κ᾽ Διονύσιον. οιἢ πρεσ βαί εὶς ἡρὴ- 
ἔοι ὁ τῷ δη ἀκ στυυυϑάνομαι. ὠκῶνο δὲ οὐ σιν 
σεὶ μαϑεῖν αὐτίν. ἀλλ᾽ επορηεϑῆναι. ὀχαλέξομὰ) 
ὁ πλείω αἷδὲ ἀυτοὶ καὶ γὃ αἱ ἅπανΐᾳ τἄλλα μικραὶ 
ὥοῦς ἕντις αὖ το ϑεῖἴο. χαλεπόν ὅσην εἰ μὴ κἡὺ Ἀίαν 
διυωΐατον εἰς ψυχὴν τοὶ δὲ ὅχιςύμης εἰς ὁποὸ φξ 

ἐλϑύντα οδίιζωτα σοιλόύϑηναι. οἷάδτα δ᾽ ὅτι ποδλὰ 
φιλοσοφία τοῖς θρυλλεμᾶροις γέτοις αὐτιδχζοτώῃςε.) : 
οοπιασιν ἀμέλει τὴν ψυζζω εἰκ αἰξιώσω πὸ τὲ στό- 

ματος ὑφεδρηδυὴ νομίζην δ κόσμον ὁ φήσω κ᾿ τὰλ᾽ 
λα μέρη συνόχαφθείρειϑαι. ζα ϑωμιλημᾶμην αὐαΞ 
ςασιν ἱερόντι θὲ δστό βῥττον ἥγημαι. ᾿αὴὶ πολλὰ δέω 
Ταὶς τῷ πλήϑοις σολήψεσιν ὁμολογήσει γοις ἐμέν 

ουμῦ φιλόσοφος ἐπόπηης ὧν, τὠληϑεῖς, συγ χεὺρξϊ τὴ κ᾿ 

Ὑκεβᾳ γβοϑϑδυλ ὃς αὐαλολθευκίο ὅν δῶς Φῆοε ἕν 
λήθφαν Τὼ ὄμμα τεοὶξ λήμζω. ἃ ὀφϑειλμὸς εἰς κα - 
κὸν αὐ ὑπολαύσφον ἀπλήξςε φωτὸς. ἣ τοῖς ὄφϑιιλ- 

μιῶσι τὸ δμόςς ὠφελιμωώτεδον, τούτη Χαὶ τὸ ψεῦ- 

: σδὸς ὄφελος δὴ) ϑεμεαι δήμέ
ῳ ὃ βλαξερον δ αλής 

"ἢ θειαν τοῖς ἐκ ἰθρύασιν ἐγατενίσει, τὐοθς τίω ΝΠ ὃν. 
Τῶν ὀὁγαῤγήαν. εἰ ταῦτα καὶ οἱ Δ χαθ᾽ ἡμαξ ἱερῳού- 

γης συγ κὀθοῦσιν ἐμοὶ νόμοι, διυυαῥεζωυ αὐ ἱερᾷ ῶι. 
χοὶ μδὲ οἴκοι Φιλοσοφα πὸ «ἡ ἔξω φιλόμυϑές εἶμι; 
ο)δάσκων. αλλ ἐσὲ μδότι μυετοιϑιδάσκων. δύφν ἃ 
ἐῶν 591) αἱ ἀσοσλήνεως, οἱ δέφασιν ἕω σὴν χρὴ κι- 
γεϊδσαι, τ) δύημιον ἐξ) τὸν ἱερέα ἢ σόξαις» ἐκ αὐ φϑύ. 
γοιμμ φαγεξθὸν ἐμαυτὸν ἅπασι χαϑιξαίς. ἥμῳ ὁεὶρ 
δὴ κὼ φιλοσοφίᾳ," Ὡρὸς ἄλληλα. τιωὴ μρ ἀλή. 
ϑειαν τ ϑείων δποῤῥηΐόν εἶναι δεῖ. γ ᾿ 

ὶ) 



-Φ 

“τ΄ “τὸ σ΄ στ τὠν σατο πον τι ς οὐ». Ν᾿ ποῦν πιο βι. .ς . πα Ὁ τως Ν 

213, ΙΝΕΚΟΟΣΕΒΙΥ 
ἑτέρας ἕξεως δεῖται. αὖϑις δὲν πολλάκις ἐρῷ μη. 
εεμίαξ αὐοίγκης παρούσης. οὔτ᾽ ἐλέγχειν σοφὸν; 
οὐτ᾽ ἐλέγχε τη. ζολούμϑρος οἵ, εἰς ἱερφοσυμύϊωυ εἶχ, 

ἀξιῶ φοϑϑς ποιειῶζ σδογιαΐαᾳ ῦτα ϑεόν.ταῦ αὐ - 
ϑρώπες μϑοτυύοομιαι. οἰκξίον ἀλήθεια ϑεᾳῖ, ᾧ δὰ 

πείν των αϑαΐτιος εἢ βέλομιαι ἕν ἦτο μόνον ἐχύσο- 
ψράνομιαι. ἔπ) κοὴ Φιλοπταί μων ὠν ὃς γ,. πωιδόϑεν 
αὐτόαν ἔχον ὃ πλιομ(φινέιν τε Κοὴ ἱστ πὸ ον εἰν πῴορ 

“δέονίος,αϑιώσομιαι μδύ, τι γὰρ κοὴ πώϑω τὲς φιλ- 
τώτας κύνας ὠϑήροις δρῴὸον χρὴ τοὶ τόξα, θριγη δέ;α.-- 
(α. μδοτερήσω δὲ οὐ ἐπχιτείήῃ ϑεός. χιὼ μισόφροντις 
ὧν» ὀοϊυνήσομιαι μδμ αν ἐξομεαι σὲ οδκισίων "ἢ ὡρῳ- 
γμῴτων λειτηργίων τιν οὶ ζαύτζω εἰ καὶ βαρέιαν ὧν" 

πιμπλιαὶ τρῦ ϑεφί. δυγ κοΐ σὲ οὐχ ἐπηλυγασομιαι. 
9, ͵ ΟΝ ε ͵ « 
8 ἢ ςυὐσιασή μοι ὥοθς Τὶ [λων ἡ γνώ νι. ὅτ Φρο.-- 
νῶν. ὅτω λέγωνναῤέσκειν οἶμαι! ϑεᾳί, ἰ βούλομαι σὲ 
καϊᾳλελεφϑαέτινα «ἷδὰ ἐμ λόγον,ὡς ὠγνοηϑεὶς, 
ἥρπασες τίω χειροζονίαν. ἀλλ᾽ ὡς εἰσεὸς ὁ ϑεοφιλέ- 
ςῶτος πατήρ Θεόφιλος καὶ ὡς δ χιςοίψδρμος, σαφές 
μϑ! ποιήσεις ἑτω βουλαί σοί) «ἰδὲ ἐμ. ἢ γοὺὶρ χα 
χόθαν ἐάσῃ μδύειν ἐπ᾽ ἐμαυτῷ φιλοσοφουῦτα, ἢ τὸ 
ἐίλ ταῦτα κρίνειν χα) δζχηγρέφειν ἡκῶς τῷ χοροῦ Ἐ 
ἱερέων, ἕαιυτζῦ χκύραν οὐχ κποολείψοι, ὡϑὸς (ᾳῦτα 
ληφός ὅδην ἅπαισοι γνώμη. τὸ χὸ ἀληϑὲς͵, σ)ο]δ᾽ ὅτι 
τοῦ ϑεηῖ τοροςφιλέςωτον, ,ο) νὴ τίυὐ ἱεράν σὰ κεφα- 
λίω, κα τι αο9 ζχυτης νὴ ἢ ἔφορον ἐληϑείας ϑεὸν, 

ἄχθομαι μδιὺ, πῶς γὰρ οὐ μέλλω δεῆσαν ὡασερ εἰς 
δίον ὅσιὸ βίε μείᾳσι αὐ ζεῶτα οἰ ἢ τότων φανερὸν 
οπυορδμων͵ ἕπορ ἐκ ἀξιῶ λονϑείνοιν,ἐγκράνοιων ἡ- 
μᾶς ἱερεῦσιν, ᾧ Ἧτο σδέσωνκεν ὃ ϑεὸς ιτσοοϊύσομεω ὃ 
εὐ ἀ[ιζωυ. κ᾽ ὡς ϑεῖον σιωώϑημια καϊᾳ δέξομαι. λογί- 
ζουιαι γεὺρ ὅτι κϑὴ βασιλέος αὐ δηυτάξαντος. τὸ κα- 
κοοδαΐμονός τινος αὐνγεἰφορλίε γ δέκίω αὐ ἔδωχᾳ μὴ 
πήϑομϑρος. τῷ ϑεφ Ὁ ἐθθλονν δεῖ πείϑεῶζ. εἰ ὃ μὴ 
φρρφσι. ταί με λειτερηὸν ὃ ϑεὸς,κοὴ ὠκ τορϑοιμίων 
σδεῖ τὸ θειόταΐον ἀγαπᾶν ὃ ἀλήθειαν, ἀγλ μὴ δ] 
φ ἐναντιωτάτων, ὃ ποῖόν 5 τὸ ψευοοὸς εἰς δὶ ὑπη- 
ρεσίαν ὠυταθ τος οἰζεᾶσαι. ἡγυδ δὺὴ τῷ τὰς χολαφι- 
κοι εἰδέναι ταῦτου, (οὴ φοθς ὠκέϊνον ἐξα [γεῖλαι. 

: Ταάπῳ [0 «} 
1 7εόμἷω τὸ μειράκιον ὑφῇ τῷ σιλφίου πότε- 

ρον δπὸ γεωργέε σοι γέχονον,ἢ δῷοον λαῶν, 
ἔα μιρρλσα κωμοί καὶ δῆτα μαϑων ὡς τὸ σα. 
ζόμϑρον πὸ σὰ κηπίον, τοὺς ἅπασι κὺ τῶτον ἐκό- 
μισε ὃ χαρπὸν ἡ γίω συηλῇ τοῦ τε χολή τῷ λα χά- 
νΒ χρὴ τῇ φήμη τῷ τότε. ὄνα)ο τῷ παιμφόρε χῶώρίε. 
ΧΟῚ μύτα σὺ καίμεοοις ἐπαντλῶν ἢ φιλτῶταις Φοῳ- 
στὲς, μήτε ὀνκειναι ποτε τὸς τος ὠοἶνας ἀπῶϑο- 
βήὕσφαν,,ν᾽ ἔχοις αὐτὸς τε χρηῶται » ἡμῖν δχωπτέμ.- 
σήν ὅσωι φέρεσιν ὥραι. 

Τα ώπώ. 168’ 

Ὶ 1 εἴκω λύων ἡμαΐ, ὅπλα καϊᾳσκουα ζεῶζ, 
1 Ὁ πολεμίων μὲδρ ἐπεχόντων κἡ λείαν ὥπανίᾳ 

τοίου μδῥων, χρὴ δποσζ αἤόντων ὁσημέραι δήμους Ριαταᾷ ἀσληξ 7 ἀἴα; αυρπἀϊὸ {τασες ροραυϊοτῆ ΒΩ͂Ν 
νι Ἢ 

ΜαΆΞΒΟΟΚΥΝΝ 
γογὸ, 4] πὰ Πα ἰτιτὴ ἀφ άογαῖ, Ττογυ) ἃς Ἴ ὲ 4" 

φΑμ,» 0} ςοροηῖς ποςοηϊτατς 5 ἤδάιιο τοδατρυοῖ 
(ἀριθητοι» ἤραις τοάαγραϊ, Οἰλὴ αὐτοῦ ὧα [ὼς 

ςογἀοςια γος οτ, Ποὴ ΠΠηγυΐαο ἀορῃμαζα., : 
Βομληέίαιο ἤπμιις τοίξος ἔδοιο. Κ᾽ ογίτας ἔαμαὶ 
υιά απ οἰὶ [)εο, οὶ ῬΕΥ πη] ρας ὃς Ἰωποοοῆϑ Ι 
οἵα νοῖΐο. Μη πος ἐξ (οἱυπι ποι χαΐο, Ἐΐ 
αυοπιαῃι [τυ τούς Ἰμἀε πη) ἥππι (41 ἃ ριιοτ5 μοῦ 
οὐθαοιὶ {π||᾿πὰ],ιὸ ΔΙΠῚ)8 ὃς 6115 Οροσδμη Ρἰμϑ 
4810 ΠΑΘΑΓΟΙ) ἀοΪ τοι ἡ: ἀοι σαρίαμυ, ΟΠ ἐπ΄ 
Ἠ1Π} [011 Δ] ΠΟ. , (ἃ ΟΠ αΥ Π τ α5 τα τηἱ οαηδ5 γ6Πᾶ“ 
ΕἸΟΙ115 ἜΧρΡΟΓζος νἸῴσδη), ἃς ἰασια ἃ τουβάι! μι θι5 6[05 
( Νετὰμι τοϊογαο,ί [ δὶς πιαπάοῖ ἂς χεἰδοαῖ, μ 
οὐπι {1π| Ποροτιογμη) αἴ; οαγαγαμι οἷοι, το] οἰ, 
φαϊάφιη αῇλςίατγιαι ρατίαττάμηθη ἃς Ρογξογαπι νῦ 1} 
1μ ἀἸςσιοταην ἃς σαι ταμπη πος Ὠγαποῖο, αιυτταπη}5 
βγάμι [90 [Ατὶςβισίαμ, Ν ςη; νοζὸ φιίοαυαπι η ἀθη, 
ϑγατ!5 σοίαθο , ποῆτι6 ἀμ 15 Τ δι ἃ μηρα ΠΝ 
ἀεΡ᾽τ. Ον διηδάπηοάυτη φιίαυς (ςμτιτν νετα ἀἰοαῦν 
ἰά νετὸ 1260 στγατιιη) οἵε ας Ρίασοῖο μον οκ ΝοΙο 
δπτθ 1) ΠΟ πη τζογονντ Αἰ] 14 ἐς Π16 ἔλμμα τοὶ ἱπ 425 
τυ» ἃ ἰρποτιις5, ἐθ] οξ ἸοΏδηι ὃὲ φοῦ Πνμγατιοποιῇ 
ΑΥΓΊρα τ ΠῚ ἀἸρηϊξας 5, [οἀ νὰ [τὴ 5 το ρΊοΠΠππι5 
Ρατοῦ ἽΓΠΘορΠη]ς , δέ νι σηδδ,οιὴπι τα σον 88] 
ας 10 ΘΘρογιτ,ςοττιοτοπι ηλ τοάήατ. Αὐζ οηίμα [π}0" 
ἕο ΡΠ ῆο μὴ ς {Ππὸῖ ΠΙΔΠΟΥΟ 5» ΠἸΘΟΙῚ ἰρίμη) ῥβιίο- 
(ορμαητοι,, αὐ ντ ροίὲ Πας,πος σρηίοαι, διὰ οΠμοο 
[χρργάοτιιμι οχραηραῖ, ΠῚ Ἰσοιπι ποη τοἸχιεῖν.. 
Αἀδας ἰοςιι5 οἵἢ ομγη Θητοη τ, ογϊϊας οπιλ» [ας 
᾿Ιοίο» 60 στατι πιὰ. Ἐπ ροτ [λογίμη ταιμι οἰ ΠΝ 
4ις Πρ 15 Δητο πος ροῖ βὐδρόμα.. Ὁ 
Ἰ)ευπιάοϊοο “ιι θην: σας Θηΐἢ} θη ἃ 

᾿ τα ἀπ ὃ νἰτα Πὺ τη ΔἸ Πατ.ν ἰτᾶτ πλρταηάιμ. ΑΙπῚ 
ταπηθη {1 ἢΪ5 1} ἰασοιη ρτο]ατὶ5, 418: Ἰθῃοσατσὶ ποἷο» 
ζΟΟρζαγὶ Π08 ἴῃ (Ἀσθγάοτιτη παιπιογμι ἰ5, 4} ῥεῖ 
διληι οἷμ5 τοὶ ἃ Ποο ροτοίαζοιῃ μαβουπιδίθο πόρὺ 
σοἴπτατοπη, ὅς χαδῇ αἰ αἱ πὰ π οπιθη ΔΟΟΙρ 4 Π,.5 10 0 
ὯΠΠῚ ΠΟ ΓΘΡΊΙτΟ, ἢ τοχ αυς Οφοοάππιοη χιίρίά, 
ΔΠρΙΗ ΟΣ ᾿ππροτγαίϊοι, ρασπας ἀατεπὶ προ θξει πᾶ] 
ἄλτι. Αὐ [6ὸ νο]ιιμταγίιπι οροῖῖθῦ ππογοηυ ῬοΓΕΓΟ 
(ὸἀ Π΄ μλὸ 165 ποι; φΔάἀπλίτεῖς δὰ ταϊηΠξογίμμ1», δ 
ομηλ αλάατη ΡΥ ἀξ ]οπ 6, ψιοα ἀμ Ππυιιηι εἰ 
(ο]ἰσεῖ νεγίτας οὔτ απιαηάα,ποαιο ΡΟΓ το 5 οὔεγαγ 48) 
σα απο 41 πλοπάοίτμι ον αι δῖις πυϊ μην ἔμπα, 
ΦΕἸΟΙχεῖιι Ἰγγορξάμιι), ἕλος ντ μας ϑοΒο]αίξιοι [οἰχπῦ 
ὃς αἀ Ἰρίμιμι ἐςσίεγαης. 

ξ,ἀρρ). 

ΠΝ Δάἀο]οίσεητοιι 46 ΒΑ Άτηο, νίγιπῇ δ᾽ 
ϑυαάἴο Ππτηρζιιπη, ἀπ ἄσηο ἀατιηι τα πὶ χμοαιδ ὦ 

σΟὨλΠΠΠΙςΓαΓ655 οὐμπηηας 4:4 ἰοἴσαι Ποσγο] αι ἃ [τέ 
ουϊτᾶ ρτρῖοι Ὡπ τ {πόζα εὐἰᾷ απο ρτοάαχίΐο 
ἀπρ|Πςι σαι ἴο {πη αβοέξιις, Ῥαττίπη οὗ οἱοτϑρυ 
οἰ τα  πθ,ρατγεῖπὶ οὐ Ἰοοὶ αυησιη. 1 σπου πτ, 
το ἰδ] ξιρκιβιπανα ΡΥ ϊππιν» ὃς ἡσ ας εἰδὶ τττιρά, 
ἀὶ ςπαυπτηος πἰςος τα ἀϊα τὴ οὔτεραῖ, πος {ΠΠ| γΠ7 
4Ζι4Π} δα τιος ἰασοτος5 πο γοῇ Ροπάσδητζ,νε ἃς πη τῦϑ'ς 
[απ σδιιοττοῦς ΡΟ 15, 8ς κά ποϑτγαη Πτιῖζογο, ρτοῦ 
νὨΠΠ] ΠΟ 6116 τοπΠροτιπη ὁροιταμ τας τΠ  οεὶζ. 

Εἰάε»». ͵ ω 

1 Ἑἐαυ 46 ςεάο, ὅζ ος πος ἰάδοτε (οἰαο, "ΠΟ, 
αὐγὰ ραν ηηις,ο Ποίξες ντροᾷτ, ὃζ Θχ ΟΠ] ηἱρυϑ 

11:4 
ἱ 

π΄ τὥἔἐἔοἔοῶ ς, 

δ. ΡΕΣ ττὖν με ς᾽ ἜΝ ο΄ ὐ  ....5 Ὁ’ π,...25λ’,.σ5 τς, 

Κ᾽ ον ἘΣ Ὁ ΡΥ ν,.... ὦ 

5.- σ᾿ Ξ 
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1τ γε απ γα] τος ποι ἤπε, ταπλθη οἱὲ νἱἀσδηζατ. 
{1 ἀϊςος ποη [τοῖο ΡΓἰαατίς Βοπλίπίρι9 ἀγπια σο- 

πάγος, γἸοττοιι νεγὸ ᾿ἰσος οὐδ γον ἢ 4αιάρηι οτἱᾶ Ες 

ὩΔῚ] Αἰτιά Ππςτὶ Γρρογζαιιθτο 9 ςοττὸ ΠΠπ4» ντρτο 15 
ἍΣ158 ἴδρος ἀοιϊηατιθι τθηθαηῖ, ὅζ Πύλη τη6 

«ὀηΐος 14 ἔλςογοντ Ράσδπι ᾿τασιπι ν τἀθαπι» ὃς [ἀρρο- 

1] ΟΥ̓ τα ΩΓΠ] 116 Ργοοποη {]Θπτῖαπι ἡπηροτά- 
ἴδιη, ϑζατ πὴ ἀφίηοορϑ χοσιαγ, ἢ ρυ ΠΕ παι [ουπλαπὶ 
Ῥδῖγια γοσορεγίς. : 

͵ 

᾿ Ἕ; άενι. 

Ε5. συ θην ἰατῃ ἰαποθας τΓοοθηζας ἃζ ΠΟΛ 65 
Ὅτιάθηη (μὴ οὐ δοαζις. ΟἸ Δα 5 ποῖ ρ τα ΡΥἹὺ5 

τ" Βαδαιΐ ποη Διηρ τὶς ἄδοοιι. Αριά ηο58 νϑιὸ 
θη ξιδυϊοδηταν, αὶ ομηπϊπὸ Ριφοησι εηίε5. 8:4 

ἊΝ ἱξζου ὨγσΓο 65 να]! ἀπὴς ἴῃ δά ππογ ἅγιο υιη σού- 
Ῥότὰ ἐπι τ ττὶ. Ε]:ς ἐρίτοσ ντοπναγι Οὐδ ά ἢ νι νθης 
ΕΠ ΘσΙατη οἰαιας Πα Ὀ πηι 5. Βομ [απ ἀρι πο5 ο- 
θαι], Οὐ δα απ ποι γύην οτίαν ἤιπτ δοιιγο5 αὖ 
δἰξονα ρατῖο ἀπηζαχαῖ δουτ, σα οὶ δά Ζοπαμι 4Ζ01- 
᾿8 δοίη (τατα ΠΟΙ ΠΟΘ ΠΠ115» ἃς ρατὶ ζοηάΠτο- 

ΠΟ υδηγυὶς πα Πτπηι μα ροῆτοσ οδιθ δ ΠτΕΠῚ Ρα- 
δα θιγηιις. (ὐοτταπηοη, Πα Πτιὶπν Δ Ισ γα ΓΟ ΓΟΠ]6-- 
τὰ ΠΠσοτ,Ἰη ροίζοτγιιπι ἀἸοπη οτῖς. Οὐ! ἄχτι οἰ πη 
ΟἰἘ ἰη ἢ Ῥασιίατοτος ποίεγος ποιά στιν» οὐ (8; 
Υθρον ν᾽ Ρευ(δοιτὶ οὐλὴν ν ΔΗ Τοῖς σοἰοτίοτος απιὰ πῃ) 
ὉΟΔΡῚ Ροιΐδης, αΠἜδγιης, Πιαα! ΠῚ γα υσράαιη πιιη- 

Οἴατο, Πα] 461] ΠΟΙ. ἀρ τὴς οδοϊταηάμπηι εὐτ», ἃς 
ατῦάι ΠΟΙ ΠΟ ς ἹΕρ τι Ἰατ᾽ τα ἤθῖη πο θα θηγ68. 
Δῃ[ατος ΟΙλΐ τ (6 ἀιχοταητνᾶς ἀἰίσετε νος ]6; απ 
ΘΠ 155 αὶ τοὺ ἀἸογινὰ ἰτοῦ Παῖδυ5 ἀϊστοαι λυ ῇ 
ΠΟΤ. 5. ν τ ΟΠ νγ!ς ΠΓΟΠΕ 5 αἴας Ρο] Ἰσοί!ς5 Πγὰ- 

ἤθη ΠΟΙ οΓο το γις, ρα τουίαοι νἱτᾶτι ἀσοητ 15 » ὃς 
ὶς Ἀοίραθ] ας (ὑὰς ἐπξἰταοητιδ. ντηο5 πα ἢ εἴα π,. 
Πα Ά ΠῚ ΤΡΊΤΟΣ οΥας νἰόζοτία ροτίταγιις, απ Πὲ 

ΘΡ159 ἸτοΎιμ} Ροτίταγις, ἹΝΙΒῚ] οπ πὶ ᾿παι Πρ  σατιπῚ 
ἸΧΘΥΠ1» ΓΔ η 60 τἰδὶ νὲ ΠΠοτοαμι συ γαμι σογας, ἘΠῚ 

ἀασθηι ΟΠΟΙ}) ταϊγοὰ την ἢς ἀνα» ἰῃ 1105 Ρομεβοϊιῃ) 
(οηξοττο, ᾿ 

ἙΙάρο»»;. “ 

Οἱ αἤπας » Ποη πλαΐις.» ΠῚ Θααι5' ΠΉ] ΠῚ γε] ]- 
ἅτις οἰϊ,οιη δας ραίξιιπι ἀἰπλ 18» αιθι ντ 
ἀ τ ςμαυπηγ τ] σαρας νὴ !6 Ροτα ἘΠ). 

ὅἀος ἰτογ ἔλοουο Ρτοτίυ5 τος πηρλὴ γ ἃς [ὐγπτδη ρο- 

ἰδτα τη, (ςἃ αὐαϊεὶ ρογιτγεγο πο θσιηξ, ΠΟ ὩΟΓΔΠΊ 
᾿ἰζοάφηείθιυς αἀξοτγθηχι5, 105 Θηἰπι»οι ἢ ποτηο- 
᾿ ἰοτθης,λἀφοὸ (ἀριθητῖα ρυζαγαης Ἔχ οο! !οτο, ὃς τλη- 

ἴδ γη τηρῃτοιη υϑῶι πσια » ν( ἄς πιοὶβ γοθιις πηοὶρίο 
ἸΠΟΙ λας ἀο ἢ δοιατο {πο Ὲ}} ροιδης. Ἃ ταπεὶβ ᾿π61ς]-- 
ἰδ ὴος ροηάογο ἔλοϊπιητ, αι πος 34 αἰ ούιμη ἰθητέ- 
ἴ4Π) ν πο σοσιμς, ΝΊσούπης ἰσίτας ποι Ποσῖδῃ.- 

ΠῚ 

᾿ο, βᾳ γἱοϊθηείοτε τποάο. ΝΟ εἐπίπι Ρογμλ το ηζ, 
“πη ργος ΕΠ Πομυ, (δα νοίτο τεϊγαμεθαης, Ουἱά ἰρ!- 
χὰ το ]ιατι, πιῇ ντ ΡΟ τὴς [πτογὰ5 δα τς ᾿γἰ τ 6» 

ἀϊδαις ἃς ΕἸ ΒῚ (ΔΙ ατουιι πιιποῖο . ὃζ αχ τορι ἃ ΡιοΪο- 
ἰγαὰς ΑἸ Πατὶ 5, οτος (δύ πηοηος ΓΟ ΓΟ» Παο νοτ]- 
Ὑπὸ ο ὃ ρτατοιίο τε τοροιταγς ; Ρισοιραὸ νοτὸ 
Ὀἰσάτανα Π]Πυά (ζείας αὖ οοοαία. Νοπ δηλ ἴδ ἔμ- 
Ἰησ]τὴ μη τθα ᾿ητοτοῆδ . νεζιπι ἤς ἐδέξυμα ἤτ, αῃ 

το Πρῃ,, 51 Ἰριταν Θρ Ἐπὶ Πηρια τθοοπίθη- 
ἴξῃη τοῖς, Ηἷς ξρν δι τα 51} ΤᾺ]Ω115 » Οζι) τὰ ἀ6 
πδῖς (ΟΠ οΓοσ 5... Ψ 

Ι 

γγία ἢ! Θ 2012 Ργοῶυεϑι τς 

γθϑυ οἱ Τῆθ υνείϊςοπιθ Τρυβὶ, ἰοπάοη 

ΕΡΊΞΤΟΙ Ἅ. 

ΠῚ (ἀοσεηίδε εἰ, 4] (Δ]ππ|5 οἤς Ιαδογᾶῖ.. Ατῇ 

23 
ἀθοῤως,  ρατιω δ ἢ ἐκ ὄντων, ἐς τε κ φαῖν νῶς τα 
λέξᾷς ὡς ἐκ οἴξον ἰσεχπαιςς αὐθραΐποις ὁπλοφορεὶν, 
δποθνήσκῳν ἢ οἶον, εὗτερ ὦ ἡ πολιτεία χαλεπαῖνᾳ 

τοῦ προ ρδρ» σωζεῶζ, αἰ λλ᾽ εἰ μησὲν ἀλλο κέρσα- 
γῶ τὸ γὸν τες νόμες “ἡυέται κυρίους αὐ ἢ τε των 
ἀλαςύρων, ΚΣ “πύσε" οοιοεῖς πτῶτο τι μῶμαιπάλιν δἰ-᾿ 

ρήνην ἰϑεὴν.γἢ ἢ μίο: κεκοσμνμᾶῥον. κὶ κύρυκᾳ σιΓὶν 
δὄχιτοήίοντα. αὐτί ςο. τεθνα ἕω, τὸ ὠφῶτον ὀρλμὰ «ὃ 
πο Οἰδὸς ὅπολᾳ βέσης." Τα αὐπζὰ. [ὃ “χὰ 

Ὑ "Μοὶ λό, αὐ μὸν ἠδὴ Πούνασι φιμακόσια (ἃ κΟο- 

πίσδὲς τοσειῦται. ξίφη ἢ ὠμφήγη τ ρότ θοὸν 

ἰω, εἰ πλείω Ὁ δέκα παρ᾽ ἡμῖν ἢ ἃ χαλχοίεῖ) τὸ πα- 

νυ πος μήκη ταῦτοι σιδυρα. ἀλλ᾽ οἷμκαι τος κεοὶ 

γηόίας ἐῤ ῥωμὰ»ἔςεοον ἐμβαλλριν τοῖς Ὑ αὐ τιτετα 

μδῥων σώμασιν τδτοις ὃν χοησίμεϑτι. εἰ χρηςίον ὃ, 
κοὶ κορύνας Ἑξομᾶν. ἐγαϑοὶ σὲ οἱ κύτινοι πὰρ ἡμίν. 
οὐ έοις ἐδὲ ἡμδι εἰσὶ κοὶ πελέκφς ἑτοοίςομοι ΤΥ δ 
ζώνην ἑχάςῳ οἷς τοὶς ἀαυΐδεις αὖτ ἀλοήσαντες ,ον 
ἴσῳ τἤσομδυ αὐτοις οἱ μησὶν ἔχοντες ὅπλων σορς- 
βλημα. ὃ δὲ ἀγων,υς εἶκε στη, αὶ ὑφεραίαι. τοῖς χὉ 
σκοποὶς ἡμὴ ποροοντυχοντες ἔνιοι Ὁ πολέμι ων οὴ 
σδιωξαντες αἰ ἀχραῶος, “ἧς ἔγνωσαν κρείἼοις ὀντος 
ἢ «λῶναι,ἐχέλοί σαν ἀἰγίλλοιν ἡμῖν ἀπα ἑφ ςα, εἰ 
μηκέτι δὲεήση πλανο ὅλα) ζιπἔντας αλθρούπεις ἐνε: 
δὸς μϑῥοις ἡπείρε πλώτι. μᾶῤοιν γὸ ἔφασαν, ἐϑές 
λήν μαϑεῖν οἵτινες ὄνττφυνμθοῶν τοσ ετον δοδον ὅπ ὁ 
στο σω ἃ χώρας ἐφλρύσομ μι ἐφῶ συμ ξαι πε- 

λεμιςως ὐσϊρώσ: . βίον ζ ὥσι νομα ϑικὼὸν κοὶ πὸ εἰς 
πολήεοίαν ὅτω κα ἴδ ς"σειμδῥοις, εἰ ασερ ἡ μέϊς τοὶ δὴ: 
εἷ ςρατείας. ὡς ὃν αὐθμον συ ϑτᾳί τοὺς πολεμίοις 
νμκσων ωὐ μᾶρτοι δύῃ πτώλιν νυοήσων. μηδὲν ὃ αἰ-- 
παήσιον φϑεΐξαί μην, ὅ.: σκύπηω σοι 7 ποιέων δι. 
μεληϑίῶαι. «ορφσήκρι δὲ ὄντι ϑείῳ, εἰς αὐτοὶ ἔσιοα 
μη μονεῦσαι 1 χώραν. 

ἡλολρς. σὲ κπτι ἘΣ ΝΝ ΤῊ 
ΥΧ ὄνος, εχ ἡμίονος, χ ἵστῆτος ἔς μοι ἀπο. 
τῶν αὐειμδῥων εἰς παν, οἷς χρυσοίμδυος ἀν, 

ἦλϑον εἰς σὲ Ὁ φιλτάτην μοι κεφαλυνν, βασὶίζειν δὲ 
Ε ἰϑϑ, ͵ ᾽ Υ ») 

πώνυ μδὺ ἐβελόμυν."ὃ τὺυχον εαἴυνα μην. Ὁ μευ εζα" 

σειν οἱ πσοοσήκοντες σὴν ἵνα μεὴ δζρ Ειξ ἢ τοῖς ἐπτιγ. 
τῶσι ἡγυοί μυεϑτι: Τέτοις γὸ οἵ τινες αὐ σιν ὅτω που 
συφοις ἥγην 7). τοσοτον γᾶν ἔχειν, ὡς ἕκαςον αὐτὴ 

ἄμεινον ἐμ ξ σκενα τι αἰδὰ τ τρεποντων ἐμοί. το"- 
Ι φ:- δὲ. 5 ἊΝ πῶ τ ὡς ᾿ οδξ ΑΛ 

σέτων ἡκῶς Φξαρτῶσι καιτ,οἱ φοθς δόξαν: ἐξω 
σῷ." 5 , ͵ὔ Ψ »"“» 

ζω αἰ αἰκάζοντες. φἰριεηίθοντο οἷὲ αὶ νυϑυτοιώῦτες. 
{ 5» 7 3, 

ὠλλὰξ βιαιότερον ϑόπον, ἐπ ειοδρ[αροήκν ἐχ ὅγι- 
ΕῚ ᾽ ΜΝ , » ἐπε 7 

Ῥέποντες. α δὰ αὐτιλᾳμιβανδμᾶροι τῷ τριβωνίου. 
3 3 ᾿ -. δ ΕῊ τς. 

τί οιυδηξπέλοιπον,ἡ τίω ἔχιςολίω αὐτ' ἐμᾷ ςελας 
ΡΟΝ κ᾿ ὦ εἱ Ἵ δόντι ὁκ 

χορθς σθ. οδ΄ ἧς ἀασ ζομαὶ τῷ σέ καὶ πτιου ϑείνομαα 
ἣ ΔΙῸ Ν ., βξαν ᾿ 

τνα ταῦσο “ηολεμαΐόδος ἀγώγιβζα, λόχοις κα νοι 
Ἴ Ι 3 ἜΡο ν ᾿ ΝᾺ “: 

οιξ εἰκός σέ κομίζειν το τῷ φρατήγιε. Κρὶ μ(φί λιστὸ 

τι τὸ θρυλλόρϑμον δποῤῥητον δαὸ τ ἑασέρας. οἷαγα 
“ ΄ : μ 7 « ϑβωκ. 

οὶ ὃτι πάνυ με} δα ερει »δυόμϑμον ἕτω καὶ μὴ γ,4- 
͵ ΕἸ ΟΣ 72 ΄,Ν 9 

γόρδμον. εἰ μδυ οὐ Ἑίαςα σωφῶς ἔχεσων ὄλιςο- 
᾽ εἰ ͵ 3, 

λίω),ὠκπόμψᾳς, ἔξω κιλ χώραν. δἰ ἢ μέγ). σὺ μέεμι- 

ᾧν αἷδὲ τῷ δρόμϑ. ν 
ΝῊ 1) 
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214 ὈΙΥΝΕΚΘΟΛΥΜΟΘΆΦΟΟΚΛΥΜ 
Τα αὐτί. 

Ειλᾷς ὃ πορνοβοσκὸς ὃν οὐκ εἰκὸς ,ἑὺ πολ.- 
δ΄ 41 ἀγνοειῶτη δζῳ Ὁ ὧκ Γ τέχνης λαμώος 

τηΐζχ κὴ γὃ ἡ μέμος αὐδρομκοίχη «ἡ τετε γέγονε φά- 
λαῖτος, ἡ τὸ κοίλιςον Ὁ Πρυαεκῶν ἐν τοῖς χαθ᾿ ἡκᾶς 
χρόνοις αὐϑήσεσοι, δὸξ ἐγνεαίσεις,τοῖς ὅτω Κα λοῖς 
ὄχιτησεύμίασι,ρέπον ὠήϑη τοῖς τοροξεξιωρᾶδοις 

ἀντ γηρφν»ςορατιωτιχοὴς ὀκλαμωρυμεῶτωῳ τάξε- 
σιν ναχος ὃν ἡκά «ὐλοῷὶ βασιλέως ςρατηγεῖν δὔρα- 
αὅἔμος Ἱ ἡδυναιοτοίτων μοκοκομ(φίνων οἱἣ εἰκὸς ἡμὰν 
ὅφι κὸ τοϑότερον αἰαϑοιῤ ρατιώτας ὀντας,νὺν ὅγι- 
τυχόνίᾷς τὼ Ὡρέποντος «ρώτηγ ὃ, μυέγα Τί χὴ ηδυνάγον 
ἔργον δ χισείξα ὅλ. ἔλεγε γῶν συρλανῷ συϊηϑυόμε- 
νος,οἷγα δ ὠκγητόνων καὶ ἰαΤοϑν.ὃ ὃ συρμανὸς ἐπή[- 
γἠλε φὩεοὺς ἡ κῶς ὧν οἷς ὅὁπολείπᾳ τὸ θεῖον ςρατόπε- 
«δον. τοὶ μϑρ ὃν ἄγγλχα τῇ αὐ δεήσοι ττοθς σὲ γράφειν, 
ὧν ἐγὼ παρέργως ἠκροφοασείμην. ἐφ᾽ οἷς δὲ αὐτὸς ἀ- 
κέσας ἡδίω ρρφυῶς, σέ ᾧ σδϑ αὐνὶ σύφραναι ( ἐ- 

ολομαι, τῶ σά ὄξιν.ὃ ϑαυ καςὺς ΤἸωωΐνης μικρὸν εἰ- 
σρῖν, οὖν τοῖς αὐτοῖς ὅδ ιν, ὅπιδ σης ἃ τύχης ὧν τοῆς 
ὀκείνε πραμασιν ὅσον δ᾽ χιδόσεως χωρέϊ,, χα) τινα 
καθ᾽ ἑαυὴ καῥρβολίω ΦΕ ρέσης.ἀυτο τε γὸ αὐξι) 

( βασιλέως ὦτα. κοὴ “οο9 τότων ἡ γνώμη “οὴ ὅγαι 
«ρὸς ὃ,τι σέ Οἱ Το. ἢ ὅσω Αντίηχος δύνα), δυνα γ]6- 

τῶ δύνα) ὃ Ανηήγχος ὅσωι Θλεῦ). Αντίογον ἡγῷ μὴ 
δ πο γρατιανξ, τὸ ἱεοὸν αὐθροόπιον. τὸ βέλτιον μὲρ 
τουὶ Ῥόποις οἰσδεχβέστετον δὲ δ ὁψιν. αἰ λλ᾽ ἕτερός ὅφ 
ὁνεανίσκος ὁ ποφϑκόιλος. Οναρσῇ τῷ Πέρσῃ αὐοᾳ- 
διωωας σὔὕσας τε κὶ ὄχιδιωνας φύσας. τον ὡξ ὀκεί- 
νΒ μυέγς ενυοῦ καὶ τό χΗ μυόγαιν ποιθί. τότων ἅτως ἐχόν- 
σων,εἰοὸς ὅξι κορφόνης ἐγιαυΐζους αῤξαι παρ ἡμῶν Σ 
«᾿χα)ότατον αῤχονζᾳ τῷ μδρῥ.ὄνται συϊηϑυη. τῷ δὲ, οἷ- 
γεῖον δυό μϑρον. 

Τῷ ἀντώ. 
γνυϑύνη αἷδὰ Διοσκορίου πόσοις ἀπογέλλιοι 

[τὰ ἑκῴςης ἡμέρας: πεντήκονία Πϑζρις ὄστο- 
σδἵδωσιν,ἐ πεοςἤ]α! ων εἰ δος ολογῶν, ἐκ ἐφιςφοίμμε- 
γος ἐφῶ αὶ αὐάμνησιν ὠθροἴσοι σι χρόνῳ. ἐλ ἐ- 
στ εισαν αρξη7) λέγφν, κα ϊωτείνᾳ συνεχῶς κὶ καὶ σιω- 
“πῇ τέλος δεξὶ Δ ὠπωγελίας. 

Τροφΐἵλῳ. 

γέ δὶ τοῖς αὐτοῖς αὐθρφποι φιλᾶσι (ἢ ἔπαι- 

ἐν μία διώαμις ἃ ψυχῆς ἐπ᾿ ἄμφω 
πόταχται ταῦτα. λα τοῦ παϑητικᾳᾷ μϑρ οἰκειού-. 
μαϑιι καὶ ἀλλοτρλούμεϑει. τῳ δὲ κοάνειν δωνα.- 
μδρῳ κῷ λόγον ἔχοντι τῆς ψυχῆς, ἐπταινοῦ δῷ τε χὺ 
μεμφόμεθα. 

Τῷ αδελφᾳί. 
[τὰ τοις μδρ κακοσαΐμονας τούτους δροῦμδω 
ὡὀποϑνήσκοιν ἐθέλρντοις ἐφ “0 ἀλλοτρίων, 

εἶα αὐ λείαν αἰδαποιύσωνται.τῷ μηκέτι φοοφέδϑτι, 
τοῖς κυθίοις αὐτὸ, ἡμεῖς δὲ ὧῶΡ χώξδας. «ῶΡ ἷς- 

ον, ὑφ νόμων, ὑδὲξβ κτημοίτων, οἷς ἡμεῖς ὃ χρό-- 
γνΘ΄σωωυηϑεςέοφις ἐποίησεν, οὐκ ἀφειδύσομδῳ ἑαυ. 

Ελάρν..ὉὉ 

( ἘΠΙῸΝ 'ςηο » πεῖ ἃ πηι} εἰ5 Ἰσπουατῖ ΥἹχ εἴ ! 

ΓΘ Π 1] ,ργορίοῦ πΟὈΠ]στατῷ αιιαπι οΧ αγτε μια 
θεῖ. Ναπι ὃς ὑλῖπια Απάτοιηδοῃο , (δ δυΐας Ῥμάν ἡ 
ἴδησα πγογιτ,ια» οπγ πὶ ποτα ατατις Γαπλπᾶσς 
ται ν Θη {Ὁ} ΠΠγα βοσα]τ . ᾿ς σὴ πη φάος  σοπείαπι Ὶ 
τῶτπὰ ρ γα ΟἸ ας [πιά 115 σου ρ {Π|δτ, αἱ Ίτ δι εἰ: 
ταπηριις δητοδέξα τι ροίξι]ατθ, νε ηθχ 1η αὐ πῇ 

αοὶς οι δ οτος Ν προῖ Ἰσίτον νεηϊτ,ὰ τεσ φοηίδοισ, 
τη 5. Ὁ ἔοστΠ πος Μαγοοροπηδπος ἀποογοῖ, “πο 5 γέ, 
ΓἢιΠ111ς οἰϊ,οιλπν απῖοα ἤπτ ἔοτιῷο το 5,ης; ροϑίσς 
ἐλαυὰπ) Ἰἀοποιπι ἐτισο πὴ οτϊαμ} λάθρα ἤπης, Μιᾶ" 
σημπὶ αἰἸ]ιιοί ἃς ἰηρηο ἔλοίηιι5 δα τιιτοϑ. 15 οἶδ), 
αὐ ϑγτγίαπιμπηι νη Ποῖ, μος οἱ ρίαπυτη βοοίτ, ΝΝΟΙΒ 
π] Θά! σα πλ Ἐσρίτοπ ΘΠ... 5] Δ }115 ΠΟΙ ΏΩῚ ἃ 
05 δίζα τ, ἐπτουλ 5) ἀπ (απέξιιην οχοργοίτα 167 

᾿ιησιῖτ, [6 το! 4 υ]5»α ποσί ατείηοῖ πλυΐτα δα ἴθ 
(οτογοια ἐρὸ οὐ τοῦ ἀπά αἰ Ο αἶριι5 ἀιισοιη 1 
αἸτί5» ἱρίε νο!αριαϊθηι σορΡ ποτ δ Ί]εη), ἂὰ τε ΕΧ’ 
Βη]άγαῖο ἴῃ δἰ πλπ ᾿ἀπχὶ» ἤαο πητ, ΡῬυαοίατιϑ 
Ἰοαμηο5 ργοροπιοάϊμηη οδάφηιν οἱ ςοπάϊτίοης οἵ 
τθητα [ογζαμηα ἰῃ δἰ ΓΟ θιις ᾿πογοηθηζα» ηιυαηϊά 
Π]ΑΧΊ Πα οροτα ροτοίξ» ὃ υαηάδηιν ηογς 111 6πιὶ 
{01 χορ ποηθηι . ἱπδηίθηζο, Ιρῃ 6.11) ὃ γερ!}9 
ΔΠΓΟ 5 ραϊοητ, ὅς ατιο τα 1115 6ΠἘ Δ] 1Π}115) ν τ 7 4Π| ἃ 
Το νο]Ἰτρνταῖαγσ. Εἰ αιμοαιυ!ά Απείοοδιις ροτοῖν ! 

δαὶς ροτοῖς. Ροζοῖς διιζοιν Αἠτίος ιις ταπτυμη»υδ Ες 
τιν ν αἱτ, ΑἸτοομααι ἰητ6} Π1ρ.6, ποὴ {ΠΠπ|} υἱὰ 
Ογαζίαμο ταις εξ. (αμέμιις πουοηςίο, ργαιίαησι 
ἘΠ τῖπι ἰπροηΐο ὃς πιοτιθιι5.» ἕιςί6 νοζὸ ττρ 
ὨΔ1Π1. δε εἰξ αἰτας χυϊάαινν ἐθθηὶς Ῥγοςαἑθ. 
Ζαϊ δέ σιὰπὶ Ομπανς Ρεγία » ὃς ροίξ ουπν γορηδαϊν 
Τμης ΘΧΊΠΟ νίπιο ἴῃ μος τορι ἔογίιηα ἃ1} 14- 
οαζ δζ Ἔχτο τ. Οὐλτα μας ἔς Παϊοαῃξ , νου ἤηη]]ς 6 
Τα ΕΠ πηι ποίξειιπν ρεϊ μοῖρ σοτηὶς 5 αη05 ἱπ|ηὺς 
Ρογίαπη μαρίτογαπη» αἱ αἰτοῦ ζςορπαζιη) 5»), αἰττ 
Τ5 γογὸ πεοοίαγιιι. ' 

Εἰάρι. 
Ορᾷς ἐς Ὠιοίοοτίον οι γεοίτος ποι] νοΐ" 

ἐ τ {τ ὑμαϑρκωφσμιδα πε τε φ1τ»51}}}} νας}}4118) 
11}}}} ΓΘρεῖθη5» ΠΟ (ρατίυπι {πιο 55 νῖ τοηηροῖέ 
ΠῚΘΙΠΟΓ4Π1 ΓΟΠοιδῖ. θά ΡοϊἼεαπιιση Ἰηςερὶξ ἀΐ 

(οτε 5» ΠΟητΙΠαζ ΡΘΗ Ἰτιὶβ» ὃζ ΠΙδητίη ἤηϊς εἴς τέλς 
οἸται! οἢ ἰ5. Ι 

Τγοῖίο. ' 

ΝΗ ον δαΐδειη τὸς Πομλ]Πο5 ἀπγδης ὧκ Δ11" 
ἀαηοποαας αν ν πα ἔαουταῖο γθητὶς Παῖς νυ" 

αὰς πάπας. 866 ραίβ!}}} σοπ ΟἹ] ΠἸαηνιν ἃζ α] 16 η8 
τι, Ἐὰ νογὸ ραγῖο ΔΠῖΠη] ἰη {ααιη οχαῖς ἱπα!οϊά δύ 
ται ουἱ αι! ἀΔΠ1115 ὃζ νἸτΠρΘ γαμηι18. 

γαϊγῇ. , ᾿ 
Ἐν" ταπάςπι σἂπὰ ν᾿ ἀραπηι5 δοοάς πη 805 

(ζο»πιοττῷ ργὸ αἰ [θ] 85» γοἰ πηταγίδι δαῖτα, νὰ αι 
Ρταἀατομίθας ἂς ταρί πἰ5 δά ερτὶ ἔμπης» πο ἴῃ νοϊετί 
ἀοπλίποτιπι ροιτοίϊαξομη γθἀθαηϊ,Πο5 γοτὸ , ρτὸ ἢ 
ἈΡα5 » ργὸ (Δοτῖς 5 ΡγῸ ἰθριρι8» ΡΓῸ ροιοἰβοη!Ρυ»» 
αθιι5 Πο5 τόριις5 παρ] 5 αἰιοἔς οἷς, ροτγίου]ᾶ Παρ τ 
1) Δι! 6 Ὁ ἰπη115.[84 Δῃἰπγάτῇ ἂς ν το γατίοπςπι ἀτιοί 
ταλϑὺ ΜΊΗΙ ἰρίταν ορυ Δ πὶ οἷς σα άπ οἱξ οπηηυ9 
ΠΟρΙ ϑ ὃς νηγῖθ 5 » ὅς ἔλοϊο πάν ροτιςα τη) 46 ͵ 5 
4] δα οππηΐα δα ἀθη4α ργοϊθξεὶ πως; αυὶ νίγὶ Ππῦ, 
4ιοά Ἀοπιαπος ποη ἀπρίταμπς ᾿μάϊδύῖο Βαρεῖ 

δ, αἰγλὼ αἰδιεξόμοεϑοι 4 ψυχῶν ; οὐκ ἄρα δόξομδρ αὔόρες εἶναι. ἐμοὶ υδὺὺ ουυνδ ἰτητίον ζοὴν ἐπ᾽ αὖ. 
τοῖς ὡς ἔχω, καὶ πεῖραν ληήϊέον δύ πανΐᾳ τούτων τολμώντων ,οἿ τινες ὄντες (Πξιοῦσι ῥω καίων κα γελῶ» 

χυοφύδι, 
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Ὸοα το ται σι 111} πιοάο μαρεαπι, 564 (Δ η161118, 

γε Διμτ, (ςαδοίᾳ πυυίτογαπι απ πούθιη ραᾶσ οϊ ὁπὸ- 

τϑ 115, Ατα] σαάδτο ἰ οἰμ πνοαὶ τορι ρίαταπηα 8 
γ]άθο ςο5. αυἱ Ρ᾽ασίπὶ νίταυα ἔαοϊιιητ, ὅς (προτίττος 
Ἰμάηο το, 41] ἐο ν τα ἀείρογαιοτς Εχ ἢογίιπι ΠθΠ16-- 
ἴῸ ΘτῸ.Ῥαρ δηλ ΘΠπὶ ἔλοίαμηνντ ππογίτισας. » δ [τ 
ΟΙΟ:ν ἰζαι}) αἰἴδιαηλ.  ἀσο δηΐπι ἴθπι ἂν δἴαι!5. Ετὶ 

Θρηἴοί Ορεϊπηατί τη δα Σεοπιάλιῃ ΠΟΘΙ ΠΟΣΊ τὸ- 
ἄδοιΡασηθης ντ τηοτίτασι»ηθς πιογοηζατ. 

Εἰάρηι. 

ἴσοιης τὸ παϊγαγὶ» ααὸἀ ον οτάἀ Ῥηγοιηῖα 
2 ὉΠαρΡίτος, σους σοπῇοίατὶς ὃς [ληρι8 ν 1} σὰ 

ΡΙα ΜΊΗΙ σομτγὰ μἰγαπάυμῃ νἱ ἀθγοταγ» ἢ (ΟΥ̓ΡῚ18 χ 
᾿ΓΔπἰὰς οἴδι, ἥπὰμι ρτο 111 βαγη)α , (φα ροῖος τὸ 

δά ῃὸς τοοϊροτςο,)ὃς ἔλυρητο [6 σοπμα!οίςοτς, ἀϊπ 
, ἰταίζας ἃὉ ἀδγο, 1 οογγαρτιισ ἃς τηβο ἔξιις ΕΠἘ ρα ]α- 
ΠΣ νάροῖς » ἀπὶγαέζας Δα 1115 τορ  4!}5 (ΔἸ Γὰρ τοί 5 

ὃζ ουπγα πὸ {πληεί δι 4αον οἱξ ρου ηάς ἂς {1 ἀϊσε- 
ΚΕ πποττιις, Οὐ] Θη τιν ἀπ ΟΣ 1 τατ]5 ΟἹἘ Ἰἢ ΔΓΘΠ Τὴ 
Ἰζογα οι γοοιρογο, αἰιαιν (ΟἸαπα μαίροτὶς ἀμ ἱπιο- 

ὕπ|} γθοτθαςοπουΡ 0 οηΐμὰ αἰ Ἰὰδ ΘΥΙ. ΠῚ ν ΕΥΤΘΤ] 

 Ηἷς νοτὸ; Ῥοῖο5 αἰδοόγοια νιπὐτγοίμηι ΠΡ το» 
Χιδὰ ἢ ποθὴ Ρίδορατ, ἀατιγ αὐσονοπι οὶ ἀγροτο οὖ 
Ἰλιζαγο, ὃς Θμμ] ὃ ΠΘΉγι15 συτι ΠΘΠΊΟΓΟ, Πἰσοῖ ργς- 
[ΟΠ ασθηζοπι συσαί αι τγαηίστοα!, Οὐὰπι νοτὸ {πὰ- 
ὑνδου Ζορηγειις ταςῖτο Πγοριτα πιοιιοῖ γαπιος ἧς ἔτῦ- 
ἄςς, Ααΐιας νατία αὐΐτηι οαυτίομος ἀοςεάππι, βοτά 
ζΟἱοτοδ 5 ργατούσμι ἔγιτίοος.» ραγτίηι ἀστςο ΑΓ 0Π15 

“Ὁρόγα, ράττιην πάζαγα ἀοηςοιηπιαῇ παα Πτπτὸ οὐο- 

τς παρ γΔὨτ Ια τοῦτα: Βιιπιοῦος (δ υσ 1] ἈΝ γρΒα- 
τάηινοιῸ απτεῇ ηὖ ἰΔάαὐρο. Κοαυιγις δ η]πὶ ἼΠοο- 

Οὐπτιμγν χης οτίαι ρττετον μας ἃ 1α ποπηια: 

ΤΡοοεογο γηράϊνο. 

ὁ τύρομα πϑοο λυ, ἔγασα τας 1 οἄοηάο, αιιὰπὶ 
ἁἸτὰς α Πρ ἴδηι ἐονταιῖδ θείαι ἀο] {ογὶς. ΤΙδὶ νὸ 

τὸ ποι ἔλϑ οἰϊ,οιὶτι ΗἰἸρροοταζοι ἰαξεῖτο5, αὶ ραι- Ρετζαζειη ἐς Πιλΐθης , πιάτγοπι ἀἰχίτ οἱς θομα νΑ]ε- 
ἴα 4115: 

υδηχρμεο. 

" Ε Ἂ ) . 7 ΄ 

Ετεύρος ἢ εἷς κύμα πολυφλοίσβοιο δανάσσαξ, 
Τα γρομ νι απ {Ππξέπον» θ᾿ ἀρ γο γεαγ. 

Οὐποτας ἀοϊοσαῖ, οοπτθητομ δ ἱπσοηηπιοία. 
ΠΟ Ορ ἴα νοτὸ πα ἰπ Ρεϊποῖρίο αυϊάστη Δ4:- 

ἴμτη οἱ δά αὐστηαπα σοπορά τ. 56 ἃ μος ᾿ΠΒγπίο 65 
“ηὴς μὰ} ντ Ρἢ ΠΟ Ορμουλαγ, σι ά αυάδηι δά 
ἴπδ ροιτίηος, ΝΟΣ ταιηθῃ ρου ας Πλ Πτία: ἀΘα τὶς 
ἃς ἀφῃοτίς Πομηπ δας Ρθΐας. αβθέεὶ οἵϊς οὐπηϊηὸ 
ΝΟ γα, ἄς χυΐθιις ροξῇς οἵξ σοηίοτιρτα. πείις 
ἰδιταν ντοηάιτη Πουαογο, αὶ 4[}0] ἀἰοὶς, Αρχεσὺ γοὶρ 
δνεῇ φιγεώτερος, Ππηροίαντα Θη1Π αἴαῖα πλίηοσ, Ετο - 
Ὦππ ρυα ταὶ ντίπαπι πο σοητίησατ, Ατ ἢ οοητίρε- 
τδτπηΐον ἰά τοσαῖ ας υοάοτοταν. ἘΪα πα! χαϊά ε- 
ΤΠῸ Νορτιπιις [δητῖς, αυοα ριίηηαβ ἱπηρου]} ράτῖος 
60 Τυϊοτὶ σοπορά τ. Μαίΐοτγεπι νογὸ πάτα ἀπσθπη 
ὉΡΕΙπλουιτ οἵδ οσπιευῖτ. Ορείππαῃη οἱδ ααζοπη σοη- 
φοτα!α, Ἔσο νοτὸ νοἰατί πο {οἰ ὰπι τε ἀπηὶς {ρέ- 
Ἴοτ, νοτὰ τ τί μ Ργοροιηοάτιπι ἴᾶτα (ὅποχ νψατὶςὶ- 
ποῦ Ῥρυμ, νε παυῖς ῬΒογεςγάθ5. δίῃ οὔ χαὶ ργῖοῦ 
ἀο]]ξειηὴ ΠΟΙ ΠΡ Ύ 15 Θτία τ οροστετ σράρχο . τὰ 
γοτὸ ἤαπης οΠὈ πγὸ ν᾽5» κοποθάο . τὰ σαὐλ ἢος 

ἀτὰπὶ ντὶ τ γοϊμηταγιῷ τας ργομηρῖ, 

ἘΡΙΦΤΟΙ͂ ἢ. 

ἐᾷ Οροτζῖος ρα νῦτ6 τὰς τ1Εὶ ΥΙΠἀΙσδ ἢ.» : 

Ἷ ΞΥΣΚΕΙ 251 
ἐχόντων ὅπως ποτε ἔχουσιν. οἰ λλ᾽ ἡ κομηλος γάρ Οἱ 
φασι κϑὴ ψωριῶσω πιο Ναῶν ὄνων αγνωπϑν.) φορτία. 

εἰλλαὰ μὴν τἡ δποθνήσκονίας εἷς ἔλήταν ἐν τοῖς ζδι- 
οὕτοις ὅρῷ τοιὶ ὡϑὶ πλεις ποιϑμδίες τὸ ζίω χῷὶ 

ζωνίᾳς ὅσοι τὸ ζῦ α΄ πεγνώχεισειν. πων ἐσολεαι. 
μφχέσο μία! “γεὶρ ὑς ποθεν μδιυος. χοὶ σ οἷσι, δὶ 
«ὐδλέσομωι. λαάκων γὸ αἴωϑεν εἰμι κὴ οἷσι Ὁ πυρὸς 

λεωνίοαν ἔχ. Ξολίω τ τελῶν, μα χίέῶ ων εἰς τεθνα- 
ξόμδμοι,») ὶ τεθνώξονται. 

Ιᾷ θαυμοίζεις τοῖς αὐχμωδεις φυκξντας οἷ- 
: κῶν οὶ ῥιοοῖς κ) το αἰκίᾳ ὀἰξεπονήρούσαις: του-. 

ναντίον μϑό τοι ὅδ αυμο, ζδοιν ἐλείωυ, εἴσοι τὸ σὰ μκό: 

χρεϊῆον ἣν ὁ αὐτόϑι φλογός. ἀλλ᾽ ἕξι σοι παρ᾿ ἡμᾶς 
ἐλϑύντ» στωὺ τῳ ϑεφί, ῥάονι “βύεάϑα!. ἀπολλαν μη 
μὲν ὦξρος. οὐεφϑορύτος ὧκ τὴς ἐλώδοις ἀτιμίσὺὸς, 

ὠπαλλαλῆστι δὲ ὕσδιτος αλυκου.χοὴ χλιαροῦ, χαὴ 

τὸδλον ἑςῶτος ὃ ταυτὸν εἰπεῖν ") γεχροῦ.τί δὲ κὶ κα- 

λὸν ἔχ ὃ ψάμμον του) αἰγιαλῖην αὐαπεσεὶν, ἣν μό- 
γίω ἔχετε δχωτοιξίω στε γὸ δὲ ") τρᾳτπηΐσεά)ς ὧν: 

Θειοδὲ σὲ, οἷον μδύ ὅξιν ὑπελθέν δίνδρον σκιωλ κῶν. 
συσαρεςήσης ἴςν μέ αἱ δὲν ρον ὧκ “έν βου. χοὴ 

ὅλον ἀλσθ᾽’ ὡΐξ ἄλσοις. οἷον δὲ τὸ ὃζυ βίῶω πα- 
φαῤῥέον ὑσιάτιον᾽ ὡς ἡ οἱὺ δὲ ὁ ζέφυρος ιἱποκινῶν ἡ-- 
ρέλζα τοιὶ κλάσεις. ποικίλοι δὲ κοὶ ὀρνίθιον ὠὐδ!α). 
Καὶ αὐϑέων χροια!. καὶ λειμκον θ΄ ϑαμινοι. τοὶ μδὰμ, 
γεωργίας ἔς γα τὰ δὲ φύσεως δῶρα. πονταὰ οἴ δὲ. 
γῆς ὑγιαινέσης χυμοΐ. τὸ δὲ αἰ νυμφῶν αἴτοον, εκ 
ἐπωινέσομαι. ἙΘεοκείτου γεὶρ δεῖ. ἔςι εἰέτι χα) οὐδ: 

ὕται. 
ο΄ Θερόωρῳ ἰαρῷ Ὁ 

Γαϑον αὐαίνοιον ἡὶ ὀλιγοσιτία. ζει ἕτερος ὑδὺ 

αἦ' τις κἡ σκώνφε. σοὶ ὃ ὁ ϑύέμις ἱπποκράτίω 
αὐχοιεῦτι ὃς ἀφορίζων Ὁ ἔνδειαν, ἔφη ὑφείας εἰναὶ 
μητέρτ': 8 

Αὐξωι ῆῳ.. 
Ὕ ΤΙς ἐὺς ἢ εἰς κύχκκᾳ πολυφλοίσβοιο ϑειλάσ: 

σης, Ομήφος διτοοοπομπεῖτωι τοὺ ὧκ φιλον4- 
κίας κακᾳ φιλοσοφία δὲ, οὐδὲ τί αῤχίω αὐτοῖς 

σδίσωσι πώρφοθον εἰς ψυχίω, ἀλλ᾿ ἡμξις α'ϑινέςεροι 

μδϑ,ἢ ὥςτε φιλοσοφεῖν.τόξ ἐμὸν μέρος. εἰ μίω ἀξιξ- 
μἷ παντάπασι φαυλότερον ἔχειν αὐ ϑροόπτων φρά- 

πω] ἐφ᾽ οἷς αὶ ποίησις γέλονε. πάλιν οὐ Ομήρῳ 
“εηςέον ὃς πὶ φήσιν Αρδᾳ. σὺ “ὃ οδεῇ φινεώτερος. 
μάχη γὰρ μὴ ϑύοιτο μδνύ. εἰ δὲ ύοιτο, ὁ νεώτερες 
αὐτὴς ἀράτω. τοιοῦτον γείρ τι νορίται τό ποσήσανὶ! 

τὸ δα χωρῶν τῇ φεροκατορξα ὅλο τρῦ νεωτερῷ 
ϑεφί. τὸν δὲ φρεσξύτερον, ἡγεμόνα σε δ καλλί- 
ςων ἘΠ) κάλλιςον δὲ ὃ μένοια. ἐγὼ σὲ ὡς ἐ σὰ φρεσ- 
βύτερθ’ μένον, ἀλλὰ χα) ἤδη φρεσθύτης . χεα 
δῆλον ὃ Φερεκύδεης φησίν. οὐκοιιῦ τοὶ τῇ ςπολο- 
γίας εἰς ἐμὲ αὐδλίςουται. εἰ δὲ κθὴ τὸν φεϑτεροὺ α- 
αδοτάνονί δεῖ ἀϑούτεθον ἐνδοιιαὶ » σὺ οἵ, ἐμι6 βέ. 
λοι τῶτον εἴνάι, συγ γωρῷ σζωὶ χάριν ἡ τϑῶ. “)εῖ γὰ 
αὐτιασοιηϑέντα σοὺ «ορότεοον ; δὐϑὺς ἐθελήσαντί 

ἜΞΩ : 

μξς. ἀνύει ον Υ πὶ) 

Ῥϑαη Βοος, (οργτηίαῃι! Θ 2012 βγοῶυδβεις 

6 Τιυϑὶ, ἰοπάοπ ργοάυς δα Όγ ςουτίεϑγ οἵ Τῇ 6 ννείϊεοπι 



ατγ Ευτορθαπ Βοος, (οργτηίαῃ! Ὁ 2012 Ρβγοῶυδϑι τς 

δργοαυςθα δγ ςουτίαεγ οἵ Τῆ6 ννεϊϊεοπιθ Τγυβι, ἰοπάοη 
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“΄ Ἡλιοδῶρῳ. 
᾿ὙἬὝ Φύήμη λέγ4 δύνα ϑτῴ σε πολλὰ οὐδ τρδνον 
Ηρ Ὁ αἰγυηηίων αῤνἱώ. κοὴ ἀληϑὴ λέγ. 
δικαιότατος γὰ εἰ,καλῶς τ δωωαῶαι χρωρδρος. 

ὅπως ουμἦ ὄναιο ἡ σῆς φύσεως «οὶ δ αυάμεως, ὑφ 
ὧν ὁ ἐμὸς δυσέθειος δεῖ), λέγοντος ἀξϑσον ἵν εἰσῇς 

ὅτι κἡ ῥήτορᾳ σωμεςήσειμδι. 
Τρφΐλῳ. 

[ἢ ἥρφρα Μαξιμῖνον οἰάγα επέξιψε δὲ χοό- 

ἊΣ ιἰπύσυχνον δὅχὶ ςρατοπέδϑ, πᾶντως κ) ὅτι 

λφηςος ἰδ, οἷ αἴἴώτω ποὴς» ἐμὸς ὡξωνέψιος,ὃς ἔπι. 

δωσά σοι Ὑ “χιςολίώ ὃν ἑτεθος μδύ τις ἴσως χὰ δὰ 

δὲ τύχην τι μεήσῳ. Ὁ γὸ αῤξαύτων ἔφὶν εἰκ ἀφιλότιμον 
αῤχίω. ὃ δ' ἐφιλόσοφθΘ΄ Τρφΐλος ταὔσον ὄψεται τῷ 

νεανίου. κάκεῖϑεν αὐτὸν ἐπωνέσᾳ. δίλον δὲ ὅτι κοὶ 

σι διοίσής τὸ παρίνίᾳ ἀντώ. αὐ αφάτηεται γὸ ὐπὸ 

ὠνδάκ δ κακῶς δλιφωύτων τῇ κυρίωύῃ, εἰ μεὴ σύ 

. 96 δώσεαι ἀλκζίω ὃ γὰρ αὐϑεμιον." τινα τὴν ὃμο-- 

τίμων ἀντ πείσφς ὑὼρ ὑμὴῤ τε κἡ φληϑῶς φθεῖ- 
ὥα ὅγα,»τῷτο σὸν ἔς ἢ πάντως.“ σὺ αγτίαν ἑξεις τῷ 

οπνομδμε. σε ἑνὸς ουμῦ αὐ δρός τε καὶ “'οώγιματος, 

σέομεα! τοεφϑυμήϑητι Ὑπαμπονήρον τάτων ἡμῶς 

ἀπαλλάξαι ϑηρίων. τὸ γωρ σὔτυ χηθζῶκ: τίω πεῖ- 

ραν τοῖς φϑώστεισι, πολλοιὶλ ὁμοίοις αὐτοῖς “ἡμέῶτῃ 

φῳερϑένεται. Ἴ 
Ὑρύφωνι, 

Ις Διοηβύζω ὅτι εὐ ποιήσης , ὧν σοι φύσις ὄξν 
᾿ ἰκόσνι τα οὐδὲν καινὸν ἔσῃ πεποιηκώς. ἀλλ᾽ 

ἐποικοδὸ μι! τοῖς σωυυτῷ. κυρνηαῖος γείρ ὅξι ᾧ δι ὑ- 
μᾶς ἔτι πόλεως «δὲ ὃ τ μόνον ἀβρόες,αλλὰ ῷ καθ᾽ 

ἕνα σθεργετεῖν.τίνα δέ ὅδιν ἐν οἷς φίλων σεήσεῖ) Διο 

οἥο ς οὐκ ἐμξ οραφονζος αὐαγινὠσίνειν , ὐλλ᾽ ὠυτῶ 

Ἀέροντος ὠκέειν σε σεῖ.ἀδὲν γὸ αὖ ἡμυοἱο πω ϑον- 
τὸς ῥυτορικώτερον. Μαρκιανὸν τὶ φιλόσοφον τὸν αῤ- 
ξανίᾷ πωφ λέ όνων, οοόσήπε παρ᾽ ἐμᾷ, κάντι ού- 

γήτίω, ςοχάζομαι Ὰ ὅτι διωύχται, κωλυστίτω συγ - 

“νὴ μὲ σφόδρα αὐτανέψιον, ἔργον ἠέ)! συκο-- 
φωνὴ ὠνδεικῆδ κοινῶν ἀλαςφόροον κα χώρος-» ὃν σϑὶ 

εἷϑἃ ἐχιςολῆς, ον ἐϊχφοίζω. σ᾽ ὃν ὄντες ἀσϊελφοὶ 
οο,ῥεις φραθμεέμεϑα. , 

Τα ἀσελφᾳί. : 

Ι ἀσκληπιάδαι τοῖς δυσεμυέζις, ὕϑδατΘ’ 

(δ κμ διδόασιν δποῤῥοφῶν ἵνα Ἰέτῳ συνε- 

πιασ άσων").γὺ) τὸ φοϑωποκείμδρον. βόλρμαι δὺ σοι 

κἀγὼ φήμας χοναξ ἔναγχος ὡκ Δ ἡπείρε δζφκομι- 

ϑκίσοις ἀπα[ηεἴλαι. ἵνα μοι πολλαπλασίου αὐταὶ 

ὁ ποοϊῶς, οο9 εὶς εἴτι πλιέον εἰσοὺς τυ[χάνεις. 

Αϑανασίῳ τζῦ ὑέδοομύςῃ. 
Δυοσόὺς ἔπφϑε αὶ Πολυφῶμον δζαφένναι αὐν 
ἐκ ξ' ασηλαίϑ.,ϑης γοίρ εἰμη τὺ εἰς καιοὸν αὖ 

σοί παροίζου θκ δὔτυγ ὥντι τὶ εἰς Ὁ ϑαλάτιον ἔρφο-- 

ται ἐλλ᾽ ἐγὼ τοι Καὶ ἐπωσὶς οἶδα. κοὶ κατασέσμες 

καὶ ἐρφρτικα καϊφνώγκας, αἧς οὐκ εἰκὸς αϑτιξζειν 
οὐδὲ Ὡτροςβεσχὺ τίω γωλάτειαν. μόνον υπῦςη- 
ι σὺ τίω ϑύραν δποκινήσει. μκονλον σὲ τον ϑυρεὸν 
τῶτον. ἐμοὶ μδρ γα κοὴ ὠκοφοτήρμον ἐζ) φαίνεται. 

ὈΙΝΨΕΚΘΟΒΝΥΜ ΘΆΕΈΘΟΟΚΛΥΝΜ 
Ἡοἰϊοκίογο. 

Ε Απηὰ ρεγμ δεῖ, τὸ ρίαγιηναῃν ἀρᾷ διμη ροδ, 
40] πη ς “Ἔργρεὶ ἱμηραγίαγη τοηοῖ, δέ νετᾷ ΟἸμτ 

6 }} Ρεγβίθες, ΓλιρηΠλνλι5 65 ΘΠ ΏΙΡΡΕ οὐ τσ 
τὸ ὃς Ποποίϊτὸ ροτοητία ντασὶ8. Ν᾽ τιρταν ᾿πάἀυδηῶις 
τᾶς ροτοητιςαις ἔγιξειιπι οαρί 485 ἰὴ 15 τορι αμᾶ, 
πλειι5 ἘΘίοΡ ι5 γοραῖν ᾿ρΡίαπι ἀϊσθηζθηι δυοα τᾶ» γ. 
ν άδας ποϑ τῖδι ογαζούοηι οτίαῃ ςου)ε 48. Ἱ 

Ἴγοιίο. ) 

[Πξετος Μαχίπείπας Εδὶ ποῖυς οἵδ», ἰς οηἰπι αἰϊσὶ 
ψαδηγάτι ἀριὰ πος ἴῃ οαξεν 5 οἱὉ σοπηπηοτγαζιιδοθπς 

τα ηἰπὸ ΕἸδ] οοσηϊτῦ οἰξ ετίαπα, θομπῦ ν τ οἵς, Επι 
Α|π||8» Ποῖ ὁχ ράττο ςΟ ΟὈγίπυς οἰϊ, α τἰδὶ ορο ά 
τεάάοτ. Ὡμοηι αἰ νας 4} (ριὰ οτὶά οὐ ἐοττιιηδινι βοτί- 
τη οοἴονες, ΕΠῈ ε]η} οἰπιοά! νὰ τπιαρ {ϊταταπι 
ΠΟ Θχροίζοιη Βοποτὶβ ἀῖαιο. φ]οτίας σοίίοσῖς, Αι , 
ῬμΠοίΉρἢις Ττοῖϊ5 ἰπτούιογα αὔ]υο πιοηζοιι ΜΠ 
ἀ 6 ἢ Ἶ5 ̓ ηταοἸτατ, ὃς ἴπο ἰδυάτθις οὔ Βοος ΝΘ ΕΟ 
εἰκ ἀπ νην» αι η εἰλι5. σαἰαητα8 τ ἢ ρου ποτα δ: 
Τιασοτατυ δ νη ἃ ἀοἰατοτίζιις5 ὃς ὌπΑρΙ σώτρν Π1ᾶ" 
Ιὸ παίοφητίθις5 Ογγοηα πη τα τοῦς ας νίγος ἀφάος, 
τὸς δηΐαν ΑΣ μπομλίμιη)» αὐτ αἰ! υοπὶ ἴῃ ΠΠῚΜ| 
ἀϊριτατο σοιξἰτασαπι ρου Γιά ς 15, γε ρτο νορίδδεςς 
νογίταϊο νος θπὶ τ ἐττα5» οὐ Πἱ ὸ τααταμι οτς ρατυᾶν, ᾿ς 
ὃς τι σαιμλιη ποσοῦ {Πα πο 015, Ῥοῦ νπῖπαὶ Θμμπις 
ν τ ΠῚ αἴ 6 ΓΘ Πλ» 4 [Ὁ τα ἐᾷ οροίαιτ νῖ ἃ ρογπισος 
οἰο  Πιλ1ς 5 Β6]}π|5 5 Προγοπιαν. ἸΝΔην ἢ ρυοσις 
τῖθιις ἐχρογιθητία οιὸ οοΠΠοτιῖ, τα], νὰ Ποσασι,ς 
{τ} }65 βαητ, τ ρ6 ] ΘΠ τοΓ. ἐν Ψ “ὦ 

ΤΥΡΡῬοηΐ. Ν 

᾿ ̓Ὀϊοσοηθηι» Παϊοαυ! 4 σοηταεγὶς ἐχ ἢ φαῦος 
τα ἰῃσοη!ῇ σομ πουτ» 1 Ἀ}} ἰγγίταπι δας ἰηδης [δ τ 

σο 5: [τας Ἰρήπι:5 ἀσοιμηγ αιιεΓ}5. Ογγθη δ [18 ΘΠ1Π| 
εἰξ, νοἴγα δεϊαηγηιπι οἰαϊτατς “Ἐαμιπ οἱϊ αὐτεια 
πὸ ἀς οπηπῖθα5 Ππιιὶ», νετὰπι ετίαπν ἀς Πηρα}]5 6 
ποιηοτετι. Οὐ νοτὸ Πητρ ἴῃ 4.15 απ] σοτηι Ὁ“ 
Ρείὰ Ποσοπος οριις ἢς Βα τυτιι5. » ΠΟη ΘΧ ΠΊΟΙ5 
Ἰπτοτὶς ςοσποίσεγο, [δε οχ ᾿ρῆπι ἰδτηηοης δυάίτς ἀδ- 
θο5. ΝΙΠΗ οπίπι τηαρὶς ογατογ! ὃ ἤοτὶ ροῆϊε εοαἀςς 
“ιοιη γος ροτγίηοῖ, Μαγοϊαἤτπι Ανῆλν γϑῆθθαυ ας 
Ῥαρβ]ασοηῖθιι Ῥτφίιι τοηποίνευδις (Ἰυτα, ὃς ἢ φιά "Ὦ 
Ροτείτ(Αὐθίτγου δαζοπη διμπ ΡΟ) το ρβατγποοοσ. ἢ 
σΠδζη5 Πη6115 ὃζ ΤοΠίΟὈ ΣΙ Πι159 ΘΥοορῃδητὶς ἀοατοῦισις 
διις ΟὈ ΠΟ ατατ, σου Π 115 τεσ! Ομ 5 νθχαζουῖρι5,, ἢ 
Ζυδηι τα; Βά6ἱ ουτη [τρεῖς αδίι ΕΠ σδυλίτίο, ἔγᾶστο 
ἀόφυς ρτορίοῦ ααξ οὐτη ἐἸπλις ἔταϊτο 5 ἀπ0 5 1τ65 Ππ- 
τιογα θη. 

Ἐγα 7. 
, ΕΝ Ὦ 15.411 νοπτεύο ἀβηουΐτοῦ ροπιης. τε - 

Ρίάχηι απιαπη (οτροπάαπι σοηῃσοάϊϊπε» ντε 
ἢος “πλ] Π]π4 χυοά Δητϑα γοοοηά τι. ἔι! γα ΡΓΟ 
τα μαηζ, ϑταζα! εσὸ ΕΒ] {ι06; Ποῖος τπιοτος ὁ Ἐπ 
Ρ᾽το 4{{4το5 γοξδυγεοντ οὺ5 ΤΏ 1}Π] συθπι πλαΐτο ποίας 
το ηλἰττ5,)α 4] Θέξο {1 4114 ἀιάἸτ τ σοσηϊτῇ Παἰρ65. 

υπιραηαιο Ἠγάγονγ 4. Ὁ» 

Γ γῆς Ῥοϊγρβεπιο ρευ[ιδίπτ διμππι οχ απο ρεῖϊ- Ἢ 
Υ͂ ] τ 

Ἰροῦδ. ὅπ οπὶπὶ ργα ξισίατου : ὃς ορροιταπδο 
εἰδ 1 ργαίτὸ βιογονότπι πο ἔτ ΠἸοἰ τοῦ ππαγίπις ἀΊοΓῦς 
[ἀοςςάϊε. Ατνετὸ ἱπσαπταπηρητα “ποαι6 ποι, ὅς 
νίηςἶα, ὃζ απηαίου δ5 ΕΠ 10 0}1λ5, ζς παρα ρογ 
αυϊάραι (Αἰ δῖοα γοιξίτεγις. ϑοϊ πα τι Ἰαπυδπι ἴδ 
ΔΠιοτυσι ΡΓΟΠΊΪτΙα » ἀὰϊ ροτὴα (σαζυτη Ποῦ 
Ναμὰ τμὶ αποαις χοϊεγαπι εξ νἱάοτας, ἘρῸ 

νεῖ 



ΛΝ 

πὰ ὦ 

ὧν, , 

τσπιητας σὰ τπυσγ 
᾿ δ» τως, «»ὰ ᾿ 

ξ 

πο τὴν 

Ἐσο γογὸ οἰκἰὰς τειιοιζας » αυληλταπιοῦ ἀφ ριιο} 1 
γιξξα, μά γἱξξα ἀϊςοῦ Γρίδιμ εἰϊατηι Ὡλμτ|51 ΠΙο ςὈτ 15 
ΟΡ ποχίαην ἔχπς εἰδὶ {ἰαιη,τέαις τοραριῖ ἃ ἀρρὶ!-- 

ΟἸτοΣ ροῖος, ΤΊι νογὸ ἀΠΠΠηχυαδ ̓ς ἃς τγγίἀοὐ5. 5664 
ἍΜ: φυοαιο Πιδιηά εἶτα πιο εἴτα ξαϊτ΄. πε ΓΟγ 68 
ὌΝ ἰπποιηάα οἰἴδης ριις ]α ἀο]οἱοίς, δέ 400 - 
τα ὰ [ἀρίὰς Ἰαιιαπεὶ. ἢ οἐξὰ ᾿σίταν μαδοθὶς ἢ ουμῃ]-- 
τς Στὸ σοποί Πα Γἰδρου Πα 59]. 6115» ὃς ΠμΉτα τη1- 

ΡΙοτὶς ἀουα ΟΠ πμα. Αἀπας γείξίας ἢ οείαπι (δττα ηο- 
᾿ ΧΕΓΙ5 οχ πο άογα ἃς (πος, α Ρι8 τα τυάΐαυς 4ε}}- 

ΟἸᾶ5 ΓΘ Ἰπγα5: (δὰ Ζυϊά ουπέξαι!5 ὃς ΠΟ 141} οἰ πὶ 

ἀββυθάετς, Δάμβας Ἰσίτον ῬοΪγρὶὰ οπλι5 πα ηζοη 
Πλάχπμτῖη ροταῖς σαοπίπηιπι {ἐ]Πτρᾶς πιάπιι οὗ - 

᾿Ρίοπι, Αἴας Ὑ]γΠδ5 ρυταρας ουπα τππυποάργαῖο 
ἐρνόιο Ροπὸ ἀοἤροτο, πὸ ἤρεμι μαρογοῖ (6 ἀηηῖσα 
ἃ Ροτιτυγιηγ. 1}}ς νοτὸ δά ΡΘ 465 ΔΥΓΙΡΙ 6115 Ιρίυσιη. 
ὁ τὰ [Πα [Ὁ] 6γ5 65 Πουαμηοῖο » ὃς ἴῃ τορι ορτὶ - 

ἸῺς νογ(αειοὐ Ατ αἰ παά Ἔχοοσίτα, ΒΠης ΘηΪπλ Ποὴ 
οβαρίος, ΝἹγ Πὲς ἰσίταν » ἤδη ἀρεττὸ αἰ ποϊοθαζαγ [ἢ- 
ἰυγια . νο ας {δὲ ἔμπα νογίατια οοηίυἷοτο. Τὸ νοτὸ 
ΟὙΟΙΟ ρου αίάφηι αιάαςία., 5. Πρίααν σοη δε θι18, 
ἸαΠοίηΣ {ἀρρ]]ςὶο αἰοοϊ τ οχ ἢ οὐποάϊαπι ἀςεά!τ, 
{πα τὰ ἧς ἀοε (ογἰ5.51η οπνπίηδ ρου  προηίία [απ 
νπορηα ἰαρο5., Αἵ ορὸ ποη Θ5 ἀἸ Πο]ποῦο; ηο- 

{Ὲ φατοογὶς ἴῃ πο ν πέει οὐ πο Ππτιι» ἰαηιια5 εἴ- 

ἴόροτο. Ἐτοηΐηι ἢ ροπος ἵαοογάοιοϑ οἱδι Ἀςιρα. 
ΔΙ ἢ τατίο,ῃος Ἰρίος. θείαιχι ΠΘΖυμτία ΡΕ ΤΟ 65 
ϑροττογοι οἱ : ιοηίαηι μι] ἰοιι5 σ᾽ δά 5 πο ἢ Πι]- 
ἴλας ο[Ὁ φαλπι σιπταγηία τ τοιηρίογιη γος 
ΟΧΡΙΔΙΟΥ ΠῚ γιδὶς ̓ αἰτγαπιοηταπι δῖ στ ἐς π|ὰ- 
Ἰογαηι 9] σία δοσερίηγις. 8ὶς [αςϊεἴραμς, ἀ ρα! οἢνῦ 
ν]ἀοθαταν. , νῖ ἰάςφη) Ρίο ρυθ]ςὶς σομηιηοα 5 νοτὰ 

ἰσοτοῦ, δὃζ γε χας ργουγοιογο τ Ορογαπι Ὠδυαγοῦ, 
ἰδ πΐτ Ἔσγρει) ὃς ΗοὈγαοσιπι σε η8. ] ΟἤρῸ το Π}- 

Ροτο,ᾳςογάοτος δοίοῃ ἃς τόσος παδαεταης, ῬοΙὲ- 
“δηλ γογὸ ἀΠ Ὀγίπχθῃ ἰητοῦ νἰτα σεποτα ἰπΐογιο- 
Ὠγο ἶσα ντ Δα (Ἀςτῖς το δας ἀδιοτυπη εἴδι, ἃ 4 1 
Ροτοίξαϊο οἰμ}}} ροπογοζαν, ὃς 41}} (ἀπὸ αἀ ᾿μηροσίυγα 
τοροπάϊι σοὨ ἘἸτυῖτὶ . ἤο5. αὐζοπι δά ρεθοδάμι ἃς 
Ὁγα μη ἀπιτη, ΖΕ θιι5 Ιοσς ̓ ῃτογαιόσαῃ εἰ τ» 6 τη 1 

(ἀρ! οῖας ἃς ἱμά οῖο Ροσγίσαητις, μένε να] ρογά [0}-- 
ἤμγαπι Βιουῃίμοπι ποσί αἰ ΠΟ δηλ18» οὐγ 115 Τα 
Ριδὴ}) ςοηςο δεῖς, οοπτγα ἰπ  ἰοία τι πομη1η1 [ςεἰεγα- 
[Ὁ ῬοσεΊρ οτος πιαηα15) 56 ᾳ ἐρο Ζυοἀ πιράτιμη ρα! 
εἰ ἔαοϊο, Ῥτθςοῦ δε ρυϊπατίπι ἀοπλὶ ὃζ 10 τι Πρ δ Ρὰ- 
ἐςὸννε ̓ ΦἸσ αι δε ροἤιτ,ιυ ἀμ (σοἰι5 ὃζ π6111- 

Βλγάταας ἃ πη ΠἸτία οἰττας Ἔχρατγροτα. ΕἸος ἀυτο 
Ἰδοιη ο(Ἐ., δον! ἀ!σογθ ἢ, ντ πλα]τ5 πιὰ] ρότθαζ ὅς τὰ 
αϊσιπαιο οἱ ταὶ ἤπ}}}15. Ησς εἰδι τ ἀγραπηεα- 

ἴο, σίοιη πῖς ἔπεστι ρα δίταγιιβ» ἢ τα μ] ροτείξας 
οἴ. 4] οὐ τι ποη {|| ροϊοῖζας » Ὄχθούοῦ ὃς ἀ6- 

ΚΕΙτοΥ, ᾿ 

Ἐγαϊγ!. 

Ψ]τα Ῥοπα (οογάοείριις Αὐὐχοσζαγαι δἰ6- 
Υ Δ Ἴδης, 11 οὐὐτα πΆ}} το 58 1π πιο πε ατη δηζζα [«- 

Ὀηἤρας » ἃς οἰληάοξείπα εγυρτίοης ςαἀθπη ίλοετα 

νΕ θη, Ρορυΐυτα ἀρτοίξοπ ὅί τα Ὀσαηπη ἃ το πι- 
ΒΙῚς Πιὶς ἀποΤάτγιηϊ, (ἃς τοξχὰ σοηῖτα ποίϊος εὐιχογϊζ, 

δ γοτὶς ἔλδτὶς Ττορμςᾶ ἴῃ Μγυμηιοας ςοΠιταοτῆι. 

ΕῚ τίω δὐϑὺ 

ἘΡΊ ΦἸΥ ΟἿ 

ἢ ᾿ "Ὗ ᾿ 9 ὦ ἷν τς τῶν λ ν 3 »-» 

Θ ἧς ὁρῷν, χαὴ ο Ἰοιυύτων τὸ αὐμᾳ φϑϑυρέξιν ̓  οἱ οδὲ, τὸν ἀΟΈΘΜΟΣ φρο μ ἐρ ἀρ δι 

υ}}}.,. πολεμίων ἡγήσαντο. κοὶ «-οοσσύξαμδρμοι , τεξύπαιον ἐφησων ον τῇ μυβσιϑί τι; 

237 
ἐγὼ σὲ ἐπταγηξω σοὶ ϑξῆον ἢ λόγος ἢ παϊδα κατερ- 
ἡασοίμδυος. ἡ λέγω κα τεργασουδμος, αὐ τίου ὠκεί- 
γνίωυ δποφαναὴ στι διῦο. πολλαὶς ἴυγξι “βυομϑρίω 

εἰγτώγιμον. ΟῚ σεήσεται σου χἰχὶ αἱ τιβοληδῳ. σὺ δὲ 
εἰχκιὴ χαὶ πα τειρφοσση. ἀταᾶῤ μεταξὺ μέτι χοὴ 

τοιοῦτον ἐϑφαξε. μὴ τὴ" κωδίων ὃ ράδες ἀη δὸς 
δύνται κόρη ἠρυφώση. κϑὶ λουομϑωῃ τῆς ἡμέρας 
πολλάκις. χαλὸν οὐδ εἰ παάνΐρ, δ ϑεμίσαξ, ἐκκο:. 

ρύσφας τῷ Τα ἐκ πλιυυξς., καὶ ἐν ϑυμιάσειας τὸ 

σευ μάτιον. ἔτι ἣ καλλιον εἰ ᾧ ςεφαύος ὥϑοδ ὅμουά.- 

στι!ὃ » κοῦ τε καὶ σμίλᾳακος. οἷς σαυγόν τε οὶ 
τὰ ποι (κα «ασδυγστηρ.α λα τι ὁχατο, θεῖς. πο: ἐκ 

ἐγχεῖρεὶς ἠδ ΤῊ ϑύρα. φωρὸς οι (στα ὁ Πολυ- 

φημι Θ΄ ὠϊξεγχοίγ γασέ τε ὅσιν νδιυύατο ψεέγιςον, τὴ 
τῷ χέϊρε ὠκεύτησε. καὶ ὃ ϑὸ Ὁ δυασαὺς,ώετο αὐ-. 
τὸν απὸ χαριονὴς οὐκ ἔχειν ὅτι ἑαυτοῦ χρήσαιτο, 
κατελπίσεοινία, γγ παιδικῶν αἰ ἐσεῶϑω! ὃ σὲ σο- 

οποιάσεις αὐτὸν, ὦ οὔτι ἔφη. σδοιρεύτατον μδι) αὖ-- 

ϑιρώπιον ἔοικας εἴναν. πρὶ ἐγχο ἵατετριμ μᾶμον ἐὖν 
πορώγ ἀῶσιν. Ἄλλο μδμ τοὶ ποίχιλε. ἐνϑθύν δὲ γοὲρ δχ 
᾿Σπιοσρώσᾳς ὃ μὐδὸ οαῦ Οὐδυοσ οἷὶς, ἠοδ κεῦτο γαρ ὃν- 

τῶς, ἔμελλον ἄθα τῆς πανουργίας ὀνήσεδηαι σὺ δὲ 
κύκλωπα μδρ ὄντα τὴ τόλίεῃ,, σίσυρον δὲ τοῖς ἐγ- 
χειρήμισι, δἴγοη μετελϑε. καὶ γόμ' χαϑεῖρξω,, 
ὧν μή ποΐ. σὺ χαταϊελασήας, εἰ ὁ “πάντως ὑπῇ- 
δεν σὲ τὴ νόμων, ἀλλα μ(η ἔγω γε εἴω ὃ οὔοσ.- 
λύων αὐτοις, «ἡ τὰς ϑύρας καϊαῤῥηγνιὶ τὸ δλὶ 
τοῖς δεσ κώταις οἰλού μαῖος. καὶ γώ εἰ μδιὸ ἰωὴ δλὶ 
τοῖς ἱερεῦσιν ἡ πολιτεία τούζοις αὐτοῖς ἐδει τῆς Ἴτ0- 
γνηρκας κολᾷςας εἰναι. ὡς ἐς! γε τὸ δημόσιον ξίφ 
οὐχ ἥήον, ἢ τὰ ἐν τοῖς «οροτεμδιυΐσ μασι χέρνιξα: 
πόλεως χα ϑειρτήθμον. οὕτω Καὶ 1} πορφῶφν ἐστοί,.- 
ϑύφῥεϑει κλέα αὐδὶ εἶν. οὕτως ἐποίοιωυ ἕως ἐδόχει͵ 
καλὸν ἐἢ) τὸν αὐτὸν δ᾽ γεγα! τε ἵῶ “ἦν κοινῶν ὡ- 

γαϑῶν, καὶ ὠφοίτηειν ὅπος αὐ οὐδ γγύοιτο. καὶ γώρ 
αἰ υτηιοι καὶ τὸ ἑββραίων Θ΄, χρόνον συχνὸν «ἰοὺ 
70 ἱερέων ἐξασιλοί ϑησων. ἔσεὶ σὲ φηῳκχίϑησων οἱ 
βίοι. κοὶ ὁ μδιρ ἱερός. ὃ δὲ, ἡγεμονιπκὸς προδείχθη, 

χετάχαται δ: ἕτεροι μδὺ εν τοῖς «ρα ἴάίο σιγὐμιεὶς 
σ᾽ ἐν τεῦς σὐχώς εῷ) οἷς ὃ νόμιΘ΄ ὠπαρορσῦρι χεῖ- 
ρα ὀρέγῳν τῇ δίκη ὁποκτιγιυαι τὶν πονηρίίᾳτον, 

πῶς αὖ τις αὐτοῖς ὄχίρεγοιον αὐ δοὶ πανεέργῳ χεῖ- 
ρᾷ ὀρέξαι κατοὶ Τὰς οἴκης. ἐδλ' ἐγὼ, το) ε εἷς ἐμὲ 

[ 

ἧκον ποιῶ. σὔχομιωι ἠρὴ οἴκοι καὶ ὅ:χὴ “ἦρ' κοινῶν ἷς-- 
οὔὸν ἐαὴρ χῶν κα ἀδικίας τίω) σκίευ. καὶ πονηρίας 
οἰκο ϑειραλ ζω α! αἰαὶ πόλιν. τοῦτο εἷξ τῶυ τὸν ὅ6: 

σρῦ κακὸν κακῶς δατολωλένωι κθὴ σέ, χα) ἀΐδλον ὅς: 
τς δι δος πλήσιος. ἔσω δῊ σοι τῶτο τεκμήριον. 

τίς αὐ ἐνβυόμίζω ὠξόν τι ποιεῖν, ὃς ἐπφιδῃ οὐκ ἔξεξὶ 

ταρφμαι. | 
μευ: Τφάδιφύ. 

“Τολλὼ ἀγαθὰ “Ἀύοιτο ἴοὶς ἱερεῦσιν αὐξουμι- 
ΤΠ, οἱ 2} ςρατιω δὴ καϊαδεουκότων ὧν “η.-. 

; ῳὐδαχαλέσειντες ὅπο ἦρθ ἱεροῦ 



“λαρ-- κῶν δὰ ὐωσς 

ποτ πποοτν 

Ω 

-- -- ε τ ΝΞ πρννόρος πος - Ἔ πατν .0ς πΘαξο ς ον ΥΝὝΝ ὐρᾷ - ξ 

“ ΒΞ ϑ ψ ᾿ - ΞΞ ὙΌΣ Ξ τον ΨΘαν να - ον» σας Φ- ἀν ἐΞ δ τ Ξ ες 

-- «πω». ΡῈ -». »- ᾿αΜα, δ "σὴ: τΣ - . Ἐ- Φ 

- τς ς ἜΞΙΞΞΞ ἰξ π᾿ τι Ξ- ἘΠῚ: -Ξ5Ξ τις ποτ ορσθ ν τες - ΑΡΌΣ Σ τς τως" ΞΞΞΞ 5 Ξ Ξ το στο. 

ἘΞ ΕΣ  ΉΕΕΞΕΕ ΤΕ ΘΙ. 5- ΒΞ Ξ5ΞἙ- - Ξ τ ----- Ε ΞΙ͂ΡΕΘ Ξ Ξ Ξ - 
. νι - - ὯὯΣ ὶς { ἕ 

᾿ 

,8 ὈὨΙΥΒΆΘΟΑΚΥΜ ασἈ ΞΕ ΟΟΚΥ͂Μ 
φώξαϊξ 5 αὗτη φϑομήνης τὸ ὃ βαϑεῖα ὕλῃ συνή 
ρεφής. ἀλλ᾽ ὑπὸ μηδὲν τοῖς βαρβαῤοις ὅπλον πο- 
λέμιον οὐ τηγτηκόνα »κ τὰς εἴν γγωρίας ἐθώῤῥησαν. 
ἔμελλον σέ πε κ) μελαμπύΐε τοϊξεδγαι φαύςε τῷ 
δχζωκόνο ΝΥ ἱερῶν, δ ὅὰην ὃ ῳρῳ τος αἰ ποςεὶς ὃ πλί- 

τίω γυμνός. κρὶ παΐσεις ὧκ χειρὸς λίϑω κοοίᾳφι- 
αἱαν πληγίωύ.οὐ βαλών. ἀλλ᾽ ὥασερ πὺξ ονϑορών. 
πεσόνίᾳ ὃ ἤδη αἷδισδύσας τὰ ὅπλα,συχνοιὶ ἐπ᾿ αὐ- 
γρω κατείργας αι. κοὺ ὅςτις ἕτερος αϑὴρ ἀγωϑος,ἕ- 

οδοξξων ὧν τωῦ τότε,ιφαυςον αἰτιωτόον Τγκ υο μδϑόων, 
κὶ οἷς ἐποίᾳ καὶ οἷς ΤΥ ΧΙ χαιοὸν ἐφϑέγετο. ἐγὼ ὃ 
κ) ὥποντας τϑις οὐοα βυομᾶροις τρί ἐρίῳ, ἡ υςτ αὐ 
ςεφαγώσαιμα κὶ αὐακηρύξω μι. οῷ, γὸ ἡψαν τὸ 
καλῶν ἔργων, δεῖξαι τοῖς καϊᾳπεπλυϊάδθοις, ὅτι μὴ 
κορύβαντές εἰσι. μὴ σὲ γγ) οὐδῷ τίω ῥέον» δειμό- 

γων. ἀλλ᾽ αὐθρφοποι οὶ τρφτοὶ χρὴ θνητοὶ ἱριϑτώστερ 
ἡμεὶς.εἰ ἢ καὶ ἡμεῖς αὔόρες ἡγυοί μυεϑω, ὧν τοῖς τοιε.. 
τοῖς 5 οὐδὲ τοὶ σευτερέία ἡἥμοιτο αὐ ἀφελότι ζα.τυ- 

χὸν οἵ; αὐ καὶ τὸ πνρφτεῖα συγ χωρηϑείημδω » οἱ μὴ 
λοχήσειντες ὦ» φαρᾳἴγι,πεντεκαίσεχα φροονομόον 
τες ὁὕτυ χήστη μδν,ἀλλαὰ νομίμῳ πολέμῳ χα) φα)-᾿ 

᾽ὔ 
νομϑῥωις ωὐοᾳσασύαςς πλήϑη τοὺς πλῆϑος ἀγω- 
νστήμεῦοι. ΞΔ Ὁ 

Τοφίλῳ. 

15 ϑανόντων περκαϊαλήϑοντ᾽ εἰν ἀΐδαο,Δυ- 
τοῶρ ἐγωκᾳκεῖϑε φίλε μοι μνήσομ ἑταίρα. Ο-- 

μμήρῳ μὲρ ἐποίησεν οἱ ςἰχοι«ὁ ὃ νοιζ αὐγῇ, ἐκ οἶδα 
εἰ Αχιλλεὶ φἰδὶ Παϊοόκλε κῶλον ἀξιον εἰρῆσθαι, 
ἥ ἐμοὶ «οἷδὶ σοῦ τὴς φιλτάτης τὸ νὴ σθεργέτισος κε. 
φαλῆς. ὡς ἐγὼ μμαῤτυρᾳ “τοιοῦ μι ϑεὸν , ὃν φιλο-- 
δοφία ὡρεσβαῦει, τῆς ἱερᾷς σοὺ χῳ) γλυκείας ἡυ- 

χῆς ὅλ μέσης καρδίας ἄγαλμα «ὐξιφέρῳ». καὶ ἐμ- 
ξομξέ; μου ταὺς ἀκοαὶς κἡὶ ϑϑαυμ(ριοἤ σου 27} σοφῶν 
λόγων ἠχού. τῇ πατο σὲ δὲ ὅν δημήσοις δαὸ τῆς α).. 
γύπηου, χαὶ συοῖν ἐν ωυ}} δχιςολὰς ἄμα αὐφγνω.. 
κῶς πλῆϑος ὅσον οἱακρύων κατέασεισει ραμ- 

μάτων. οὐ γάρ οἷς ὠπέλιχυόν σου δα γέγραμ- 
μδύων ἡσόέμίων, νλ᾽ ἰωῤιω μοίω αὐαφέρφον ὅπὸ “7 
γεγραμμᾶρων τἰοὺ ἔμυψυχόν σε συωε σία» οἵου φίλε 
τὸ ἃ μ(ο χαὶ πατρὸς ὄντως ζῶντος ςεοοίμίω,δεξαΐ-. 
μΐω ὃν αὖ βαρυτέροις ἀγῶνας ὧδ ἡ πατοίσος ἐ- 
ϑελοντὴς, ἵνα μοὶ “ἥύοιτο πάλιν τορόφασις δποδὴ.-. 
μίας. ἀρᾷ σεποτὲ ὄψομαι πάτερ ἀληθῶς γνησιώ.- 
τῶτε; ἀρ στοτα, τὴν ἱρράν σὰ κεφαλίω αἰδεγτηύξο- 

μαι; ἄρᾳ μεϑέξω τῷ σιωυεδρία τῷ ὀχ σὲ κακαρίε; 
εἶ γῶρ ἡδοιτό μοι τέτων τυχέ!ν ἀποο είξω μηκέτι 
μῦϑον ὀντα καὶ ἔλὶ Αἴσονι τῷ ϑεῆαλᾳῖ λόγον. ὅν φα- 
σιν αἱ πτοιήσᾳς δὲς αὐηξηστι νέον ὧκ φῳρεσβύτου γ)4- 
γόμδον. 

Τῇ φιλοσύφῳ. 

1 θανόντων περκαζαλήθο εἰν ἀΐδαο,αὐταῤ 
Ἐ» καεῖϑε αὶ φίλης Ὑπατίας μεμινήσομιαι. 
ἐϊωνγέ τοι Τὶς πτώϑεσι κἡ ποιρίδος φἰδλεχόμϑρος. χρὴ 
“υϑζεραϊνων αὐτίω ἐφ᾽ οἷς χαϑημέραν ὅπλα πολέ- 
μια, δποσφαΠἼομᾶμοις αὐ δθρφόποις ὥσσερ ἱερέα, 

Ἐπ σοπι81}}5 οἱὲ ΡύαΙοησα ὅς Ρτοβιη 4; ποιιοχόηο 
ςοπτοζξα. 566 αυ δα ἡ} ΒΟ .}14 Βαυραγὶο ἀπμᾶ 
ξα ]οης οδυΐαη , ὃς Ἰοσοσυμὰ «ἀμΠουίταιο ἐδ 
ςοηβάοθδηξ, ἃς αἰ Ἰουδδὶ [ἢ ξουἀΠπτημηη. Ἐλιυμπις 
Ἰποίδοτθ νοϊοἴραῃξ, ἀϊασοημηι βογογμηι. [5 ριπι} 
ἀγηχάτιμ ΠΕ Παἰτ ᾿πογηλὶδ., ὃς ΤΆΔ οαρίταἰεηὶ 
Ρίαραῃν μοῦ ἰαρίάδην ἰηΠ͵χιῖ. ποθὴ ἰαοϊοηβ» {εἀϊὰ 
ΡαΘ  τηοάτιηι ἰπρίπσοηβ. (ὐάφητίθιις ἰΔπι 1118 
οἰγέσυδνρ᾽αγίμος ροίῈ Π]Πππ| σοηξοείτ, ὃς αιϊοπηαὰς 
Αἰτιι5 Πγθηαὸ ριιρηαιδε, νἸἀοαζαγ 10 το ρου Ὸ [οὶ 
ὕοης βο!ῖς σαι! τ. Ἐλυεαμα κοίογοπάα οἤφοῖαπιο 
ἔαξια, τὰπι ον ὁὰ αυα ργατοῦ ορροττιηϊτατό οὐ 
ο[. Ἐρὸ νογὸ ὁυυμος Ζαὶ ταὶ ἰηγοσβιογαης, Προηῦ ' 
ΠοΙΌἢἃ ὃς ΡῈ] Ίσο ργαοοηΐο ἀοηδιιθυίμν.. Ῥυεπι ὁ 
ηἷπὶ σταηαία ξαοίποτγα ἕλοοτο ἀσρτοῆι {ππτ. νυ ρίῦη, 
Πἔγατὶβ οὐξοπμάογθης,ηοὴ 105 (ουγραητζος οὔθ, πότ 
4ς δρα ἀπηιοηος 5 [δὰ Ποηλὶπθ5 ἃς να ποι δὴ 
ὅζ πη 659,» ποτ πηοάιηι ὃζ 05. 51 ποϑ αυο ; 
ΓΙ 1Π ΘΙ απο] πο ροτίο ΕἸΘΓΙ Πλ15, ηδαιο έεοιη 
τηθἤθγοὶο ραϊπηα Ἰδιιήο ἃς φ]ογία οατοθὶς. Ἐογπίαῃ 
οτἰᾶ ρυίη)α οἰὔδηγιις δά ορτὶ, ἢ ποη ἴηι σοηθα! !ς ἀοΝν 
τοίςοητος “υπάξο πη ΠὨΠΟΙῸ » ρυα ἀϊ5 ἀροη 8 115 
τοητὶ ΠΠΘΉγιι5. 5.4 απο δ6]]ο, πιδη βο [τι ἂρ’ 
δ 15 ΤΩ ὨΪτἰτ ὁ συμ πλυἰτυιά πο ἢ σπὰ (ΌΠΕΗΙΓ. 
{Πφιι15. Ὄγ' ἔν 

ΟΙῪ Ὁ 

Τγοῖίο. γν τιν, 

Ἐ᾿ διὲ ϑανόγτων περιαταλήϑογτ᾽ εἰν᾿ ἀΐδαν, 
Αὐτὰρ ἐγὼ καἀχεῖϑε φήλου μεμνήσομ᾽ ἑτάιρου, 
δ: νεγὺ γηΟἹ ΠΟΥ 09 οὔ ἐκήςπ 1106. ἦρι ἐμ δ πο. 
«ΑἹ 690 οἰλάη» εἰδὴ φγρἰιὶ δοῤαί δ μμρνμογέαρε γοιήμοθο 

Οὐμλοῖας αυάθηι μος νου ἔξοῖι. θη ας 
Η.-: ΦΟΓΕΠ» ΘΟ ]ο πλασί5-πο ΑΟΒ]Ποτὰ ἐδ Ῥά- 
τΓΌςΙΟ ΡΥ ἀἴσαγθ σοπιιθη ας , δὴ πὴὸ ἐς ομαυ Ππισ 
ἴ0 δύ Βεποῆςο ςαρίτς. Τλοιπι θη ΐπὶ (ίξοσ; ἡμι6πὶ 
ΡἈΠΟίορΗα οΟ] τρις (ὩΠ6ῈΙ τι ἂς ἀμ] οἷς απίπι! 13 
1ΠῖΠΠη0 σογάς, ἤρα ΕΔ ἢ τᾷ οἰτοιπιίοσγο, Ετπηπιαίς 
ΤῊ Γαῦ ΔιΓθι1ς πηὸ 5 ΘΡΥΘΟΊΔ [ΠΟΥ (δι ΟΠ. δ΄ 
σμο (πὶ νετὸ αἷν ἔργριο ργοίδέξιιο᾽ τὴ Ραιγίᾳ 14π| 
ΠΟΙ ΟΥΑΓΟΥ, ὃζ ἀπο σι! ΔΠΠΟΓΙΙΠῚ ΘΡΙἴοΪας νηὰ ΓΕ“ 
ζορΠοΟί ΣΟ ΘΠ], ΟΠΊΠ6 5 ἢ ν ΠΟΥ πὶ Πζοτας {τὶ 411 
ἰλςυγτηῖς, ΝΝΟΙ δηϊτη οΧχ (ςεὶρτοσιην ταούαπι Ηπ17 
τίοπς νοΪ ρταϊθηι (ερῖ, [τἀ της τία ἤιπν αἰγοέδιι» 
ἄππι ὃ (Ὀγὶρεῖς γίτας τα σοπποτίαεϊοη 5 {δὲς ΓΕ" 
ζογἀΔείονσμΠΠὩο αἱ ἀπιῖςο ϑζ ραῦγο γοιιοσα {ρεΠἘ- 
ἴῈ ΠζαγΈ ΓΟ. Οὐδ Πογὰ ἰρίταγ σουταστη πᾶ Ργο ραιγι, 
γ οἰ α τζαγία5 δ] ογ π.Ζυὰπι νὰ ἰτθσιπι ΤΩ ]Ἠ] [δ [Ε΄ 
ΘΎΙΠΔΠ41 σαι οβογαεῖ. ΝΝαπαι!α 1 ἐβωμηάθνα τξ 
φογαμη Δ] Ιλ ῃ 40 ρατετ τθιιογα. ᾿ηΑΧὶ πη σοημΠῸ 
ΝΠ μα Αἰ ]ααπάο (ἀπέξιπι τιυτα σαρις ιηρίεν 
ἐϊαῦ 9 Ναπηιά Ράττσορ5 ΘτῸ οοης]Π}} ΡΓορτζε τό 
θεαὶ 5] δηΐηι παο ςοηΐ δαιξά! πῃ δ] ατα μου 
[45 οὐἹτο οὐξεπάδι ποη ἔδυ] Δ} ἀρ] τς εἴξε, (υνᾶ 
ἀς Φίδης Τ ΠΟΙ͂Ά] , αιιουι ροξίες ἑογαηὶ δὶς τοραν ἃ 
δείςεηζειη εχ ίδης ϑξιμι οἵδ ᾿ἰσπφηφην. ἡ 

φρμιΐ ο[ορ»α, 

ς' γογὸ σπηοττιοσγα! ΟΡΙ απ πηταρ 1 ἱμέείπο,.. 
Αἴ εθ0 δηχίοᾳ: ΕἸγραξίς τηοιαίηοτο. Ἐσο νεῖ 

Ῥατγία τ ΓΟ Ὶς ἱτηΡ Ισάζι5 9 δ αστὶβ οι ς εαπλ 
ἈΓρ οΙΘἢ5 » σιοά νἱάδο αιοιίάϊες Βοίειπι 41 
ΙΔ . ποπγϊπέίις γίξτξτηαζιλ πποῦρ τεις 44» 

Ξ Ων αὶ Μ᾿ Ἐπ’ ὦ Ε΄ ἘΠ ἀν Δ α΄ ὑδεν- ἀρο οπ ἐν ΡΟ Ὁπσ τ 
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ἃ Δξέγοτη Παμγίθης ἰη(δθέξατη ἃ ἔκεϊοσο ὃς Ραγαΐεπτία 
ζΟΓΡΟσιπῚ » ἱρίς αιοαις ἤ1]6 φυοάάαπι ᾿Πςοῦη- 
ἸὨΟ τη ἐχρεέξο, Οιὶς εηἱπα Βοηδπὶ ἔρεπι μαδθαῖ 
1ῃ 4110 διίᾳῃη ιοΐ Ἔχοςῖ! ἀοιοεπηπι οἱξ γτη- 
ἴὰ ζάγῃ ἸΠΟΥΑΙ ΠῚ ΔΕ ΠῚ οσοαραζιπι. 564 1η ἢΪς 

ἐἤδιη ἰΠοητοσ νίπθης. (Ουἱά επίπι πος αῇηζότγεπι 
τ ΘΘΩῚ 5 ὃς ἢὶς Παζιπι ,, ὃζ ἀμοσ απὶ (ερυϊομγα ποη 
᾿ΒΠΟΡΙΠΙα ἱπειιθητοπι :} ταμλθα Ρῖορτοῦ τε (οἰαπ ρὰ- 
ἴτιλῃ. μχ ῃὶ πορ! δέξιγι νίάφοῦ, ὅζ οὐπὶ οτἶμπὶ πά- 

115) []ογῸ ΓΑ ΠΟ ΓΑΤΌΣΊ8. 

Εγαϊγὶ. 

Ἐαίόοιι ἰηξα σας Παπλιι5» 4] {ἘΠΊροτ πο πηὰ- 
Ὁ τὸ ςαἰαιηΐτο 5 παπο 5 εἰοἰρίπιυ5. Ερος θαι- 

᾿ Πἰλιὴ οτίδη ἀϊτοριιοηίθας ναϊξαγαης, Αργοίγ] ει ἂρ- 
ἱ 810 ΠΠ| ΠἸη ε ποσγοὶς ἱπορπάϊαπι ἃς βαπηγηαϑ ἱπτιΐο - 

“ἰπζογγαιη ρορυϊατοπίθιι ἐπβείζαπι ἐοσεταητφμλι- 
οἵδ ἰ) [δειταζοιὰ τοάεσογαης, Ὗ ἰγὶβ ΔΙ ᾳα]ο-: 

“ιδτη ρατἤιον εἴ. Αἵ αητϑὰ ταπτιμπιπιοσὸ ΡαΘτ]ο5 
, ξἄροις (Ο]όθαης. Ναης νετὸ γε ΟΡΪ ΠΟΥ [8 ΠΠΠΊΘΓΟ 
Ῥαμοίοτος οἢδ (οἰαπς, αυὰια ντ εὶς πλαΐτος ουξο-- 
ὙΠ ργράᾳ: ἀπειίδιιαηι, ἃς το ἰ υῖς αἀ ργα  Πππὶ 
Ἰπρι μα) (Ποίας » ἢ υὶς αἀπογίια ἐ05. οἰπὶ 
ἸὩτο το Ἔχοογοίτι ερτοάϊατουγ. ἸΝοΙἴγαπι ν ογὸ πϑι]-- 
Δ τὸς ποροτίατη λςοίπι. 864 ἀοπιὶ (ςφάἀφδηλι5» 
ΦΧΙ ΠΠυτὴ 1Π|10}}6 τα ἶτο5 Ἔχροιδιλιια » ἀμ ΠΟΠΔΠῚ 
Ῥοὶς, Ἰχσγα ἴῃ οτθ μαδϑπιις , φιδίι μας ἀϊϊα- 
ἰζᾶσβ πθςοίς ἢς, ἃς ποι {105 Ροτιὰς ν]οἸο!. Νοη 
“ΠΠοηγς αἰ] μαπάο αὐσαν] ΝΟ ταπάοιη {8-- 

Βιδηηις ὃζ τατΙοα]! ἀγα φστοίξίπλ ἀρπγίης ἔχέζο; 
ἰδ. οἴη κοίείδιις ςοπἴογθαι ἘΡτὸ ΠΡ Ε 115. ΡΙῸ 

ΚΟὨἰαρ δας, ἦρτο τοσίοπο 5» ὃζ ἢ ἴτᾷ νὶ5 ΡΙῸ 1ρῇς 
Ὀαᾶτν με υιφὺ ΡΠ ομγιπν οηΐπι οἱ μας ἰῃ Ρᾶσς 

ΓΙ ,» Πο5 δἰς ὃς αἰ ἐπηφῆτίιπι ὃς (α]ατοπι ργαίζατο, 
Οὐρσίταν (Οἷτις ποἢ Θαι65»ἤδης ορ Ἐο]δπὶ [ΟγΙρῇ. 
ὅπλ] ργα(φητία πιαπίριι!ο5 ὃζ τπαπὶραϊογυπι ἀπ- 
τας σοη [ἴτι. Τὐαν τ ϑδδι οτίφι Αἰ ιηδληῖε 
ἴδ] ῃγαχίπλα αχαϊτίταάο. Ἐτθηΐπι ἐπηριθογῖριις 

ξοραῖγα: ἀϊπσεπὶ της οὈαϊαπὶ ψΟΠιαΓΠῚ, 
ΠΟ ΐ δα], Τὴ ἤροτη αὐιζοπι γεπίσ » Ρο παι νἰτγα 
ἰδ γρῃργο, ὃζ πὶς σπὴ γα! 44 “υδάδηη πγαπὶ Δα - 
δηζαγρ ποίαταπν Γαθυς, πα πηδτιίην αἸΧ ΠΟΥ ΠῚ 

ἀπέξιη ἰτὶς Ασφσαγγθης Θηἶ νἀ] 116 Ορεϊπηὶ 
Ἱ Κἀριηνντ ορτοσ!] λοὶ ΠΟΥ 5 ραττιοῖ ρος βαθπΌροΙΠΠιὶ 
γετὸ 4 [ροϊοταπι ἀϊγορείοηοιπ. ' 

«ΑΓ Ποροκοίο. 

Εἰ τὩ ]εἰ Οὐ αὐτοὶ ΕΗ τα ῦ Μαϊαπι μι-. 
᾿ς ΑΙ Πππυ Ποὐ 5 ρος, Τ᾿ Ἔττίις ὃς φαὶ νας τον. 
᾿ τὰ θταῖ τις ὁ νῖτα ἀϊοεἴπε. Α΄ Π1ὰ ἀοΐξετϊμα, 

᾿ ἀποά ποι ἴῃ ποδὶβ ροΐταμη {τ Βοητπὰ αυζ 
ἢ} ΘΧ 6 ΓΘ. Ευ! Δι Πα] ἃ Π16 Ὑδτϊπθτασ. πὸ 

ΘΠ άαγη οταῦ (οἱοπτία τίμα αταιις (Ὁ]144. Νης 
ἴδτη 1 ἀοῶτίπαπι γος αηΐπιο οἰγοι  δηες 
“ἐγοίζατο, Αςοίδίονθπχ οὔ τα ῃὶ ςα! αταϊτατὶς 6- 

᾿ ξῆζα οροιτοθαῖ, ὃς δα ἀδ σαι ξογτιηᾷ οἷ Ὠλοᾶϑ5 
ΝΕ ΣΉΡᾺ οαγα οἰ απὸ ἢ σοπηραγαιτ» γέ πὸ οἰα-- 
τὴν αι οι σαρις τ ]πϊ ργαϊὸ εἰΤες. δεά νη ας 
ὲ ᾿σθληἠο ςΠαε της νὶγ ἃς οριαΠπις, ὃς Δυλ]ζΟ- 
ὮΝ (γηςοτιίπιο. Τοίες ἔπι ὀρτερῖο Μεποῖδο' 
ἮΝ πὰ ἴῃ το Βεποιιοίφητίςε, ἸΔοἰγοῦ [ξρεπαπιοτο 
ἊΝ ἀϊςς ἰποιπΠα15] πιὸ τγαη Θρὶ . φυδά, [ᾺΣ ΘΕ ΠῚ 

Ὁ. Πσπλοτίαπι ρυάϊοαθαϊ; δί [πρὸ νἱχ δηΐπ 
Ὑηρὸς ἃς Ρτοσαγατούθας οη΄ τούζὰ αἀράπορη- 
"ΤῊΣ θη νοτίῃς Τουςμισα ). οἰτοὰ ΤΔΡΏΠΠῚ 

᾿ 

4 
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γἢ τὸν αὔρᾳ σδ)εφϑειρμδθον ἕλκων πὸ εἶ σήψεως 
στ μ(φέτων κἡ αὐτὸς ἕτερᾳ ἵδιαῦτοι σαιϑεὴν τορος σὸ-. 
κώ. «ἰς γὸ σθελπις, ἐν ᾧ τὸ τὸ ἰδ, ἔχον δὴ χα τηρέ- 
οΐον χα τφλη κιμϑμὸν τῇ σκιὰ! σαιβκοφοίγων ὁῤ-. 
νέων. ἀλλὰ Ὁ δχὶ τότοις φιλοχα ϑόον, τί γὰρ Ἀὺ πποί-- 
9 λίβις ὡν, ἡ ἐνταῦϑω οπυόρμδμωος, κοὴ Ἱ πάππων 
τοῖς τάφοις, ἐκ τους ὅρον » ὄχα σέ μοι οἷδχκο κι6- 
νίω ἱερόν τω ἡ πατρίδος, κἂν λῴβω μια χχο- 
λῆς, μυεαγας εὖ, ΟἸΨ, 

Τα ἀαδελφῶ 

Ὑςυχϑμϑῳ οἷς οὐ πορῶμϑῳ πονηράς ἐλλήλες 
ΜᾺ ϑύ πα ἀριείβεῶς. ἰδὲ γὺ κ) βαήίων ἐπε-- 
γεΐκαντο, ἢ αἰφρφσύλεως ἡψανζ. ἃ ἄλλως ς, ἐφρη- 
σιν χρὴ γὴν ἐδηώσειντο. κα) γιωυεκας ἡνδραποσΐ- 
σαῖντο αἱ ῥῥένων ἢ οὐδὲ μία φεισιω. χαΐτοι φορότερον : 
εἰωθάσαν ζω ρεὶν το παιόείοια ἐλὰ γὺν οἶμαι ἃ “ εἰθαθ μὸν ἐλοίήοις ἴσεισιν ὄντες, καὶ ἧς τε γέμειν τὲ τῇ 
λείᾳ φύλακας συ χνοιὶ, Κ) ἀργεῖν τοῖς λεὶ πομᾶμοις 
ὡς ὅλ! πόλεμον εἴτις ἐπεξίοι. ἡκδ! δὲ οὐδεὶς αἰγει- 
γώμτεϊ. ἰλλ᾽ οἴκοι και ϑήμεθει, τ ζω συκίγίω Κλ κω. 
Θίαν τοιὶ «ρατιώτας τρφσ δ χόμδρωο, χρὴ τὸ σιτηρέ. 
σιον χα) τοὺς. ὧν εἰρζωύῃ πλιεονεξίας χα ςύματος ἐγα- 
υδυ,ώᾳσερ τέτοις δικάζειϑαι δέον. ἀλλ᾽ οὐκ ζει. 
γοῖς εἰ (πιο ἐάγα). οὐ παυσύμιεϑει φλυαφοιωῦπες . οὐ 
στοφφονήσο μδῥ πότε, Χρὴ γεὼωρηοιὶ βωλοκόποις ἀ- 
θορφίσαντες ὁ μόσε χωρήσε μδρ τοῖς ἐχθροῖς γἱΡ παί- 
δων,ὑφρ γιωὰ κῶν: ὙΩΡ χώρας. » εἰ δὲ βούλει χοὴ 
ὑῶὸρ ὐνὴο γὴν φρατιων; κα λον γωρ ὧν οἰρίωώῃ λᾳ--: 
λέϊϑαι ταῦτα, ὡς ἡμεεϊς αὐτοιὶ ξέφομδ γε ») σώ- 
ζομδν. ἐγὼ ψδρ ὃν μώνον εἰὰ ἔπογος ὧν ἵσασῳ, τί 
ὄγιςολίω ὑπησόροῦσει."ὺ γὃ λόχες χαὶ λοχοες ἐκ 
Ὑ παρςν τῶν ἐποίησαι. ἐθροοίζ ε σέ μοι κα! ον ὥσε- 
στυμίφντ πλῆθος συχύόν. (ὃ Φγωίς αἰς ἀπαντῶν καὶ 
Σ κλεοπάτρας ὠπήϊγφλα. ἐλπίζω δὲ ἐφ φϑιαν ὥσθ τῇ 
᾿ 

ὁδἃ οϑύωμωι, χρὴ φδιεα γ)λϑὴ νεανλλητις σὺ ςἃ ὁτὲ 
«δὶ ἐμὲ διυκαμις; πολυ πλείοις ἔσεώϑευ τοιὶ ἀλή.- 
κτοις.ἥξεσι )ὺ ἁπανταχόθεν, οἱ (έλτιςοι "δ. ἐφῶ 
μεταῤχεὶν ἕρία τα λξ.οἱ πονηρῴτατοι ὃ, ἢ ὅλι δ)αρ-- 
παγῃ λάφύξω. ὁ 

Αἰσκιληποοίδηῳ, 
ΓΙ μοὶ τ 5 οἵ μοι. θνητοίτοι "τεπονθο δ. ὃ ἘΙ. 

τος 74 Κοὶ λοιπὸς οἴγς 7) δ υἱέων. αἰλλὰ τό »6 
εδγ κα τὸ δὰ 8 μησεὲν εἰ ἢν ἐκ ἐφ᾿ ἡμὰν αγαθὲν 
ἢ κακὸν τί τιτρ᾽ ἐκιοὶ δζ 2). κἄλλον ὃ πείλάι μδῃ 
ἰωὗ κοϑημα:νυυὴ οὲ γέγονε δόγ κα ψύγης ἐΐγεγυ: 
μνασρμᾶδρῥης ζ φὐἰδιςάσεσιν. ἐδ οι ἄρα χαλεπωτέραν 

μοι ἡ υέῶι τῷ πώϑοις τω φεοςξολίω κα δὶ τοτὸ 
ὁ δαίμων ᾧ μέλει Θλαηζειν τα, Ὡοροῳκονο μή- 
δειτο, ῥεὴ σὲ σὲ δὶ φίλην μοὶ πἰοιρέϊναι κεφαλήν. ἐνὶ 
ἔλϑοις ποτὲ θαυϊζάδιε κὸ τῥιπόϑητε κ) φίλων ἀσο-" 
λώτατε. αἰφίρτυς εἰμὶ τῶ ϑαυκαςῷ Μ «Ψψελέῳ τῆς 
«ἰδὲ σὲ ὀζαθέσεως. δύ το πολλάκις ἡσίως συν δὴ 
ἐμέρσὑσει, ὅτι σε οὐ σὔφήμιε μνήμης ἐτίθετο, χὶ πολ-. 
λα Τῇ ψυχῇ φοοοσκεκοφώς γὼ τοὺς ὄχιτροποις, οὐ- 

δὲ ἀπάγουσιν αὐτὸν οὐ ϑὺ τουχείρων φἰξὶ κὶ ἀκέγαὶ 



᾿ 
"ΕΝ 

ατγ Ευτορθαπ Βοος, (οργτηία ἢ! Ὁ 2012 βγοῶυδϑι τς 

965 γαργοάυςβϑα δγ εουπεϑγ οἱ Τῆ 6 ννεςοπια Τγυβὶ, ἰοπάοη 

ἐδὼ ΘΙΥΕΚΟΟΆΚΆΥΜ ΘΑΒΟΟΚΥΜ 
Αἰοϊοριοάοτιτη στάζιιβ οτᾶς ὃς αιαῇ δοποβοὶ) ἰἢσςς 

εἰσκληπιδοοτον 2 συγνώμων ἰοὺ «αὶ σἰγχωριςῶν ν 
ὡς 

Ἐλὶ μεγίςοις σθεργέτῃ δζα, το τέλεέρεν, ἵν ἔχω 
μδ ὑ- 

δωρψυροὸν, ὑδρίαν ἢ πιϑον ὧκ μίιρμοιρξ ζητῶ. ὃ. 

σῳ μείζων τοσούτῳ καϊλλιονικείσεἶ) δέ ὧν ασίλη.-
- 

πιφ τοῦ ποταμιᾳῖ παρ τῷ γὰρ μτίζω τὸ ἀσκητή- 

δ ὦ ) σἰἱφεπίζομαι. σωὼ ϑεᾷ δὲ φμον Τὼ ἐἰγνασκόὔη φρφαϊ φεπίζομαι. σι δὲς 

εἴίω δχιξαλλόμδρυος. ' 

Τα ἀσελφῳί. 

Σπίδα,φριύον, ὄφιν, ΚΟ) λασικέας αἰριφοῦ- 

γε. Πα) καα λυοσητῆθα κ πεῖλιν λασηοέας. 

ἀλλὰ μετ δ ἡ με ρφθ τατον τὴ) φιλοσοφώτατον ΠΟν- 

χούσιον ποὺς τηνα κίας α ἡ πολιίείω συ ϑηβίφι 7:01- 

ἔνται τὸς αἰ γυήπίας αῤχῆςν δὔϑάλιος ὁ λασικοῦς ἕ. 

χει λαβών. οἷάξα τὸν νεανίάκον,, ὡς εἰκφζοιν ἔξεςιν 

ὑπὸ τοιὶ αὐτουὶ ἡμὶν χρόνοις δ ὶ ςρατοπέδε δχριγει- 

τῶ 1 Ὁ 5:Κ εἴα λᾳνϑείνάν αὐδ ἐπ. ὃ Ῥόπος, ἐξ: τὸ 

ὁ πωνων ον. ζἀλανζᾷ τινα ἤκεες εἰ παϊοῴθεν πῆς σε- 

μνῆς ύτης φιοοσησροίας πλη φονομήστιντοι, ἀλλ᾽ 

αὐτὸν αἰδεπαιισείμδρον, ἐπ ει δὺὲ γεὲρ οἴμκαι λυεῖας 

εἰῤχωὼν Σοσδειχ εὶς, τθ τοις ῥουφίνου κφμόφις,η)8 

κοὶ ἔφερε τὰ λυεῶν,νεμΐεσῳᾳ ῥουφῖν΄. καὶ μυότεισι 

ζημίᾳ χουσοῦ, λιτρῶν ποντεχσήσδεχᾳ. τατει δὲ 
' ͵ ἐν ὦν ἜΕ 

μλρϑδ ἐκ ΤΜ ὑπηρεθ ὡς ὠεῷ τοις ανόδειο.: 

ταζοις κρὴ δὐνουςοίτοις. ἐφ᾽ ᾧ σιω βίᾳ «οώξαντας 

τὸ χρυσίον , αὐακομάσαι τηςῶς » εἰς τίω τραπεΐζαν 

Ἃ τε τἰ ὃν πρὸς ταῦτα ὃ σίσυφος, ὠνλώ μὴ λίαν 

ἀπειρόκῳλος ὦ βεξουμᾶῥα δχισιηϊέμδρμος. πέπυ- 

σοι πάντως ἢ σωνωρίσα “1, βαλανπων.ἃ τ ἵπ- 

πων δυμηήλε πολὺ μᾶλλον ὠγλήλοις ἐοικό ζ κα- 

σκα άσας, τω μδρ, ἐνέθηκεν ὀβολεὶς ὧν χαλκοῦ. 

τοῦ ἢ ςτιτήθας χρυσία. γὼ τῶτο μὰ δείξας, ονέῖνο ὅ 

κρύψας, ὡς ἀπηφήθ μησαωιν, ὡς ἐζυγοςώτησεν , ὡς 

κα τεση μμαύνοντο τῇ δημοσίῳ σφραγι3ὲ τὸ χρυσίον, 

λανϑείνᾳ ϑεόώτερον αὐτεϑείς. χὺ πόμυψας αὐτὶ ηἶι ςα.- 

τήρρον τοιξ ὀβολές. οἱ δὲ ὡμολογήνεσον ἐν δὴμο- 

σίοις γράμ μᾷσιν ἔχφν τὸ δγωπκομιεὶν τὸ γρυσίον Ἀῴ- 

χτόφω Δάφνις φρο ποιμέσι. πϑίϑτος ἐγμετουτῶτο 

τὸν ὀὐϑαάλιον δὶ μέγα τύχης ὠζηρον. οὐδωὶ “ορ 

ἐπέρεψον ὁ γέλως ὑπ τῆς πολιτείας ὠγανωκτή- 

στη. ἐϑλ᾽ ὡς αὔδοα φῳρᾷ τοιὶ ποόποτε ϑαυμφίτο- 

ποιῖν, ἰδεῖν ἐπεθύμησαν. καὶ κε μετώπεμηηος ὡς- 
περ δυ:ργέτης ῥωμαίων. ὀγήμοτι δημοσίῳ πομ- 

πεύων δήρὶ δ πόλεως. κῴγω τὰν ϑεζπιον οἷσι τ] 

, σιμυειδοσυόντων ἐν τῳ τεϑτεμενίσ ματι Ὁ βελοῦ- 

᾿τηοίε λαλίςερον, -Οδὲξ ὅσον εἐσόπω οἰρδαλύσᾳ τῆς 

αὐχῆς ὃ ἑτωΐοον πεντοσηον. Ὁ 

Πρῶς ὅλισιοοπον ἀξωϑένᾳ Τῆς Κι χισκοπῆς μὴ 

ξουληϑένίῳ συωϑέζαι τοῦ ἀαρεέε 
εἰόίιατι., 

Πέλαβες ὅπερ ἧς. εἐα ὠπέξαλες.ἐ γὸ ὅταν Ὡς 
“ἃ Ὁ ἡ ἀσεξοίας χωρλϑὴ καΐϊφλόίε, τότε κὶ Ὁ ῷ 

αἰ) σεξ εἰας ὠπεςέρη7) θρόνων. αἰ γύπα ὃ αἰδνπίύοσε 
“ Ὁ ἀλλορίωσιν.") νόμιζε 'πρὸς σὲλὶ «οεοφήτίω μιε- 

γαλοφώνως ποκραλῆραΤῇ σοι 1) τῇ γῇ αἰγύητου, 

πιῶν ὕδωρ γεῶν.το γὸ ἔθνος, ϑεομά νον αρῤχαϊον. χρὴ 
πατράσιν ἁγίοις πολέμιον. 

σοητίϑ αὐτοτῖ» Ῥτατίαν αροθας, Νὰ παδοαμηις Δαυ41} 
ἔγιρι 4απ1» ΕἸ ἀτίατη δας σα εχ τηατιποῖς α τατον 

Ν ν ᾿ ΟΣ ὃ 

Οὐρητὸ μηδιοῦ »ταητὸ ΠΟ 115. Ιατοριεἴη ΑΙΟΙορ9 Ε' 

θυμίο. Αρυά τρίμηι δηϊπιὶ ἀουλιο!  Πὶ οχοετοῖα" 

τοσίαπι ςοηάο; ὃς (ληέτα ναί ργάρατο ἐουταπεῦ ἵπη } 

ςαρταῃλ ει. 

Ἐτγαιγὶ. 

ἌΝΩ ἘυΡεται 9 (φγρθηῖθηι ἃζ Τ.Δἀ!οεπίδ 

ἔπος, ὃς σαηθηι γα] Οὐ} ᾿ἀῖ 6 ̓το 1] [.λ6]" 

φρηίο8 [565 56 ροίς τ τ μναην ὃζ (αρίεητα ἔπι" | 

, Πρηῦ εἴ γυῖς Εργριίοτιπι ἱπηροτὶ) μα] 09. ; 
ἀιοθ [15 ςαρτα5 ΡοΠιάοι. ΝΟΘΜΠΙ δάο]οἰςφητοπλ»"' 
ΠοΟΠἰΘόξυγαμα (δα λατι5.», 481] εοάφῃν τοπηροίδ ΠΟ 
διίοιπι ἴῃ δχοογοίζα. ἃς οαἰξεῖς νογίατυς οἱ, ΝΝΟΙ͂; 

“ : . ποτ αῦδ 
ΘΠ]ΠῚ Ροτογαζ {5 του διι5 οδίσαΓι5 εἴἴε, πεν 
ζςοσπομήρηζο, αἸ]δηζοιη ααθηάαμι αὐά τι» 40} 
πο ἃ ραῖτε ροῖ Βατοάίτατοπι μος οχίμλίμπι τ0΄ 
ΘῃΟΙΊ6 ἀςοσρογαῖοίςἀ ᾿ρίς Ὁ] αἰπηχοτγαῖ. Ροϊ- 
ἄπατο ΘΠ] ΠῚ ΡΥ] ΠποΙρατηπὶ 1γάϊα οοῃίδουτζι εἰ; 
οὐ ἈΠΕΡΗΪηι τορρούα [.γάογιπι θόπα ροῖ [ι8 6, 

ξά(ψιια ταρυῖς δἴαις νεχαμῖτ, [ηἀΙρηιπι ν Δα 
ἈΒΊριηο 9 ὃς αυμγάφολτῃ Πἰδγαγαμη δαιτὶ αὐ δια! 
Ἰστόσαῖ, Οτάϊηας τ} Π1τ65 6χ (το τ] 05 χυοϑρυ 
ας Γοχεϑιπιος ἃς Π οἰ 15] Πγ05 » ν ΡΕΥ ν1πὶ Εχᾶ νι 
ΔΙΙΓΙΙΠῚ » οι βάς αὐ [μἱ ἀοπυίπι πιςηίδμι ΓΟ ροΥτ, 
τρητι Οὐ] ἰρίτυν δα Πα ϑογρἢ 15» Π 01} ατοη Οἱ 
πὸ νϑηυδ8Ὸ νυΐρσατα παγία5, ΑΔ ΠῚ ργοςιὶ “ 
θ1ο οὔ πη ΠΑ 0911} » 1185 ΟἿ} Επμ}ε ]] εα" 
{Π6Ὶ ᾿παΐοοπη Ππη]οτ 5 σοτηραγαιογαῖ, [ἢ Αἰ το 
ΦὭροΚ οουΐος Ἰπηροίι αὐτοί αἰτογαπὶ Δα ΓῚ {τατοτο8» 

μος πιομξταζο ν» 11ο νογὸ οσςυϊταῖο » ΡΟ Πι41} πιν 
ΤΊΘΙΔΙδτηΐ 9 Ροΐξιδηι Ροηάογαταῃξ , ροϊιαυα, 
ατιῖμι) ρα]. Πρ} οὈΠσηαγαητῖ» εἶδηὶ αἰτοσαῖ 
[ὰρρομις.» ὃς οδυΐος ρῖο {τατουῖθιι μαϊτεῖς, ΠΠ νεῖ 
ζςοηβτιοβαίτι ἰῃ ρα] ἰο}5 [τους {8 Βα ογε φυπι' ' 
ὃζ ρεγϊδιαγοβ πο Ὠλαρῃηῖδ ἀρια ραϊξοτος ριῖην» 
οὐαίι, τος Ἐπ Πα] ιῖπὰ 1. Δ Ρ} 15] Πγα πὰ βοτειμαβι 
διοχιτ ΘΠ} 1] οαΐτι ρογηλίττο δαῦ Ἱ ΠῚ, ρΓῸ Καὶ 
Β]Ιςα ᾿ὔξαπι ἱπά!ρηατίοποπι {{|οροτς, δοά Υἵ "ἢ 
γα ροίξ Πομη σι}. ΠΙΘΠΠΟΓΙά ταὶ Ποοητ 
νἱάοτς ουρίοθαητ, ἃς ἀςςοτῆτας γοπὶς απαίι Ρέπέ, 
ξχϑοτ ἃκ ἔδυτον Ἐπομμδποσιηι, ρα]! οόδας γε Οἱ!" 
Ιο μοῦ νυδειι νος οἵ. Ατῶμε ορο Βοηλθν 
οἰοποπι πουὶ Ἰοημαοίοτοπι [15 εἴ 4] ἴῃ ΟἿ 
νοι ραΐο ςοππάδητ. 15 υδητυτη πὐπασαπι 305 
τοα, Ροπταάίαπι Γοάαΐοπι ποίξγιηι ἱπιροτίο ρα 
τα σοηαίτητ. Ν - 

ἀιοπῇϊηναην Ροητς , απὰ τας} 85» 4185 ΒΙΝΝ » 

! , χ" 

υ4ὲ Ἐρὶ[ὑορννν ἐἰε ὀρί[ζορατη εἰδὶδ 
οἶηρι φεδαὶ, Ἄγγὴ, αἰοργαῖ Ὁ 

μοίμη 61 α[ΠΉ117]1. ΦιΙΗ 

Ἠ ΉΩΝΝ πο ογὰς ΠΟ ἀγα [ΠῚ]. Νοη εὐ, 
οἧτι ἥιιῖ5 εχ ἱπιρίθτδεὶς οαστα! ἐχιθυμηηαῦ" 

τᾶς οείατα ἃ ρίοτατίβ (βάτριι5 ἀοπἠταίτας, ἘρΥΡΙ » 
τὸ ςομιρὶ εέξεγς ἀείεξειοποπι; δ δὲ ἃ Ἦν Ἵ 

πᾶσα γοοα οἰδπιδτιπη ραῖα. Ο}4 πηι] Ϊ δίθῖῃ 

τὰ ργριῖ, νῦ Ὀιίθατη δαπδιὴ τογγασυτηὺ Οοπν 
απιϊυϊτὰς 6 τορυρηδῃβ.) ὃς ληξεὶς Ραῦπτος 
᾿ΠΙΤηϊΟΆ. ᾿ 

ἕ «Ργίαημν, 
- 

} Ϊ 
ν 
Ἰ 



Ῥγὶκ»ηθηΐ. 
Ρυὰ Ῥ]ατομθιι ϑοογαῖος βησίταν, τατἀὸ κά ἤιας 
49]]ρ᾽5 ἀσοράοσο γοϊθης απζοι Ω6 [ἃ τη] Σαϊὸ- 

ἐοτα πο  ατη ΠΕ] » σιςτηδάμηοα ἢ ἄππιν χ 1Π- 
ΤΟΡιρίς δτίαπη νἱχ ροῆπι ἀο οτο. ΜΊΜῚ νεγὸ ν]46- 
ἴῃ Ἰάθτη οὐρατο σοητησογοννῖ ἰατα δα πα θη) 1065 
γΘΗα: ἀορυθοδι! ΟΠ 6 ΠῚ ἀγα τη "4 ποά τοῖο 40 11: 
ἱεγη Ὁ ἀἸέσιι ποῆιο νϑύαμα οἱ - ταπιότῇ ποι ἐ- 
δίλαη , [64 Ἔρ᾿ [{0}15 Εγι τὰ τ {Π5 οὃ ψαὸα 1" πιοῖς 
[ΠΔΠῈ15 ΓΘ δι ΘΠΤΩΓ 9 ΠΠ ΠΟ Ὁππο5 Πππαΐ αμτζο » 4165 
ΠΟ πηοάὸ σαφῇ εὐἰ ατογαηι ἀοβθόσις το ἀθη5» ἰοη- 
δᾶ Ογατίοη ντοῦ , (δ 4 οτίσιηι οι! ατο νοΐο. Αταχαὶ 
ΡΣ ΡΠ] τι οπάθηι πιθαπι ὃς ταυπτο Παηο ρίψῃ: 
α ιη [ἢ τηάτο ἀεἰοδή!, ὃζ σατν ΡΗγοιη τ 15 παι: 8 
ϑϑαζας [ἀπ 5 τοὶ Θαποίξγοιν γθ πγογαζι8 » ν Δα νὸ 9 

Ῥ ἅζο ἢ) [Ἰτογὰς τα ἰτζοιθια, ραγεὶη1», [δὶ ἤθη σοπιθη 
ηξξίταοτο, σαταϊοσιῃι πὰ] ἄγαμαι αι άθηα νὲ Ῥυ]α- 
ἴοηηος ἀοσροτγοῦ, ΟΧΡο τατιμν αὐτοὶ Α]οχαηάτ 
Ῥτοριον ἡδαϊσατοηΐς ἱπξοντυίαπι. Ατααθ ταὶ χα]- 
1} ΟΔαΠ μα πη τι πη} Θχ οπιη] δ5 ΔΠ.1Ο 5 4809 ᾿]- 

τὴ ἰνασοο, ΡΥ σπνεπος οἱ πα ΐῃὶ ἀπ! ΠΠπλ15 : ταυηθ ἢ 
ῬῈΓ τὰλην νοηθσα πα} τ] ΠΟΙ 7 Κα ΟΙ δ τα {6 1; 

“πᾷ α]Ἰοτῇ γαἰτοτ, λα χτηόα; του] ἃ. Τ σγρίιοι 8, 
ἐς Ζαϊίι5 οτἱά (οἱ ς {οὐ ρΠ ει, υὸ πλ!] (αἰυτ πιιη- 
οἰάτιης, ΜΗ ταίταν τα νοηογάδα; πγξεὶ ἀθοῦ διιγθὸς 
Πιαϊγγηγο 5910 64}1} νοτὸ Ῥτοοίο, ἰαχτα ἀϊαϊη Εοιηο- 
τὰς τοντιὰ ραγτο ρ]05 α1ᾶ αὐ ἱρίο ἀοσοροτίπι. δὶς ΟΠ τὴ 
τὸς ἤαδοι, (ὐὴ μι Ροτοστγίπαγοτ, Ὁ 1110 τηπτε! ΔΟΤΟΡῚ 
,"ὰ αἥ ῃαυ!σατίοιμς ἀφογατιαῦτεος Γοχασίηζα. Ε]Ὸ5 
ὈΓΙΡΙογας Γργαάσιητα, ΜΗ αὐτό οὐξοσίητα Ἐύη δὴν 
ϑαζοην πλ]τὸ ῥ᾽ υγο 5.1 ρτιοτοϑ Πτογα ΠμΠΘης αὶ νὸς 
Ροτίατα;, ἃς σαῖς οὔ {Π]5 τᾶς ομοτγίδις. ΝΙᾶς αὐτῷ Θρο 
ἰόγζαα φαράά Αἰοχαμπάτίᾷ ἀοίδτιις [ἅ , ὃζ κά νο!γος 
Ῥοτῖας τὴς ἡδαϊσὶῦ ρρποἰταγᾶ ραταθά. Π|4 νοτὸ ἃ 
ϑτλι {Πηγῖς Ἰλονελο ἃ (τοῖα Υἱχ 11 αγρυυπὶ ΠΊαΓΟ 

ἄστη οι, ας απ] 4 Οὔ Ἐἰτιτ 10 πγιϑονῖ σ}}}- 
 ΠᾺ5 ἴτὰ ραίϊοτος ταὶ τογγοίεγος αἰθγοπηιι, ΠΠ οἰ, 
νυμηοὶς ( γηρταρη ας γοάἀάάταν αὉ ἐστερίο ραῖγο Ρτο- 
αἰο,οὔ οφξορίηζα ἀπιτοος ἀοσορογίς, ὃζ απο Ὑ Το ἢ 
Πρ 6116 νυ  τογαςαά το ἀετ, αὶ δι Προ! βςοτνίε αδτὸς 
ποςοΡΗΪδ αιιος οἱ τὰ το α! 4]. ΝΙ]σο τατίσην ἢ] πὶ 

Εἰς, ὃς ΕΠ ἀς ΑἸοχαηάτο νοπθῦθο, δὶ ργόρτοῦ (Δ η- 
ἁϊᾶ τιχῦ ἀπ ἑπηνατη; 1] α αἱ ρύπιοιρ 65 ΠΟΙΈΕΙ ΓαταΓΙ {νην ΠΟδῚ 9 ἀτηΐςος [δ σοιοεῖπτ, αα ρ οἰ ίδμν ποδις ἴλη} ραγτθτ σοηξοτος ν Ζαάζθηις ΡΊατο οοπίος αὉ 
Ἠγἔλῃγια νἱ μα ]οατὶ, 

5 ΩΡ ]οο. 
] 

ψὸά ρος Οεγοαϊαι (ΤΠ αῦοπα ποῦὶς πα πο ἔξ» 
᾿ σοῦ οἱ δεποῆςοίαπη στα {1 νὰ 1π|9 προ ῦί- 
δὰδ σὐϊηης ἄϊος ἰαζοτοῖ. Βοπα θηΐ ἤρο5 ἀο Ποηιι- 
δ οἸαἸτατίθιις αβα γαῖ, φαθ πὶ ποη [δ ηλ6] 5 τ ρ 5 
“Ὅσηρῇ σοτο ροείαϊτ. Αὐ 1} (ξατίτη τατρ τἀ θην αἵ- 
ἴα] τ, δ ἰδ! Νοα οὐτῶν ἂν α] οντοσ τὰς ρεημά θη, [δά 

ὶ ἃς ᾿Προτῖο ὃς πε ρίατα ἀἸςαι"» ἈΟΠιαηΐ5 γα ριῖ5.. 
ΠΟ νοηαίς Πλ] ἶπλ0 ΡΓΘΟΟ,» σΟΠΙΘΠΊΠ65 σ᾽ ΟΥ̓" 
ἴλτου ἴῃ Ραὸρ γαΧΊΠξ 9 ΟΠ 15 ΘΧΊΟ ΤΕ ΠΊΡΟΣ 5. 

ν(χτλτη Βδῦυντ. ΝΝΟΏΣ ΘΠ ΟΡῈ5 μαρεῦρας τοηροῖς 

Ἰ αοτεξάαμι Ροιτι απ άμηα» {μα ΠῚ ΓΘΤΙΙΠῚ. 
“ ὶ “ ᾿ . 

σον γεΐρ᾽ τι χρηςὺν αἱ πόλεις παρ᾽ αὐδρὸς , ὃ οὐχ ὥπταξ 
μάλα ἤόδῥιυυε σὲ μδρ οὗ, μὴ γάρποτο ἐπ᾿ ἄλλῳ φο στὸ 
νὰ μὴ ὀχαρίβω τοὶ Ῥωμα ων πρῴγματα,ώνιος αὐνθροπτος. 

ΕΡΙΞΤΟΙ, Α. λαῖ 

Πυλαρυδύοι, 
ς ἢ ὑπο Σωγχράτης πεποίησαι, Ζοροσιωὼν εδρ 

ὀψόποτε φορὸς τοὰ ποι δηξοί ἀξιῶν δὲ αὐτὸὲ μιὴ 
ϑαυμαζι δανρί ὥς τερ φῆσι μόλις ἠρξώμζυ, οὕτω κ) 
μόλις παυσομκίωυ " ἐγὼ σὲ μοι δοκῶ ζμυτὸ πεπον- 

δῖναι, πείϑος τορῦς σέο καὶ ἡ οὐ αἰαὶ οδηῳος ἢ "τὰ.. 
[!τεῖδϑοι συϊγνώ μείω, ἐνιαυτὸν ὅλον,οὐκ εξιον οὐ- 
δὲ ὠληϑὲς εἰποῖν, ἔδνονων., ἀλλ «τοίτίω, φεΐλας ἐ-. 
σπςολός τοῦ πόλιν “υτες εἰς τοὺς ἐκζοὶς χεῖρας ὠνα-. 

καῤκιεϑ᾽ευαι,νευδ αϑ οὅ ς ὠὰ “έμπω. αὲ “ τόνον ΡΣ 

σρ φόρων ἐλθα κοΐ ὥστ οδὲ ὅις ακρήγορῳ, ἀλ- 

λῷ ΚΑΙ φυφσενε" εῖν σὲὶ βούλομαι. χ τοι νὴ τὸν 

φίλιον τὸν ἐμόν μ κο] σον ἐπ ὠντω του τχὺ Κατίξην 

ὅ7) ϑάλατηαν Καὶ τοῖς φυκοντίων κωπεύσι, σε, λὲ. 

μι νασορηδυος ἱππσικὴν,, ἵνα ςείλω ᾿ωρὸς ὑμᾶς 

τῶτο μὴ γράμματα, τῶτο ", αλλ εἐἰχ ἀξιον ποιξ ῶς 
κω τοίλρον δ πεικφϑύντων μᾶ), ὡς τὰ πυλώ Ἀ(ξνη 

λαδέν.ον Αλεξανόρείᾳ ἢ, ὀκτεϑέντων δχ τιν δὺς-. 
τυχέτατον Σπόπλοιευ" καὶ σοὺ μϑὴ ἕνεγῳ, χα τοι τ᾽ 
ὠμοὶ φίλων, ὁ φιλικώτοιτύς ἴοι “πυλαι μένης δξὶγ' 
εἰλλὰ νὴ τίιὸ τιμίων σου δέκ ϑεσιν ῥᾶον αὐ ἰεύεγκα) 

ἢ « ἐτέροις συχνοῖξ, καὶ »ιεἰλιςει, τον ϑεουμζφέσιον 

Πρόμλον χοὴ Τρύφε γα θὶ ὧν κοὶ μόνων, ὡς ζροφὸ 

σὰ} ορόίυόνττον μ(ε γέγραφας. εἰπτέφξειλρι οὐμδ πῇ μλὸ 

τιμία σου δγαϑύσῳ, χρυσῶνο μίσκιο ἃ σἕκα" ΠΗ δὲ 

ἑταίρῳ Πρφύλῳ, κῸ τὸν ϑεασέσιον Ἡ σίοεθον » τριτη- 
μόσιω πλοίω Τὴ. παρ᾽ ὠντεῖ, ἔχει γὸ οὕτως ὥσιοδὴ» 
μ᾽ ἐσεξώμοην εἰς τίν δυτοτλιοιου οεῆσαιν παῤ ἐὐυτώ, 

͵ ἕῳ} γ ͵ , Ἢ 

λευσίνοις ἑξηρκονίᾳ. τούτοις γεοραφήκει μδρ ἑξσο-. 
μῆκοντα. ἐπέςειλᾳ δὲ ὁγ σδοήνονΐοι. ἐγϑύοντο σ᾽ ἢ 
ἔτι πολλῷ πλείοις,οεἱ τὸ σεῶτα ποὺς ὑμῶς.. ὧκε-- 
κόμ"ςὉ γράμμοία «οὐ ἡναὺς ἐπ ὠκοίνοις τοὺς τύτῃ 

φορτίοις. γυμὸ οἱὲ ἐγὼ μδρ τύχη τινὶ χρησομδρμος, δὶ 
τίω Αλεξανόδρειαν ἀπεδήμησε. καὶ τοῖς εἰ μετέρεις 
λιμέσι χοοοσορμμδῖν ᾧ τω πὸ σκαΐφος" τὸ οἹ ἐλαν- 
Θτνεν φώς ας αὐέροις δοτὸ κρήτης μόλις εἰς «ἰὼ 
«αἰ γυ ἡ ϊων δστοσωϑὲν ϑεέλο αν" ἡ τί ὁκώλυεν κῶς, 
ὥςπερ τὸς ἐλεκτορίσας, οὕτω τοὺς γερστιζας Ῥεφήν 

φρουϑοις - )ποσοϑννώ; τοῖς ἐμοῖς τὸ ραμματεῖον 

“δα τῷὸόέΓ ϑύυκὰ σιωτοτου παΐζος Πρέαλου σὔχῳ,- 

ον; τοι ὁγ δοήπονζᾳ χουσίνοις κορμιεσειμένου " χα τὸν 
ἑτάϊοον Τροΐλον οὐοσ σκσύασον ὅπισεῖλαί μοι,δ-. 
τι κομισεί μϑρος τυγ χαῦε: τὰ (,Θλία, ἅπερ δποσί- 
δωκας ἀντῶ,, τὸν Ἰπρεοσράτειον δὲ λέγω. κοὶ τὸ τῷ 
ἀφροῦ) σέως Αλεξαν ον, εἰ δΖᾳ τἰω ἱεθαᾶν σου δ- 

ϑεδ» φίλοι ἡμῶν οἱ ἀῤξοντες ἡμδ!] δ: δὴ μοῖεν 
πρὸς φιλοσοφίαν ἡμὴν σιωυτελέσεις τὸ μέρος τὸ 
σον; ὅσον ΤΙλοτον ἡγεῖται Ὡροὶ τῆς ἀτιμίας κω- 

λυφῶϑεμ. 
Σιμπλικίῳ, 

χαρίσω Κερεωλέῳ οδν᾿ ὠυτεῖ “πνεοσφστὸν ἡμᾶς, 
Γ᾽ ,τὸ λοϑοὶν ἡ μόρας πέντε πονγοὸν ὀγία. ἤλτη-. 

ηξίωσιν εἰσέναι Σιμπλίκιθ’, ὁ “ὲ ταχὺ 
“ἄροιτο. ἑαυτὸν εἰὲ χαὶ τίω αῤχΐω. χαὶ Ἷ. 
ἐλαλχίσου δξης" ἐμολής. δπόλεμος ἐν εἰρή- 
᾿ πϑς ᾽ Ζ  ΨΆΣΣ “ 

Ἴβαριῴ ἧς φρθς βραχύτατον Σπολέλαυ ιν, οὐ γὸ ἐσεήϑη χζόνου ΦϑΕΟς τὸ παγζᾳ αἹ αδέναι τὲ τ συ γχθαι, 

ὶ 



245 
ὡς γὸ ὄντος νόμου τὰ ἐμ σρατιωντῶν 41) 77] ςρατη- 
γῶν» ἃ πάντες εἶχον λαίξων αὐτέοωνοεν αὐτοῖς ἀςρα- 
“ταν, (σὴ τὸ μὴ συωτετάχθα;, βαο ζειν ἄψηξεψας,ἢ- 

τις ὠετο θρέξειϑα;. τοῦτο, τοις ὅ7ι χοοίους ποιήσεις, 
ἐπεὶ τοιὶ ζενοις οὐκ ἰω αρῤγυρολογέ.ν, ἠργυρολόγη- 
σέ σὲ αὐτὴ τοὺς πόλεις ἀγων ΚΩῚ μεϑιςῶς, οὐχ οἱ 

λυσιτελέςερον ζεῦ, ἀλλ᾽ οἱ κερδωλεωτεθον,  αριυυό- 

μᾶναι γὸ αὐτὴ «ἰωὼ καϑέσραν αὐ πόλεις, χρυσίον εἰ-- 
σέρερον. τούτων ὀξέως ἤδϑοντο μιφικέται Κοὶ γ6γ0-- 
γε δζασδόσι μος ὅπὸ 1] μιξοβαρξαῤων εἰς τοιξ βαρ- 
βαῤους ἡὶ φήμη" ἦλϑον ἔπει ὅσο. φύλλα κφὶ αὔϑεω 
οἴϑεται ἥρος. φεὺ τῆς νεότητος, ἰοῦ πολελωχαυᾶν. 

φεῦ τἷθ καρπῶν οὐδ μάτίων ἡλπίσωμδμ. ἐασ ξἰθα-. 
μων τῶ πολεμίῳ πυϑὶ. τοῖς πλείοσιν ἡμδ τὸ πλιου- 
τεῖν ὧν βοσνήμασιν ἰὼ ἐν ἀγελοώαμις καμήλοις "ὧν 

ἵπποις φορβασι.πτώντο οἴχεται" πανί: ἐλήλαϊ). οἐ- 

ὁὅγανομαι γιγνόρδ μθ΄ «αὺ τῷ παάϑους ἔκφορος.ὧλ- 
λᾷ σύγγνωϑι" τοργηρης γάρ εἰμ κ᾽ πολιορκοῦ , ος 

γράφω Τῆς ὡρᾳς πολλάκις φρυκτοις ὁρῴν. κϑὴ αὐ- 
τοῖς αὐ αήήων κοὴὶ αὐτὸς αἴρφν τοῖς ἄγλοις σημεῖα. 

κιαυηγέσια ἢ ὠκένα τὸ «πρόσω, οἷς ἐπ᾿ ἐξουσιας ἐ- 
λθώμεϑω φῳοότερον οὐχ ἥκιςτι ὁχ σὲ, ππίντα ἔῤῥει 
χαὶ ςένο μδρ μιεμνηνᾶμοι, ἥβης τ᾽ ὠκοίνης. νοῦ τ᾿ ὠκεί- 
γου χρὴ φρεναΐν. οὐλλ᾽ ἱπισοκροτοῖτω μὰρ ἁπονΐᾷ. ,ὴ 
τίω χώραν ἔχουσι γιυῦ οἱ πολέμιοι. ἐγὼ σὲ ιἰτσὸ μ6-- 

σου )γ4: τετοῦγ μένος ὑπινομ(φχῶ. ὧν δορὰ μᾶμ μοι 
μᾶζα μιειο[μοένη, ον δορὰ σὺ μοι οἶνος ἰσμιαφικός" 

πίνω σ᾽, ἐν δορὶ κομλιμῆρθη. οὐκ οἶδα εἰ κῷνλον 
αῤχιλόχῳ εἰπεὶν (αῦτα τρφσήκοντα ἣν" χοκὸς κα- 
πῶς ὁπόλοιτο Κερεώλιος, μὴ Τὸ φροωπόλωλε τῆς 

᾿ἀρᾷς᾽ ὡς ἄξιός γε ἦν ἔροον γογονένωι Ὁ ἀσϑφόην χφι - 
μῶνος. ὃς ἔπει δὴ) ὃ χώραν εἶσιν ὧν ᾧ κινδυυύε χα- 
τέση σεν, ἡπίςησε κοι ϑώποξ τῇ γῆ. κα) τὸ χρυσίον ἐν- 
“εὶς σγαρυδρυΐ οἱς ολχᾳσιν., ὅλι μετεώφου σωλαΐοι. 

τας δὲ Κχιφολοὺς ὠντεὶ αὐ οσφέροι πελλήπον, τα 
᾿ εἱ διὴ κοὶ ποιοῦ μὰν δ)ιίᾳ-ύσας εἴσω τειχῶν ἐξ) 
μησένω «ορϑπησᾶν τάφρων. μὴ δὲ ὁμόσε χω- 

ρὸν αμοίχοις αὐὉ φφόπιοις" ἢ δζῳ ξ)τυρἕϊωι χα ϑυιθὸς 
αἸτίας ἐὴ φύλῳχας σὲ χα ϑις είναι οδιοβεάσιιο; τῆς νυ-- 
χτὸς τείχοςς, ὡς ὦν τοῦ μὴ καϑεύσιειν οὐσῶν δὴ] 
ἐλσή ϑων. ἔοιε χὸ ἐἢ) τὰ τοιχῦτο. σοφὸς, ὧτε δχιτή- 
εἶδος τυ χεῖν αὐϑοοφρπος. καήτοι γε ἡμῶν οὐσβὲ μυβτέ- 
ζοὶν ἐδουλήϑη τὴν συμφορῷν. οὐ χὺ παῤ ἔπαλξιν 
ὡςπτέρ ἔγω Σιωωέσιος οφίλόσοφος, ἀλλα ἡ κω - 

πῆν ὁφσρατηλος Ἰςοίται. εἰ δὲ) τ ποιημκοίτων ἐρῶς ἀἰ"- 
πϑρ ἥτηοτως,, καίτοι γε ἡμεῖς οὐσὲν αὐτοῖς συωισμᾶν 
ὠγοιϑόν,ὅτι μὴ τί ἰσύϑεσιν, συϑσύξαι κυρίουαίοις 
μμευρον᾽ δοτὸ δὴυ δηδιων ἡγυξῶτε!. ὡς χὰ νῦν ἔχομϑρ εἰκ 
ἔςιν Στὸ χιξωτίων οἴζάρᾳϑαι βιξλία. 

Πυλαμνᾶρει. 

Ἔ Οιἔὶ γεωμετρλποις ἧρφις Ἢ ἀληϑεσώτοις ἡδοῦ; 

ὅτε 79 «ἢ τάςς ἄλλαις ὅχιςήρεαις ὑπάρχει 
σεμινγυνεαϑου»κῷν καΐξμαικ δον εἰς πὼς ὑποσείξᾳς αὐ. 
ὅ' ὠκ γεωῤιετρίας Τὶ συμιπορσωνται- ἔςι δύπου τις 
ὦν αὐτοῖς λόηος ἐξιών τὰ “τῇ αἰπτὶ τοὶ αὐτὰ κὺ ἀλ- 

΄ 

ὈΙΝΕΚΘΟΚΥΜ ΘΟἈΦΟΟΚΛΥΝΜ 
Ουδῇ εἰσι ἰοσα σοι τάσιν οἵΐος, νὰ αιπσαιιά μιὰ- 
Ῥογοης ἈΜΠΠ1τε5» ἰάθη (αν ἀπιοιπι οἴδὶ ροτοί αϊς, δοτ 
αἰ οὐ δά δ Ρού νην γαριϑοτράάχαις }1ς μυανῖσς 

αἰζαῖθη} τ Π τ] ὃς πο ἀοῖς οοἰ οςαγδοτιτν αἴ 4ιο ἀμ 
(τε άἀειά! ροτοι ἀτοιὰ ἔδοϊζτ, 4000 οι: Δ 1115 οἴἶες 
ουγίοτο, Οὐ ἢς πα Ἰρθηαϑ γαζζαιοι, ρο[ςαιληιὰ 

 Ή. ᾿ '» ἃ “- ὙΡΒΡε .Ἷ 0. ΡοεθρΥΙΠ15 ἀγο οητῇ σομίϊαγο πη ροταιῖς ὀχοριτ: ἰρίον. 
- 5 . - - “ 

τυ Οροζα δὰ οἰτατος, ἀποδάο ἃς Ιοςὸ τηοπζάον Πῦ 
400 νυ τὰς οἴοιτο ἃ πο Ἰθοτοίτις, Ἐτοηλν φταυαῖᾷ, 

Ρ “ ᾿ : ἣν» . - 

Ρτε {πα οἰτυταῖο5 ]οτῇ Ρταίς Θητια» Ρθοσ 15 ΘΟ τσ 

Ὀαογαητ, Εἴας τορουτὸ (ορίογαης Μαςοῖα, δ ταιμοῦ 

ἃ ὨΙΧΙ 5 Βαυραγις δα Βαγθαγος ρογηγαπαμῖς, ΤῸ γέ" 
πογαπτρήποι [Ὁ] 1 βογέίη; τόροτο νογὶ5 ργοιθη απῖς 
Ῥχὸ 1: ηταζουη, 1) ρΘ τα "411 Πδορτὸ Πρ 65,128 
Ευεγὰ ἰρογασιπιι5. ΗΟΙ ρας Ηοτιιην5 ας ἰσηῖρι5, 
᾿[Θροι τοι τπαηἠαμπίηλι5. Ο.] Ρίαγος πο 15 οὐαπ 
ΕΧ ΡΘοου νι Ἰοςιρίοταδαμταγ,ὃς (αιηθίοχιμι σαῖς 

αἷς ὃς Θαποτῦ ἀγηλθιτι5, Ομληΐα [χης λἀειηρτα,δᾶν 
ἔξ ον ηΐα ϑοηζίο το ἀοίους 1ῃ ἰταμπὰ σοης ταί. 8 
νΘηΐ αι τγίδιιο5. ἸΝδην ὨγατΠ δι15 ΟἰγοιΠλἤθρτις οδίν- 
ἄοον, ὃζ ἴῃ ορρυρπατίοης [ογῖρο» Ροτία ὃ νὴ θᾶ: 
ἀέμιη: ἢοτὰ ἔλοος οδ(ρί οἰ )5»1 οὐἱὰ ἰρίς ἀςς θη θηϑὲ 
Αἰ ἀ[; αὐ Πρηῦ ἀλη οἰϊεητᾶς, Ν᾽ ὁπηιτίοπος ἢ] σᾶτος 
πὐπια: ἀπέζας ρε ΜΈ] αυδυ5 ἢ προτῖο ριϊὴ5 ντῦσ 
δι, Ο ἢ τ ἰὼ τὰ σα Π ςδοϊάογῶς ομηη65. 

συ ίάσιι ἐπ σοι! (ς πλιι5 οὔ ἴῃ πιδηζό γοηΐς μοδὶν ἢν 
ἰτὰ5 Ραθ15, ὃζ 1}}110|8 ἀῃ πη] ἀτα; οοτα 5, 5604 απο Πι 
{ἔγθρίτι ρογίοπᾷν ΟὨγη]18, ἃς πης τοριοιῷ ποῖ 6810 
πότ. Εσο {{ πλιὸ ἰηζοῖ ταγὸς ΡοΙτο; οὗ ΤΙὍπμο {μ- 
ἐζογ μι Παίδα "πὶ σοσέζα πλαλ, ἢ μαίζα ανμὶ νά. 
Ἱπηαγιοῦ. ΕἸαίτα μποῦϊρές υἱδ 0 Ν ίοιο τρασὶς ηο ΑἹῈ 
ἙοὨ]οομῆ ας ἀϊσοτο διε ἶοι, δ ας πα ]ὰ ρεῦθας, 
(ὐογ θα! 5911 αῦς Θχοογακίοηδ ουἰᾷ Ροτιτ, ιοά ἐπ 
εἰᾶ ἤγοτμο {πρετίοτς μος βεεὶ οροττιμῖδι. Ομ! οὐλπι 
αἰρίςοῖοι» αιὸ ρουῖσα!! τορίομοπι ἀφ ιχηῆοι, του 
Ρτογίας ἀπ άοτς σθρὶτ ἃζ οατθα, (μεῖς παμίθιις ομοσῶσ 
[15 ΦΓῸ; 1 ἴῃ αἰζτο Πιιόνυος Ἐρήϊοίας οι" ογηῖρα ρεῖσ 
ἔογι, 4ιοά ἔβοιτηις πηροτάζοϑ, γε [πτγὰ πα] Π09 
ἙΟΠΓΙΠΘαΠλΣ»Π665 ν]ττὰ ἐο]λς αι  υᾶ Ρτοί]]ατραμξ 
οἵ ΠυΠς 8 ας ΒΕ] οοῇ5 ΒΠου πιδὰς σοηστάϊαταν.5)8 
ΒΔ] 105 τοίξατασ [δ Ἔχίγα σαἱρά ἔοτο. Τοςοι ᾿ς νε ἤπ’ 

»- 

615 ποέξίθιις αιάταοῦ ν]Ο}} 185 ΠΟΙ ΤΕἸΓιΙ311}115» αφυδά 
1. ηὉ ἀογηπιίῦάο [ρ65 τ παρα. Ν ἃ ἰμ ἢ 5 Ρογίτα δῦ 
Ρτυάξς ἀρράτοῖ ες 5 υρρε Βοπιο ρογρὸ ἐουταη 
παμτατέ οχροεῖα5, Ατημ] ποριο Ῥάγοςερ5 εοἵϊς (ἃ 
Ἰδυμ!τατίς πο ας ΝΟ δα δὰ τορισπαςυ!,υξαάτ ' 
τ] Ἔροὸ ϑγηοήῆιις ΡΒ ΌρΡΠ ας, (ρα δα Ἀοιηῦ οὖ- 
Πίϊομ5,ἀιιοξ στ, 5] ροξηγάτῇ ἀοἤάοτιο τοποιίς ας 
Ῥετίβ:(φοττὰ πο 8 ργάτου ἀγραπιρηζῇ ὨᾺ} ἰη εἰς φιὸ 
Εχοο στοῦ Δ: πιδάμπιθ τ λι5:) νοζα ἔβοῖτο οἴ (γιέ: 
πρηἤθις, γιὲ Δ ρου αὖὸό ΔΓΠῚ 15 ααϊείσαμν, ἮΝατα ν 
ἡθῆς το οἰϊ , ποι ἄατυν [ἰἰῦγος εχ ατοὶς Ρτοξογομά! ι 
[ρᾶσίιιπη. Ἔπ εὐ 

Ῥγίαγηρηΐ, 

᾿φιραονισεσθθον ἀςῇηϊτίομποα σογι Πηπαοας γον [5 
(85 ἐτῖαε » Οὐμη 4]: υο΄ας (ἰφητία (ΟἹ εαπῦ, 

ΘΙΟΓΙΑΓΙ» ἢ Δ πη15 ρα ἢ πὶ δά (ας ἀοπιοηβτατίοσ 
Π65» αἰαυ οΧχ Οεοιδίγία Ρτοζαΐογιης, Ἐχηζιςαα: 
ἴθ ΠῚ Ἰρή5 ιιατἀΔπηη οὐητίο,ηι ναΐτ γε χυα οἰ ἀεη2. 
[ὰηϊ δα 4 14» (δ ᾿πποῷ ἤητς οεἰᾷ φαια  α. ΜΙ νοτὸ 
ἴξ ΠΊΟΓΟς ὃς Ἰπσοη]ῇ ΔΙΙΟΙ τα ΥἸησ]ο οομἰαπχοιῖῦ, 
ΡῬιαοϊαγά νοτὸ ]οροηέ οτἰά ἡάταγα, Απυθο δατοπι 

᾽ 32 “- ΠῚ 5» ἢ "προ » 7 5, ᾽ 

Λήλοις 61) δεῖν τοὶ αὐτά. ἐμοὶ δὴ σὲ μϑρὸ Ῥόπος ἐποίησε φίλον.Σ 5 ϑιιυψώσιον Διο δύῃ," ἡ φύσις. ἀμφωἣ 
χῇ 

“-“-πνΨνΨψν..., “««ὦὁὌὌἘἔἜ δψνυκσο ὰῷὶὰὃὋὌἘὁψρΨ«ιορ'ἍννἫωῳ“͵«Ερο “-“.Ρα πῷὖὦἕἔἕΨἝΨἕΨψν-"ἔἝ«νἍὝΣ ορᾷ π᾿ .«-ὩΦ πὸ π᾿ ὩΣ 
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πα. 

3 -- 

ἸὮ νης οἔἘ]ς απχιοὐτία. Οροεῖοε Ἰσίτυζνοϑ ΘΣ]4Π} 111- 
τος γα ἔπ Πλς τη υ δὴν πιρά το οδιοηίτο. Οοπαρίϊο 
Ἰδψας νο5 ἰπυἰςθΠὴ Ρεσ Θρηῃτο ἃ » οὐτὰ 4 πηι 16- 
"ρῇ {Π} τγδάος ἀπ! ἸτιαΣ τα» πιάση! ΠοοπειαριφοἸΔ 5 
Ὄβθηδς, Ατηρ φέζοτας (τ ἔσο ποῦ Ῥυἠαμιθ προ), 
“πὶ αιιὸ 4 πχοιμη ἀρρο ]ο , πθηαα ἀἰφεθοι αἀξοτγο 

ἄρα; ῃς Ρυάοις ἀϊχουῖπν, Οὐ νοτὸ τὰ ἀ Προηξια; 
τόιααος οἰ αὶ πιὸ ἀπ σιιητοῖι ἀπῖοος παριταγι8» 
“ας γίτος [ἀρρεῖθηζ,οτίδην ντιΐος παν ἔτι5 Π}1» 

1 Δυΐδιζοτη, Οριιδ οἱ εἰ παπο οπνηίμπι ρου Ἰηγ ἃ-- 
ἰαχοὶς νον Ἰδὰς: ΤΩ ἰτις θα » γε δυο ταν νου 15 
ἰοληγ,ξα σδ)τίοης ἔπης. ΓΘ 15 οἱὉ Πρ οχ ὃς σο- 

ἀξτοίας (Ἐγῷηιιις ἃς ηγιτὶς,σαϊα πιο! παταγαπν. Ρία- 
τ χχ μα: οἰαίτατις συ ξοά διις του σεῖς, δειρθηάιη το- 
Εἰ ἢἰς Θείαηιγ,οὐὴπ, ἀάπις αἀτηοάϊηπι δηδε αἀοϊοίο 5. 

ἄροῦ γϑγὸ οτ οχ ΕΡ ΘΟ ἐχος ΠΠΠδτ, ρος ἂρ πὶ 
δο5 Θχοργριταΐ ρου γὃς ριισηά ἀριά οδεγθξξαιιοϑ 
ἀϑίξες ἑῃίγης, δὲς Θηϊπὶ οἰ οιανά ἐσ ΘΠ} 1 ΟἾΔ] 

ϑἴξαμα ργοΐρογα. 866 ἢϊς (Ὁ πιαιοτῷ ἃς {προτίοιξ ο- 
ἴῃ] πιά ϊᾳ Ρεςθυ ς Τ) 6 ὰο αλαΐτα αα! (ριὰ αἰλὰ5 αἹ- 

ζέγος, ϑρῇ ν]άθηγας δά δαπάζ ποῦ πὸ 5 σεγθγθηορῸ 
Ἰ΄η ἰλυήληάο ὃς ἰανάς ἀοοϊριζάο. Βγθαιτοῦ { ἀρόγαιηῖ 
ἅδη) ς χιας Ποίζος Ῥατειρονταζο τσ 009 Ἰῃ οὰ ΟἹ- 

δ. [Ὡοηἰς σὴν αὐ ῬΡοτοητζὶά Πιπηλᾶ αἰοξάηἴοῖ, πὸ 
Ῥαάοίορι ΡΒ ορδι σοσπατιοηξ, 1ε1π{Ππ0 4] οἵ {ι, 
᾽ῃ ΔΗ ςΠ] πὸ ῃοσοτίο νογίατυ, οὐ Πᾶς ρουη πλα1}} 
(ἀμ ςᾶ, γιὸ α Βοποίξατῷ δὲν ἰστατῶ φοβ τ. Γλιοσ θη 
ἅς γγα]οιιοὶς Οἤλδς δαα ὃ οχ αἰτετα ραγῖα 1118}}}-- 
το ς Πουηἰηΐδιις τοάα τας αἴης σε π π5 ρΡγουθη, 

δίατου ᾿σίτας 4υΐάατῃ ολτη αὐ οο ργοσιτη βοτη]οῦ, 
ἦθο προ ττ δι, τον || τητοπά το πε ααζοην μας 
γι οὴ (πςοράοτοῦντ τάροτο ροΐοε αἰἸονανίοά ναΐο.- 

ἴδηξ δρυμὰ ηὸς Ιοσο5) αἰϊα γοπὴ ἀσστο 5 οἱξ» δέ ΠῈΘΠῚ 
ὰ Δοςμ(Δτιοπ οι τγαάιιοῖς, ἃς οὐ μηἰπίοτθο νϑταβεῖο- 
τ οι) ἀσοαίαι. Δ ἀοἰὲ ΔΘ] Π} νΟΟΘ ΙΓ. 1η4|- 
δ οἵα φηΪηῚ ΒΥ σορἤδητα αὶ πιοιΐθηι πα ἰροηῖὸ 
Ράταϊο ἐς ρατογηὶς ἃς δυϊτὶς ΡοΥο β!ομ θιις συμ τος 
διτυάτης ᾿φηρθν σράογο, Α οαπὶ σα ΠΔ11; Ορι5 εἰ 
Δηϊοὶς ἰηζοστ!5. Π4οὶ ΡΓΟατα ΓᾺΡ Ίοπεδι18») ἡ πα} 18 τα 
68. ΕΟ  τνσιιη Γλθὸ ἀἸχοῦίν, τὸ φυσι τθοαο- 
Ῥότα ἀάτιηι, Ῥογ τς νοτὸ ἀτηῖσος πλθοσ τό ζμιον (μι 
μςα μα ἴῃ οατι οἵ! Ἰοοητμίθγιης, ἢ15 ἃ πιὸ ΠῚ61- 
ἴο σγατία ἀοοθιζαι. 

γα. 
Ν]οεατ ν]αΐδτας ἃς Ρἰδηιιο » ὃς σοΠ λα τΙ 

ΥᾺ ΠΠΠοογριίοῃθ: Δρραγοητρι95 αὐ παποίδεὶς μὸ- 
ἰδίαις, Γη15 σα αἰ ἄρνη νάσατον ἀσουθαμι»  Π Δ Πλ}ς5 

ΕἸ τη Πος αἀοροεθαιη, Ῥίατο ἡππάϊςας » ποπ σα ἢ πα- 
ἴὰμη ἰυγϊταϊίοπο νίηλ ἃ [αἱ ρα}! τορυϊίατο ἃς αὐ- 
Ἰουῇις αποάιι!ς5 τοῦ υν ἃζ᾽ νἱτο5 γνδ αν. μοὶ » [δὰ οὐλὴ 
δρίοτατο τηουταϊ αν σοητοι νῆα οἵδε, φαδά ο- 
ἵΏθ}ς φείαμα δοτὶ5 ταν τοῦ ἃς πιθεϊουϊοῆον οχί- 
ὅτοῖ, Ομ δα νοτὸ τὰ '΄αυοσας Ππης Ροσςδτιπη, 

ΓΟΠγῃγ)τεὶς ποΐξάσυς τογίούα ροισο [ογ15» ὃς Ἔχατ- 
, δθὴς Βανδογημι δα ἔοτες φαίτο! ἰἴατς οἰληνὶ- 
ἴᾶς : ΠΩΤατή εἰαϊηοά! ἀς τὸ παπείαμπι δὲ πος Ρει- 
ἀδυῆς:} 4 νειδ βτοιηάσηι οἴ ηο ποῦ οἰξ. ἃς 

δλγῇ ἴῃ αἱης τοϊοταδιίϊς ν᾿ ἀθγθίαγ,τασγθη ἔτα- 
ἴθι τῃρανη,, 8ζ, δα πάθην εἰσ άππν εἴδ ποη ςοη- 

αἷς, Ἔσο νογὸ ἤπια] ἂς ΠΠΠχὶς χυὰπι ἰοπο!ΠΠ- 
πη νήλιη, θηέο σοῖο 46:5 δαγίδυς οσυ ἅυ8 

Ῥιξάοιγιην Βογαμι οπληια σοηΠΠἸα ξαξεάᾳ; ρογψιῖτο: 

ἘΡΡ (5 ἸνΌνΙ 8." τ: ΠΤ Φ 
ἐνὸς ἐσὲ φίλοι. εδεῖ δὲ κοὶ ἀλλήλων ὑκὰς ὠξηρτηδθς, 
κιαϑοηερ ἐμοῦ τῷ μέσῃ. καϑείσηωτοι γεὶρ δνιύμᾷς 
ἀλλήλρις δήᾳ ᾧ δλιςολης θ᾽ ἧς ἑαυτὸν μὲ ἐπι ώ- 
σά τὴ φιλίᾳ τῆς δῆς σεμιψοιφρεπείας ἃ Θειυμοσιος 
Διεγοβύης᾿αὐτιληνψε ὧ ᾿ εὖ οἱ ἢ; δχ» τὸν ἐχιον ἔϊυλα,- 

μδῥη.κολῶν γὺ ἐμονγετο αλορυνφνροτα αἰθευνεδι Φη- 
στὰ μ᾽ αὐ ἔφ γ4.ὅτι εἰὲ ΦΣ: σοὺ, τοὶ τοις αᾳ Ἄλλους ἐξ εἰ 

τοις ἐμυξριγωπῶ, (ὰς φίλοις, ὅσοις ὃ δαυομίς ὃς, κ 

λφισίμοις, οὐκ αὖ σίκοιος εἴευ, εἰ αμφισο ΛΑ διμε 
εἶχ ὃ ὠντῶ φίλων χρησίμων εἰστίρ πρὸ πτότις τευ τὼ χὸ 

κατ ἀυτὸν ὡς ὧν βιρᾳ»υτατοις.ὕτως ἔχει. γέες ὅφην 

οἰγνοις ποὴ οδυνάος" ϑυρκθοιδοὴς κρὴ τορος, οἵοις ἃ 
Πλαάτων ἀξιοῖ αὶ ἑωυτὸ “λεως τοῖς φύλρκας 4). 

ἐςρρώτουσωι γέτοι παὶ οὗτος κομιδὴ Αἰδερρέπκιον ὧν, 
αῤτι δὲ ὡξ ἐφέξων ἥρξεπαῤ ἡμῖν πίω ἐγ ςρατοί.. 
μάτων ἀργὴν » παρᾳξαγλύμδμος δὰὶ (ασκώναν 
αἴϑοτυρων" τοιοῦτον γὉ Οἱ, πολϊτευ αρος ὦπον το οἱ. 

τυχοιῦ εἰ λλν οὗτος ἑκυτον παρέονε χἡ φϑόνου χρείτ- 

τω δὶ οὗ πολλὰ μὸν ἂν ἕτερος εἴσεν. ἀδὸὄἶἔὟθϑξοίια-- 
μδυ γὺ ὁμοίως ἔχειν ἐγ τε φρρὸς τὸ ἐπται νεῖν, χρὴ οἷν 

τος φορᾶς τὸ ἐποὴνεἰνα!. στευελόν τι εἰἑ. ἐνοησεν δ: 

πλοῖς μδιυν»τοιὶ τῆς στα Ὁίείος ἐχθρειζ, ἀρετῇ ἢ τοῖς ον 
αὐτῇ πονηρουζ,νέος οὖν οἰξουσίᾳ πόνος, ἐκ ἠθυ- 
γέ φιλοσύφου᾽ συ ῆυειων. τοιοῦτος ὧν κυρίες σιν ὁ 
μιλεὶ οδυσκόλρις, οὐ αὐτὸ οὖν ἡκιςτ τὸ καλὲς κὶ ἃ. 
γαϑὸς ἐξ)ιἕρμαιον γ)αρ ὄδ, Ὁ χα κοήδον, ἀγτὰς ἐγῃ4- 

μή. κι ἡ πορφσοοδὸς τοὺς “πονηροῖς ὧκ τῆς ὁτόρας κιε- 
ρίδος «ὐοσένετιαρ ὡνδείγτης οὐ τις αϑιῶν με 9.. 

αἰυτεϊάοι παρ᾽ πε καὶ μοὶ τυ [γρίγων, οἰκέων Φοὐς 

Δ υὐρφαδείηευν. Φ. νὰν τό. Το αδα 
7ι δ αὶ πποοσηκίντων,ἰ ἈΝ στιν οἱ γομος μ9 ΟΣ 
ἐ Φὺ" ΄Ν ΝΟ Ν) Ὰ ) 

ἑτέρων ἐρώπετοο “ΟΙΟΙΤΟΝ τίω σὲέκίω οραφίω, (5 
-" ὐδῳ ᾽ 

ὲ νευτοινόνδρμος ογεληλίῷ ἘΜ κατήσρροι μῥδύου ὡὩ ε5-- 

Εὐτερον. ἥκει δὲο" τὸ πδοιθυναι φϑείσαις, εὶ γὸ  ξιον ὧν 
«δοιεῦα; θεν 970 τι 5.6 συκοφάντη, οὶ ποροέδϑτιι πὰ 
“αρῷω τε Μὰ τοὶ πῶ ὥφ, κε οδξης α᾽ δραξ, «ποὺς 
«αὗτα, δεῖται φίλων ἀδολων. ὠκαπηλόούτων, νοι! 
ἐπόντων οἷος εἰ σύ. ἕξοι οἱὲ,σιοὺ ϑερῖ εἰρήδϑ ὦ, σὲ μϑ 

δὴ ἐμοῦ. δὲ σεῦ δὲ τοι φίλοις τοις ἐμοιέ τε χιὸ σοιὲ, 
ὧν δ, ἢ ἄντις εἰγουϑον εἰς αὐτὸν ἐργάσηται, τούτοι ᾽ 

“κίριν ὀφείλειν ἐγὼ σιμοιός εἶμαι. 
Τα ἀσελφ αἱ. ῥς 

ἜΤΟ μδῳ τὸς γιουάϊκας ὁρῶν τῷ φέρνοε ΓΕ} Δ) 1}, 

ὙὌΙ ασαρά ον τὰς κα κῶς. οἷδ ιφαγένττων. ἢ 

“ορφαΓγολθίντων πολεμίων ἡπῆον ὧν δόξεις φεινόγ' 
καιτοι καὶ τῶτο σδεινόν, ΟἸΙλώτο β οἴδξαμ, τὸ μὴ ̓ ς- 

πέρ τας ὄρνις ἐϑύλφ ̓ αμυυυομόβας τῶ ηἰείγει ἤῶν, 
φοϑθς ὁπιοιμῦ τ} αἰλκιμεω τούτον αἷν!, στεζγοη " αλὰ 
εἰοξξαν αἴᾳχῶν πῶς ενθρῳΐπων ούτες, ὅτε Πα ῬΎΤΩΨ 

᾿ϑηθίων ἀτολ μότατον γέ[νε.τὸ ὃ Ὁ σὲ ϊτει πλημ.- 

μολεῖν, κὸ νύκτορ ὠκόει μα του αε. καὶ δῥονίφε ὥς, 
᾿ » ὦ ΓῚ δ. ον τω “5 δ : 5: Εἰς ΠἍ 

καὶ ξοῶν πεῤ αὐτου πὰ φρουρίου δ ϑύξαν ἐςαίναι 
βαρβαρον,τοιαυτο γὰρ τις ἀὐπηϊγειλε θὶ σου; τὸς 

“ ᾿ ἡ ᾽ ᾽} »“" 3 , Δ Ε ἐρ 7 ν᾿ ᾿δὲ 

ἔτι τρχυτοι οὐ φοινον αἰ λοίως ἐοὐῖοέν 65)» ἐμῶν ἀδέλ.. 

θὰ ὀγζᾳ, ἔχείζᾳ δειλὸν ζῇ. ἔγωγέ τοι οἰ δονατειλάσης αἰϑὺς ἡμέρας ὀἰξιπεσὼ σεί ρος, ὡς ἀνυςὸν ποῤ- 
βωτῴμῳ,, καὶ ὠσὶ χαὶ ὀφθαλμοῖς τὰ κατα τοιὶ ὠπελοτως τούτοις ἅπαντα τολυφραγμρνῶ, 

ἣ Ἵ 
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οὐσδὲγὸ ἀξιον χαλεῖν αὐτοιὶ πολεμίοις. ἀλλὰ λη- 
«οὺς ἢ λωποσύτοις, ἢ τ τοιοῦτον ὄνομ(φ: μικροωρεπέ- 
ςατον. οἷ μησένα Μὴ] ἐῤῥωμᾶύως δ ιφερομοένων ὑ- 
φίςαὐαι. ἐγλὼ μόνοις τοιὶ καϊᾳπληγας δαοσφάε- 

τουσιν, ὥρςτερ ἱερέλα, ,οὴ αἷδι οἴύουσι. γύκτωρ ο μὰ Σ 

ἐφήβων αἱδαπολῶ τὸν λόφον. αὶ παρέχω ταῖς γυ- 
γαιξὶ, τῷ χαϑεύσειν ἀσειαν, ὅπιςαμᾶμαις, ὅτι πος 
αὐτὴ πινὲς ἐγρηλόρασι πόροισι “δὲ μοι χὰ σβατιώται 
τῷ ὙΠ βαλα)ρι}} τώγματος" οὗτοι χορότερον μὲρ 
ἢ Κερεώλιον ἀῤλχειν, ἦσαν ἱπτοοτοξότωι. τούτε ὃ κᾳ- 
ταςαντος εἰς τίω ἀρχήν πη μέποληρᾶμων αὐτοὶς τ 

Ἱπισων»ἐγῆροντο μόνον τοξόται ἐμοὶ οἱ ὃν ὅσιοχοῶ- 
σι Κρὴ αὐγπτοι. δὲὶ δὲ τοξί ας ἡμῖν ὑπὴρ φρεώτων να 
Ὦ ποίαμοῦ. ὕδωρ γὸ οὐκ ἔλομδῳ εἴσω Ἱ' ὡϑκξόλου. 
ἐπεὶ τί ὀκώλυε δχαφέρειν τω) πολιορκίαν αὐλουμό- 
γοις τὲ Καὶ κωρφίζοντας. νυιῦ δὲ ἡ κρατεῖν σε ζα-- 
χορᾶῥοις ἢ δαοθνήσκειν εἰς “αἶρᾳς ἰόντας τοῖς πο-- 

λεμίοις αὐτὶ τῷ σδεψλοῦ οὗ τί αὐ ἐλεφνότερεν ἡἤϑοιτο. 
ὗς τῷ κῶν ὕα ϑώγννης, αὐ ὄες εἴημδυ ὠγαϑοὶ. καὶ 
σὺ δὺο «πτροϑυμοῦ. καὶ ἑτόρφις αὐοφκάλοι χἡ τὸ ζεῦ- 
ρος ἡ ἵπαον δ αδ δηφάγων Ὁ δ᾽ τῶ φόρῳ ζε- 

φομᾶρων, ἄγεάγωι κέλούε οὐϑοοὶ σὲ παντὸς μιρδϑλον 
ὧν τοῖς τοιούτοις καιροῖς ἵπωος οὐκ ἐοῶνον τὸ χτὴ- 
κίῳ. καὶ χὸ “ροϑεδρα μυεῖν τὸ κοὴ κα σκέψα, αι). καὶ 
ὠποϊ γεῖλαι σὲ ἐλαχίφου, πάνίᾳ ταῦτα ἵπωος δύνα- 
ται ῥαδίως ποιεὴν. κἀν δίησοι τοξ ον, μοεζαπέμ.- 
που, κῷὰ ἥξουσι. τους γὸ κωπέως τουὶ φυκοιωυτίοις 
οὐο ἔγω ϑειῤῥῶ συμικοίχοις, ὥςπερ οὐ δὲ τους παρ᾽ 
ἐμοὶ κηπῶώρφις. ζητῶ σὲ αὔρας ὀλίηοις οὐ ψοῦσο.-. 
μους τὸν αἴσρα. κἀν ὅπιτύχω τοιούτων. σιωὺ ϑεῳ ὃ 
εἰρη ἅϑω, ϑειῤῥῶ. σεῆσων σὲ διποθνήσιειν. ἐγταῦϑα 
τὸ φιλοσοφίας ὄφελος τὸ μησδερ ἡ γεῖ ἄγει! σειν ὑν εἰνα- 

χωρήστη τῷ ϑυλακίου ἢ) κρεὐλίων. εἰ δὲ πρὸς 
7Ζὰ ΠΝ δαὶ; κ ΡΘΕ ΜΑΙ, " -" 

σίου γυμαόγζῳ, τοὺ τὸ γιτη εἶδον ἀτείχτος ἐσομεαι τῶτο 

δὲ οὐ σῷ εα σδιεϊγυῶμαι, ὡς ἔγωγε ξουλοίμζω αἱ, 
τοσοῦτο φιλοσοφίαν διουα ὅγε. ἐἰλαὰ μήτοι ποτὲ 
ὀγύπειραν λαξοιμι, μη, ὦ σώτερ. μὴ ὦ ἐλσύϑέρλε. 

Ολυμπίῳ. 

Θὲς κ' ὡὩρώην ὄζει Ὁ ἔναΐχος ὑπάτων, ὧν ὧτε- 

᾿ ̓ ρός ὅδιν ἀρις αἱνέϊος, δ γὸ συγαῤ,χούϊα ἐϊνος, 
καΐξσεσηχωσ μϑέίωυ. ὠκομιισεῤνδμν δχςολίω, τὸ 
σὺν τῆς ἱερᾷς κεφαλῆς ὄλνγεγρα μι μυένζιυ ὄνοκ(φι. 
τεχμαίφομαι ὃ αὐτίω εἶ πωμπώλαιον,ττί τε θρι- 
σῇ οδέστιτον γε) ονέναι. χρὴ τοῦ συ οεχυ ἄγ! "τώ πδιείο--. 
γώ 41) γραμμάτων. ἐγὼ δὲ ἡξίοιων μιὴ καϑείσερ 
εἶσ μόν τινα ἐτήσιον»τίιο δ χιςολίω πάμπεῶσαι. μὴ 
ἐδὲ ἕνα ποιξιάγαι δχχκομεςὴν μόνον τὸν φίλίᾷτον σύ-. 
Εον. οὕτω χὰ συμβαίνει τὸ μιὴ δὲ νεαροῖς ἀλλ᾽ ἑω- 
λοις αὐτοῖς αἴξετυΓχώνειν. ὥςπερ ουμῦ ἐγὼ κοὴ αὐ- 
τὸς οὕτως ποίει. οὐδεὶς βασιλέως ὠγ γελιαφέρος 
δημοσίαν ἵπτσον αἰμεείβων ἐξεισιτῆς πόλεως. ὦ μὴ 
τὰ «τεὸς τίω σὴν λργιότητα μέϑος γίνεται τῷ χαᾳ- 
τύπιν φορτίου᾽ εἰ μδὺ ουμδ δστοσιεδασιν, ἢ πάντες. ἢ 
τινες αὐτι᾽, πολλὰ ἀγαϑα τοῖς δ ποοσθιόδυσι γ85οι-- 

Νέοαιις δμΐμιν ἀἰρῃὶ Πιμτ, αὶ οί Ἐίτμνι ἀρρε!! ξευτ νο 
οαδείο, (6 ἀ Ἰατεοπαμ ὃς ἕατιιαι, ἃς ἢ αιοά οὐχ 188. 
[πα πομιθη. ἀδ] δέε τῆς » 41: νι] ]1ι}5 Τογτίτον ἀροτη 
ἀιοητίϑ ππηρθτιμ Πα  πθηι, δα Ροιτουγῖτοϑ ἀυριαχ 

οὐτυμμσδητ, υδί ν γα 5, ἃς Ιροϊίαης, ἸΝοέξι γε 
οὐπὶ ἘΡΒςΡ)5 οἶγοα σο]ϊοτ οὔοῖγο, Κα σαιπλ; ἐοσ 
απιθιάι (δουτίτατθιη ρχοίξο,οὰπα (οἰαητ, α ἀΠ αῖΡιΡ 
ΡΓῸ {πὰ νῖτα ὀχοιθίας ἀσι ϑζ Θτῖ δ) ἀρπὰ 6 ταῖν 
τ65 εχ Βαϊαρτίζαγαμῃ ὀχοοτοιτα. ΗΙ; ΔητΘ 0411 {Π|Ὸ 
Θγαγθτί ογθα] 6» Θαο ἔγο5 ογᾶς (πσιττατ!]»ρὸ Οὐ, 

[τς ΠΠΊΡΘ ΚΙ ἢ} ἴοι Δάἀδρχιβον ΘΠ )1)5 6415 ΔΉ ΚΏΠΗΣ 
(0600 {ἀρ ττατι] (απι. ΜΔ ἰρίτυν δτιαπι {πὸ οι 
ίᾳτις ἔασιιης, Ἐτειίμι (ἀσὶττατιομο ΠΟ 15 οἱξ οριϑᾶ 
οὈτίπθμάοϑ ρυῖεος ἃς αι. ατ. τμτα οἰτοιμ, 
11» Δα τᾶ 5 Π]}Δ5 Παροηιις. ΑἸ] ΘΠ] ΠΝ 
οἰίϊατοι. 4110 Ὠ}}1115 Ορρυρ ΓΙ ΟΠ ΘῺΣ ΓΟΥΓΘΉ17}18 (87 
ποηάο Βαςοπαμάόᾳφις. Ναης αὐζθια ἴῃ οὸ Ιοοο τὲ 
Ροίτα (ππξν γε αὺζ νἰέζοτὶα Ρυσηδηάο Ρατίεμα [ιν 
ααζ παδηῖθι5 οαηλ ποίϊο σοιίοιτις ῬοτΙὶς που πὶ 
οὐίγογααλια {{π| Θηοοατ, 40 αἰ 4 πλαγίαις οὐξὺ [τ 
46. ΠΟΟΟΙ τας οτίαμι σοροῖ, νο πεοπιὸ ἐογείτέγαι 
ΠΟ 5 56 ΙΆΠ}118, ΑΥαι ται ἕλσ τηαρηο ρατατόσις {15 
ΠΟ » ὅζ [Ὁς]ο5 φοΠοτζαγε » ϑφηθ νογιοίμι 6405 
ΤΠ ΠΡ. ΠΤΙ» 1] ν δέει σα] ̓ς σαθ!ΐα Αἰ ταν, αι 6] δι 
τὸ ταὺς, ΗΙς ππαχἰ πιὸ τοπηρουίριι ν εἰ Π]πναμ ξμδτς 
ἐσαμπι μαδοῖο 1 ργοχηρτι. ἸΝάμι δὰ ργοσιτγδάΠ)» 
οχρίογαηάνηιι ἃς τοπιποίαμάπην σοἰουγιπηὸ, δα 07 
πγη 1, πᾶς {πὐδοιιηάα , σοπητηοα ΠΊηλιις οἘ 6411, 
Ομος {Π (ἀρ ̓ ττατί 5 ἐπ ἴρθ 5» ἀοσοτία ταπτύλι ὃς νθ΄ 
πἴθηζς. [πὶ παυζατυυ ΡΗγοιπτείογυτα (οοίοτατο ἡ" 
ἰατὰ ἐβο βάμοιαπι ροπο » 4ιθιηφάμηοάμηι ποαὰς ἰδ 
της 15 ποστιϊαηϊς, Οατο ράιοοϑ ν ἶσος ποθὴ το τοϑ 
νἰγαπη, δζ ἢ τᾺ}65 ἠδέξιις (πη, ἔλιθητο [60 5 οοηῇά0; 
Οἰὐὐπι νετὸ τπογίθῃ οροιτοδις {ἰρίτς» [δὶ ταμι νίι 
ογῖς ΡΒ ΠΟ ορἢϊα, ηια ποι τμα πὶ ΠΟ΄ΖῈ6 Ὠλ 1 ΘΠ 
ἄμοὶς ἂρ πος σαγηθὸ ἰοσιΐο ἀΠ!ςςδάοτθϑ θύσα οοΠ’ 
προ ηὴ ὃς Π] ἑλμτα ἡπηι  Γ γί οοῦς ἃς τἰρίαιις μπεν: ϑ6:: 4 
Εβο Π01} Πηασηοροτγὲ σατο» Φυδα ταηταπι νίη) παρ 
τῷ ῬΒΠοΙΟρ μα νο μι. 566 νείραμη τς α]]υαηάο 
ΡογΙσα πὰ ΤΠ] ἢτ ἔλοϊομάμπην. Αἀμοσῖο μος (Δ]185 
τούσασογῖο Πθϑγαωζου, 

ΟἸγνηρῖο. 

ΗΠ" δί δηῖθα {ὰΡ γθοθηζίδις σοηία! δι, 4105 
τι αἶτοσ οἰἘ Αὐτιϊαποζιις, ΝΔΠὶ τὶς οἰ ορασι 

ἸφηΟΓΟ » οδῇρπατῖας ΔΟΟΘΡῚ ἰἰτοταβ» (χοσὶ τ ραν τ 
ΠΟΙΏΪΠ6 ᾿γίοσίρταβ. (Ομ οἷο δυζθι οδ5 Ῥογιοι ἐ45 
ἔα!ΠΠςν ραττίηι χαδά δγαης ἃ τογρ πἰδυιβοτοίς, ρδ1Π. 
τη δα Ρἰαγίιηα ἰἰτοτα σοηξαίᾳ οιαης, ΕρῸ νεῖ "ἢ 
ῬΘΕ]) Π6 τα ιᾶ ΔΠΊΠγ15 [1] 115 σΘη 9 Ἔρη οἷα πὐλ ἢ] 
ἴογοταΓ» ἤθη [Ο] ἡ. νὴ ταδο ἰατῖο ντόγοσις αταΐτο 
οἰἤππηο ὅγγο. δῖος φηΐτη ἔτ ντ Ποὴ τοοθηζο5,[.α οὐΐον 
ἰδῖα: ργορθπιοάμπι δα πλὸ ρουξογαμίαν. 81ο] σίτης [35 
ΟἸΟ» ΖΘ ἀπηο 1) Εἴ 8 Π} ΘρῸ ΙΡρίς. ΝΟ] τὸ ΟἹϑ 
πηΟα5 Ρυ δ] ἰοὺ πηαταης δα αμη.,6χ ντρ θοτοαϊτη 
(Ἂ] ΟΠΟΤῚ ΠΟΙ ΡᾶΓ5 δρσρίαϊ 86 τιλπη (πρὶ ἔτι. πη ῬΕΙ͂“ 
τίπθη5. Ουὸά ἢ τράἀάπης ομγηο 5,4 αἴτθι αἰ ἰα» 
ἢγαΐτα θοηά νο] πὶ τἀ δείδιις οιδηΐτο, ἢ Ρτοῦδ! ππῦ 
ἤη τηϊπισ,ἤᾶς τατίοης τὰ (Ὡρίοητίον, 41] η01 Πἀ6Π3᾽ 
μιαο58 ἰπάϊρηϊδ, 56 πς δτίδην πος ἐταϊεγὰ Περοι "3 
(ςτῖδας ξιοο ἀπαις, ἀἰξξαμαο Πἰτοτας χυα ΡΘε θα τ» 
ςοσποίςοιε Ὁαριο, Μαιαδίμηις Θηπι τατίοποῃι ἢν 

το χϑηςοῖς οὖσιν οἱ οἱξ μη, α) τα τη σὺ σοφώτερος. ἐἰπιςῶν οἷς ἄξιον. ὠλλ᾿ ἵνα (μὴ σὲ ἡ μῆς κάτίω κόπ]ω’ ε , πῸ } 3 δε. κα Φ “«-Κφι Ὰ Ὁ . οὖ ῥδωυγτὸν ὡπογραφέω τὰς δηοδοϑησομῆμας ὅχιξολας ὑπιωροραύοντες, (αϑεῖν ἀξιῶ μυεϑαρμοσόμυεϑοι γὃ τθ᾿ 
ροϊογαμῖ 



Ὧ καὶ 

Ροϊζογαιη ὃς (ΟἹ: οτοάαμα Ῥοῖτο. δπο Θαιυ θη ἐρι- 
ϑιαη. Ῥρῦγαπα δἰ αταγαπα ατϑίτσγοσ» τμεάϊα σεητο πὰ 

βοζὰ τηληΐ, Μίττο επίπιὶ ρίαμη ἃ Ρέταροϊο; Δα οοτη- 
"θη οηη ἀοίετίσοπ,. 114 σα νοεῖ ἀαθῖτ, Ψοΐες αὰ- 

Οἴδιὰ (ἃς [ζιο που Πῆταο τιαάεγθ. [ποϑεζυπὶ οἱ δαϊπὰ 
ἀπο ΠΠιὴς ἃς ορτοσὶς Δ ἰζογασα ἔασζαγα ἢτ ξισαϊτας 
ΠῸ9 ῃγπζιὸ ΔΙ! αθῃ 4]. Αια ἄποιυμ ᾿ποτῖὶα ξδόξζιμη 
οἰξ, γὲ Βο(ξιυιτη τοῖα Β6 110 οαθαῖ, ὃς [Ὁ]1 Ππρον είτε 
᾿ΒΔΠΟΔ 115, 48] πλιηῖτα ἰοςα Οσοιραι 1118 οἴ 1} 
ΩΣ Η σατο ἐνίθιι5 ἀεργεμεπῇ Πιπι,ηπαῇ νἱξείητα 
ΘΕ Δοιρῃσαν, ἴσιο οδίἀτοηθηιν Πἰοσγαπι πιθιαδηλῖι5 
Ἀ6 ἢ ἀἰπζαγῃα ἢς, Ραγίπια σα ἘΉ} 1 ἢ] δά ἀφαϊτιοης 
ΞΟΠΊρΡΟ]]Δητατ, φὶς οτία ̓ν γθοσιπαἰ πατὶ οηΐ ἀθ πχαπο- 
θα ἢ} }.}} τοίρομάεθο, Νοι οπίπ εἰς οτίμηι: αυὸά 
ἸΔ ἀαλάδιῃ οορίτατίοης μλθη5 οσουραῖα εἴς. Μαςῆι- 
᾿οῖ φηΐπι, ααοππα ηχοάπηι ἃ ταγγίριις στγαιπονα 
ΔΡΙΔτμην ροιμάοτα, ααὰτη οπο  ΠΙ πὸ 1ῃ Ποίξο5 ροίς 
ἀθλεῖς τ τζοσο, δίμλα! νοτὸ οοποςάο τἰδὶ νὲ Ὠ}]Πὶ 
ΘΟ γα ̓γιζζας. Οροεῖες οαΐ μι ϑγιιδίϊ Ογμρίο 
φράθγο, γοργὰ τ τπούὸ ἢς ἰαχυτιοία ἀομα. Νατα μλς 
ξΕιδι ἰαχαγιθαχ ἀσουίααην ἀϊποσίοσγιοσιηι ὃς ν 
Γι, δ ο( ἡ! Π τατγία πὶ (ἀστττα, τοῖα. Οὐ Παίερυ5 
γογὸ ἴεία, ϑαρίττας ] σἰτατᾶς αἰϊαμά δα οοτηράταποτο. δί 
θὰ μα: [ἀπτ,οχροϊίμοτο. Αὐ Το Ια πο [ο]ὲ σοη- 
ίδηι! Ῥο μην, ρει δυτὶπι νετὸ ας ἤπς ἰάοηεα. 
ἅ ἢςος ΖἘργρτεία ἴῆζουπο 15 ἰηἤατα» Πιοχ [ρ460 115 

τοἤάδης, [τὰ ἃ ἐἰρῆς ἱπηροάϊπηζαγ, Ἐπ ρείμηα θι] - 
ἸΘὴ (8 ̓ πὶρίϊσασο ἴῃ Ρτοςοϊα νιάθηταν. Αριά νος 
ἃχζοῃ Ὀρηὰ ἰοησα ἔχης, ἃς ὁχαξεὰ δά να ΐμς ΟΥ] ἀεὶ 
δγα τ ΓΟ ΠΘΉΓΟΙ, “ιιοά πιαχίμγιμη οἱξ δά τίσι 

γοϊδηάι ΡΓΟ Ομ}. ΠΟ μαι] αλιττα ὃς ἔγφηοϑ χαο- 
ἴπῃγ θοηος,, (ἀ ντεπάιμη. Νδπι ἄμ}. 1τα] οι; 
λοι ριυς χουτίπια ᾿ἴασαα ἰαπάδίϊι» Ἰαδοηζον δὐ- 
ἴποάμιῃ ν 76 ἢ: “ποηίαπι οτίατι ραῖγθηι Ὠλμΐτυ.- 
ἴὰπὶ σθῃρχοίογιπι ποδὶς οιπι ρσοπαὶ τορας, Αἴ γετὸ 
ἰΔΊΠΒιηα ραῖῖο ερ το! ροίὲ (υδίοτιρείομοπι ἰηιο- 
ΔΘ ΌΔμ., Θαυμπι 11. ΘΕ οιιοὶα το πιάποτα οροττρ, 
“δ ργορτοῖ τοτηροίξατοιη οπιις οἰα πο 5 Να- 
οἴδτας τοςαμιῆςε. Ωυοηίΐδιη νοτὸ πραὰς ἀϊξὈϊο 6 ΠῚ 
ἴὰν ΠΏ] ς τ ἀσῃοίςοθαηι, ΠΩ ΠΙΔΠΙ1» ΠΘα 06 
ΠΠρζαγα [πο ἀιτατοιη, ἐδοϊθμάυην μαϊδὶ Ρυϊδυϊ» ἢς 
ἴδ 1ᾳ Ἰατοτοῖ. [ηἀ]σηυτη οηΐμι οἰἶΐδι , ι τα }15 Εις 
ὅλ εἰδ] αι τοὶ σοπίδγυατοταγ. 

! Ῥγία»ηρηϊ. 

Οἰςορὶ τας Πἰτοσα5, ἴῃ 4. θΡιι5 ττογατη ξουτιμη μι 
᾿ποα ἀραϑ»αιὸ αἰ} λάμς ἐδ το πτοάογδι!ι 

ὅς γα μγαηις (ατα ἶδς, Νς τὰ ἰά [ᾳοϊας. (οα δ! ἰτπι 

ἀΠη]ς ΠῚ 6. ΝΟ δα ΐπι τ65 οὐ πυ πᾶς Ομ 6 ΠῚ Ροίξαϊαι, 
ο4 ςδ(Ο]ατίομοιη. Ῥοῖθβ δίπι πόπιο τᾶητα5 δά πος 
δηΐγα, ἔτατογηδηι ἰπιϊθηΐθα ἀουλιην. ΝΟ Θαι!θιὴ 

λα τὶς οριθιις αδαπάδπιις ὃ θοπο, [δ 4 ριαίδητία 
μ οἴπης ὃς Ῥγϊαπιθηὶ ὃς τ]. 81} δτίαπι τὰ δάπθ- 

Πετὶς, βογἤτδη δείδια ἀϊαῖτος εποίθπναν. ΠΙ͂Δοπα οο- 
ΦΑΠοηΐδιις αι) Ρίατα σιὰπι ἔστ πηθά!σοτίτας. ρος 
ἰάδῃς, Ἐρο νογὸ ἔπι ἰπθρταβ ρδτθγ 1} 145. 564 
ΕἸ 5. ΘτΙ Δ} 11. τγαχίπγα ΠΟΘ] ἰσθηζια ρρῷ ΠΟ - 

Ἃ ἄἀμπτας, ια γοτὸ ραίζετο ρῃΠ]οίορῆππι ροί- 
ἴδης, ἧς ν Πα ρα » ρύαίογτι ἢ ἀοσθέίας σαγὰ ὅς 
Πβοητίᾳ. ϑὲὶς ἰπ ἢἰ5 τερι8 ποαια δἰ τοῦ ἔδειζο, 
᾿ὰ θα τπο! τοῦ ἱπτογίπι τἰδὶ [δ ἔοστα οὈταϊίτ, 

δῦ ἀχριβεςώτίω ἀμέλειαν τοὶ πατόϑα. αἱ δὴ δ 

ἘΡΊΙΊΦΤΟΙ, κ. 
ὅρα: 2.45 

λοιπϑορ μόνῳ γεις ὁύσω τοῦ Πέρῳ. Ἰχύτην 4} ἐπ" 
φολέω, Πέτρον οἷμκαι ὀζακομειειν, σα μέσης λᾳ- 
Θόνίᾳ Αἱερᾷς χειοός.ςἔλλω χὸ αὐτέῳ ϑαὸ πεντα. 
πόλεως ἐγὼ φορὲς ἢ εδάσκωλον δὲ κοινίω αὐ δὲ 
ὅτω βέλεῖ δωώσᾳ. βελήσε) δὲ οἱ οἷς ὅτι γῇ γνω- 
Ῥιμωτγάτω τ φθζεῖνοκὺ )αρ δι᾿ ἰσμᾶρ ὦ φίλτα-. 
τε οὶ ϑειυμίάσις,, εἰ Καὶ πάλιν ἐξεςι χορο σειρὴν ἡ-- 
μῶς ἀγλοίλοις. κακίᾳ γοὶρ σρατηνγῶν, ἀλκαχεὶ γέ- 
29} Τὰ πτολεμίων καὶ χώθα. Χίὰ) μόνοι ζαρδμ ϑσοὶ 
τα ἐρυμιγεὶ κα πειλήφα μδν,, γἥρ ἐν τοῖς στεσδοις καὶ- 
τειλυχεμδρων. αοερ ἱερείας ν ἀπεόφαν μδύων δύ- 
σὰν ᾿ τίω φῳοοσεοίαν αὐτίκ οἱκὴ Δξονία οὐνο μᾶ- 
νη, δψη οὐδ σήσηται τοὶ πογλναὶ Ὁ φρευρίων.ταύ- 
Ἴη τὸ τοῖς αὐτεπεληήριεσι τοῖς δὶ ΤΠ δώφφον, ἐκ ἐ:- 
“πεκρανάμζωυ. αὶ γοίρ μοι φολὴ, φορός τηῦι μηχανῇ ἢ 

γοιμῦ ἔχοντι. Ἄρετοισησυ ἄζομαι γεὲρ ὡς ωὐ διὸ 
πύργων ἑν» βολώταΐᾳ πέμποιμδρ εἐξιόλολα λί- 
ϑὼν βαῤη μα ὃ τὸ ὧν δέ δωμί σοι πόμπᾷν μοι δῶΞ: 
Θρ  οἱ ἢ γὸ εἴκφν Ὀλυμπίῳ Σ εὐέσιον. μὴ μδυτοιζυ- 
φώντα οῶθᾳ, χρὴ γὸ καὶ τότε τίω ξυφίω ἐμεμηά. 
μίω δ κωτωλυμιοτων τὸ σηοσιπία, ἀλλ᾽ ἔςω ςρα-- 

τῶτιζοι, τόξα κὺ βέλη. μὰ νὴ μΜ συρακίων μϑμῶ, “τοὶ 

δέλη. τόξα μὰν ουμ κὶ ἑτέροοϑεν ὠνυσοα μείω, κὶ τὸ 
ὄντα αὐωκτισοψμίω. βέλῃ δὲ κε ῥείοδιόν ὅς πορίσα.- 

ὅδ κουν ὥς το τἡ δ ττήσιειοι. τοὶ γὸ αἰγύηια ταδ- 

τῷ τοῖς ούνασιν οἰδουμυτοι, τοῖς ωὐοσϑονατίοις σὺ- 
νιζάνθι. ταῦτ κοὴ στρ αλλέται ποιρ᾽ ἐαυῦΝ. ἔουγοε γὸ 
τοὺς ἐκ ὠρατης ἀφετηθίας ἐμποοὶζοβδῥοις τὲ κρὴ 
«ρρκέπηίουσι. τὰ παρ᾿ ὑμῶν σένα μήκη τέ ὅδ» κοὶ ἀ- 
κριεβώς εἰς ἑνὸς κυλίνοδρου φῆμφ: «ρογγυλλεται: 
ὅπερ τὸ πᾶν ὄξιν εἰς δὔϑυποριαν  ἡηήσεως. ταῦτα 
μϑι πέριπειν. κα] χουλινοις ἵππων ἀγαϑοιὲεἰς λθᾺ- 
ὅιν. ἐπεὶ τ. δ ἵππον δ ἵζᾳ λὸν ὃν ἐπήνεσεις τῇ [λώτ- 
τῇ τῇ καλῇ,σῷ δοίδα ἢ εἴσθον ἡ ϑέως ἐγτει δὴ χὴ πῶ: 
τόθῳ πολλῶν ἀγαθῶν ἡμὴν αὐτὸν ὑπιονοῦ. εἰ μίω 
εὐ λα κὴ κοτω 78 ᾧ δχιςολῆς, ΕΙΣ σορραφζω, 
δρον ὅτι ἐϑύειν ἐσξέησε τὸν ἵσι τον ἐν τῇ σελούχείᾳ 

τὸ ναυκλήρε δ τὸν χαμοὸν «ὐἰδαιτησοιμδύε Οιοῦ- 
ὧν φορτίον. ἐπειδιδ δὲ μοήτε τω λέξιν ἐστέγνων ἐ.-- 
δελφίωὺ οὖσειν τὴς σὴς, μήτε τίου χέρα, ήτο τὴν 
ἀκθέβειαν ἃ γραφῆς, ἐδ) χορ ωσει, μὴ εἰ ἡνγοει δεῖ σοι 

ὅ το, ἀΐοπον γὸ εἰ ὑσιῶτος ὧν ὃ ἵππος, μήτε ἐμοὶ, μή: 
4 σοὶ σωώζοιτο. 

τς Πυλαιῥόοᾳ, 
Δέξαμην «ἰοὺ δχιςολζωὺ, ἐν ἡ πάλιν ἐῤῥέμψω 

ἙἘΐ τύχίωυ, ὡς οὐσὲν Φδὲ σοὺ βεξουλοῦ μιέ- 
γὴν φιϑειθρφ»πέτεθον. μὴ σύ 24 ὡ φίλτατε ἕταίθον, 
ἐγαρ ἀξιον ἐγκαλένν. ἀλλὼ «ὐοᾳμυϑεῖϑαι. ἐξε-. 

ςι δὲ ὄντι ζοιείτω » ἥκειν φρὸς ἡμᾶς ἀδελφὸν συ ρή- 
σεις οἶκον. οὐ πλευτῶ δου ὦ γαϑέ. ἐλιὰ τὰ Μ-: 
οὐντῶ αῤῥοὲῖ κϑὴ Πυλαιβδύοι κῷ μοί. εἰ δὲ κϑῚ σὺ 

παρέα συχθν ΚΡΟΙδαυνδου μάν» Μϑ Ύδ ἔμων ας φορ δ! ἕτεθοι πλρίω τῇ μετ δίων ἔχουσιν. ἐγω δὲ 

κακὸφοἰκονόμι θ΄. ἀλλα τέως αὐτέχει Χαὴ φορὸς 
υὐαται βόσκειν φιλοσοφον. μὴ τὰ τυχον δ ἡηοῦ 

Ὅρρολρβόγχα χρὴ «υρόγοιαν. ταῦτα τῇ τούτων κεὴ μὴ ἀγθνως ποίοι; εἶ μή τι μεεζφξξυ θελῆον πέωραχας, 
Θ 

11} 
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»ἡ πώλιν δῥανοη αἰοὺ ἡράκλέιαν αὐιφοίναι κειρμᾶῥην. 
ὅπ π:ςολαὴ οὐ γέγραφα Φοθς οι εἴωξϑτι δζρὶ τὸν χου- 
οόν. ἀλλα πσρφόίωυ ἅπασι γέχραφαγφώνελλον ὅ.:-- 
ςολων Διο βύει δοιβ. αὐεψίος ὄξιν ὁ Διούῆρες ἐμός. 
εἱ μδῥ οὐὖ ἐπότυχέ σου ζηγῆου, ἐζήτισε γὸ εὖ οἷοι ὅ- 
τι, χρὴ δὲ τὸν φαιοελλον ἔχισέοδτωνοεν. οὐ γὸ ἔπφεγέ- 
2 ρα 70. σὲ μευὴ, τὸν ναύκλγφον αἴτει σεξαΐ σοι τὸν 
νεανίσκον. καὶ κομισοώμδμος τὼς δπιςολαὶς, αὐτὸς ὡ- 
στῶσι οὐΐοδου᾽ εἰσι εἰὲ ουἷ αἷδιὶ πλείςτυ ποιούμαι 9 ποῤ 
ἐμοὺ φποφσφρηᾶγαι ὁ πτατὴρ Πρόκλος, Τρύφων ὑ παῤ 
ἡμῖν αβξας.Ξιμπλίρκιος κϑὴ αὐήρ ΚΑῚ ἀρ χων ἀγαϑυς 

Ν 7 

τῶρεςι λξύνῳ, χρῆστῃ τανε καλον γὼ οὶ συφολφ- 

στη φρατιώτῃ πτοιητικ( ςρουϑοις μεγάλας Ἔπο τ᾽ 
ον εἰρήνῃ κιωυηγεσίον εἰχομδρ. ἀἰνλ᾿ οὐκ ἰωῦ αὐτὲς 
ςέλλοιν δὶ ϑύάλοταν, δγὲ τ) ὕηλων Τὶ πολεμίων. 
οὐ δὲ ἀν λότι γὴν οὐδ τὰς ἀκτος ὄντων οἰἴξζωυ ἐν 
ϑεῖνα, τοῖς πλοίοις. οἶν()΄ οὐμὖ μόνος ὅς: τὸ φορτίον. 
ἐλαίου δὲ οὐ μοὶ τίν) τιμίαν σου κεφαλίω οὐ δὲ 
κύαϑον ἀγόγμον ἔχουσιν.οὔκουνυ ὅσοι γ9 Καὶ ἐλθέ εἰ- 
σέναι.τοσώσε οὐ οἴνου ξεςία λάζε. λήψη σὲ, ὅχι- 
“δου τὸ πϑθς Ιούλιον ωρόςία για. “οοόςκεται δὲ 

τῇ δηχιςολὴ τῷ μεὴ δήαπεσεϊν ἕνεκα χρῷ τῷ παῖὶ 
Πεῤελῳ γεγρώφηκᾳ κοὴ ἵξῦτα πέπομφα. δεξαζάγω 
καὶ τίω δηηςολίω “ὐοα σοὺ Μὴ τὸν οἶνον ωὐοῷ τῷ 

Ἰουλίου. Τρύφωνιτο! χουσ ᾳἰ, δεῖ γάρ τὸ χῷὸ ἐν τού- 
τοῖς ψυχὴν εἰπεῖν κοὴ “ρργιώον ) φυφῶνίᾳ δώρῳ 

“ταρεσκσυωσαωμὰμ. ὀπὸν σιλφίου πολιμύ, ἐγωϑον γὸ 
ἡ κυρζωώη χρὴ τῶτον ὡκ ῥέφ4.οὐ μὴν ὀϊξεηήϑετο πέμ.- 
πε! τὸ νυωῦ ἔχον. αλλ ὧκ πέρνψαι δ αὐ εἰς ἑτέραν 
ναῦν, ὅταν κ9ὴ ὑμῶν μετ᾽ ὠντιῖ μδὲ[ τὰς ςρουϑοιὶ,κα.. 
ἵδμόνας δὲ τοὔλαιον. 

Τα ἀδελφῳ'. 

Ομρᾶνιος οὗτος ὁ τω) ἔισολὴν σοι σιδοις, ἐ- 
σώλη τοὸς ἡμᾶς ὑπὸ “τῷ μήκρῷ φορότεθον 

διωυαςεύσειντος ᾿αρταβαζάκου ὄὅδι ταῖς οὐσίας 
πείσαις ὧν ὧν τοῖς τῇ δὲ τόποις ἐγεγόνει χύρμος. 
ἀλλ᾿ ὧν αἐσοϑέση τοιαύτη ὠρρίίον ἕαυτον παρέ σε 
καὶ μρεϊιώτατον. καίτοι τς ἕτερ Θ΄ οὕτας ἐχεήσω- 
τὸ τῶ χφιρᾳ" Ποιμδμίου σὲ οὐδεὶς λι(βύων τίν τό. 
τε διιύαμιν ἐβαριυύετο. μέγα τεκ μήρκον λυπεῖ 
τὸς πόλεις ἀὐωχωρῷν᾽ σὺ δέ κοι τὸν αὔδοα φιλίως 
χρὴ ὡς περ εἰκὸς, ἐπαήνεσον ὅπ χῳλοχαγαϑίᾳ. 

Το ὠστώ. : 

ΕΥ̓» δὴ Αϑηνῶν. ὁπόσα ξούλέι᾽ ὥςτῃ 

μοι δοκῶ πλεὴν ἡππαλαςἢ καὶ δακτυλῳ γ6- 
΄ ἤ ᾿ Ν ἃ δὲ ο» 7 

οφρνέναι σοφώτερος " ἐξεςι δὲ κῷῇ αὐτοῦεν πῆς νέας 

σοφίως πεῖρφν σοΐ τινα οὐοσογεῖν. εἰ μέλει γὺ αϑα- 
΄ ᾿ ! Ν ΡΝ , Ν 

γυοοι την σοὶ ραφῶ γ 4) σφ οὶ )έγρνα. ΧΟ 

θριώζε. κα] κηφιάσι. καὶ φαληρφοῖ" κῷὴ Ν κᾳᾷκος καᾳ- 

κῶς ὁ οεῦφο κομίσεις Ὥστολοιτο ναύμληφος. ὡς οὐ-. 

ΙΥΕΚΘΟΚΥΜ ασἈΕΘΟΟΒΚΥΜ 

Κῷ φίλος ἐμός. ἐπεϑοις εἰυττὸ αἰω δηιςολίω, ὧν ᾧ 

νι 

Ετ τασρηζθπη ΕΟ Δο οαμη ἴῃ ἐπζοστιπι τοί αιογο οὐ ᾿ 
σιτα. ΝΝοῦ ἐφάὶ Πιοτας, αὐ αποβίοϊθο » ργΌροῖ {8 
Ῥοτς Δηρ ΜΕ αν, δ οα Ὠπρεσ οπῖδοϑ (ορ ιοβέης 
Η] [ἰοῖσι]ο ΠΙσοτάσιμιι ᾿ππροίϊτο, Πλλοροιιου Π26 85 εἰ 
φοα(ΟὈτιηιι5. δὶ Ἰρίτοσ τὸ αυστοης ἱπαρη τ: (ΟἹ ἢ 
(ἀπὸ πα ἕως ἔοιο : ) οιοαίαην δύαιν Ἠτοιαταπι,, 
τοάά! τ. ΝΝοη ομίην ἰπἰοχηριιμ εγας, 85} ανΐμι. 
ἸΝαποϊογυηινε δὶ τὰ ποπθαι ν δὲ πειποηδγος, τορᾶπ, 
θ15 ὃζς δορορτᾶϑ ορτοϊας, Ἰρία ομιμῖ θυ 4815. 508Ε, 
μῖθυ5 ν τ “615. γο θ15 [αἰπ5 ππποίθτιν » ρΙγΙ πη Γῆτις 
οἷο Ράτοῦ Ρτσοοίας, Ττγυρῆο, 48] ἀρυα )03 υ ἀρ τ: 
τι} σιοίδης, ΘΙ ΠῊρ]Ἰολ 5 δέ γις ὃς ργίποσρα δομυδθν, 
1 οι ἀμί σις πΐειις. Ἀφ ιεὶς οἱ ἐἰζοσίς, αο τορθ 
το Ρεμοτ σοῖς, ντοῖο νίτο. Βομαπι εἰ φημ οπὲ Ε΄. 
{πτοηῦο ταὶ το σορί ποτά παν μάθοις, Ραδεῖθθ Ε΄ 
τ,ΔΡῺ ΠΟ 5 Εχ ν οπατ ΟΠ θιις αυας ἢ ράος αρτταρᾶγ ἢ 
Πλ. 19 ΘΠ] ποδὶ 5 οσαητιδοά ποθὴ [ἰσερας οο 81 Π|ᾶγ - 
τα μετ Πποίξμναι ἀγητὰ πιίττετο, ἸΝεαιο υ!οα θην Ὧν, 
[τὰς οΧ Ἀϊς μας δὰ ΠἸττις δούλης παδαΐθις ππρομεῖέ 
ὑπο ρας: ϑοίανα ἰσίταν νἸηιπι οι οἷς, ΟἹεὶ νοτὸ ρέΓ, 
νΕΠΕΓαι χά τιν τυ σα ρας πο Ογατἤιμι αιἀς αμοῖα 
νέβαης Βαβσδϊ ΟἸ 100 » ααδητὶπη απ! άεμ ΠΉΜὶ 
[ςἰτς Πϊουΐς, ἽἼΓου ἡρίτα ν 1] Γοχταγίος δοςίρο, ΟΡ 
Ρ᾽65. δυζριη » {1 τιαάϊ ἄοτὶς απο χά Τα ται ροχίμεν ᾿ὶ 
τα ηάατιμν, Αἀἰθέξιη: οἰϊ ορητοία ης ἐοστὸ Ἵχοιάόη ἢ 
τοῦ δέ ρατγι Ῥτοοίο (οτὶρί! ἀταιις ματο ὨλΠΠ]. Ανοριδε, 
τί} αὐ τὸ ᾿ἰτογαβ ὃζ νηιμὴ ἃ αἰτο. Τ τγρβο 48" 
τοο : (Νιαμὴ ἀϊσοπάυμηι δείδην Πῖς οἰὶ φαϊἀάαην ΠΊθ",ς 
αἰειίςυ ὃ ἃς [δ υυ ϊοὸτ) μιχιιτϊαμτία πνοΠ όημο ἀομβ, 
Ραγδυιμλι5»,Πισοιιν Βα] μη] (ΟΡΙΟΐ τη]. Βοπιηιῦλ α 
᾿ἰπὰ Πιιλις Θτί ἢν σ θη οΥ 18 ργοάμο Ογιοης Νοπ τη Ε΄ 
16} ἢος τοιηροῖς ᾿ἰσαΐς αλττοῖς. ϑ8.« πλττοπιι5 18 8 
αἰϊὰ πα!» ἢ νοῦς Θτίαπι οιμπ ἰρίο ιϊάφπι οομ ΠΝ ἷ 
Ηἰτοῦ ρα ογος, δουῦἤηι νογὸ οἰδιιπι Πλ] ΓΟ Ὶ 1118. 

ΙΝ 
᾿ς 

Ἐγα!γίς ͵ 

ΟΕ ιθηΐας ὶς 4αὶ Οἰδὶ στο άάϊς ορ Πο]ά; ελΠΠ9 
βὰ αὐ πος αῦ Ατταραζαοο, 41} ραυϊὸ φητὸ οὐ. 
πμρεγῖο ἔτ. ρος ΠΟ πιην σφι. ομημ θυ » 4110 
τὰ 1 ᾿τίος ἰοςὶ5 ἔς ἀοϊη πηι ας Ροϊοεου. ζει 
οἰαἰτοά! τὸ ἔδοιίθῃι (8 ἃς ται Ππτηατα ργα ας. γε’ 
τὔληι 1115 Πᾶτπ Δ} 5 τα πα 7δτ νἤις οςοςαποπε} 6 1 
Ῥαχηοῃ!} ροτθησῖα ἤθπῖο [.ἰργοοσζαηιταης οοη αι, ἢ 
[τυ οἵ. Μάρῃιμὴ [4 νεγὸ ἤσηυηλ, πο οἶτ5 ΠΣ ̓ 
[5 (ππηπλιιλ οἰ αἰταῖίδας ἀοϊοσεοι αἴδτς. Τὰ νος 111 
Β210] Ποιαΐηθπη ἀτηϊοὺ τιαέξοσ, γε ραν εἰξ, δ οὐ μι07 1 
Βιτατοιη, ἰδαά θυ αἢοΙΔς. 

Ἐϊρ». 

ἘΠ" αν Ατῆεηϊς αιμδοη 06 ν 8. Ἐσυ!άομὶ 
ΓΕ] νἱάσοσ ρ] τις πιοπιθηγὶ ρα μη αἰρίτόνο 

{Ἀριθητίαμῃ δος ας, ΓυἸσοῖ φυζοι ἱπάς αιοαμέ 
ΓΟ ΘΠτΙοΥῚς (ἀριφηξία Εἰδι ρεσίμιθη ρύαθοις. Οοπ 
οηΐπι Θχ Αασγγηζο τὶ (οσῖρο . ὃς τὴ ἔρμο ἐν 
ΤἈγίοζο, Οἐρ μας, Ρμα]οσὶς. Μαϊὲ ροτοατ, ρει 
4αἱ πὸ5 ἢυς δά αοχὶς ἸΝδπο οσας ΝΊΒΙ οαΐπι Ἰ.πὶ 83 
δεηὶ Ατῆεπα πποιποσαθ Ἰορρτατογηθαμη μορι 4 ἰο5 
οογαι ΠΟ π4.Εκ φιοπηδάϊηοάυπι οομξείζα ν δ" 
Πα: 06}}15 το] ιίτογ ἤσηιμ απἰ πυδητ 9.ῆς μἴς ΘΧΤ, 
ρα ῬΗ]ο οἶα, το! πσαίΐτας οἰγουππιεηεὶ,νε φάΠ1} 
τεταγ Αςδαθηλίαπι ἃς 1 γςοιιαν ὃς ογπατασιηι Ποδμ, 

δὲν ἔχουσιν αἱ νυωῦ ἀϑήναι σεμνόν, ὐ Ν᾿ ἡ τὰ κλεινὰ Τὰ χωρίων ὀνόοίζᾳ. καὶ καϑείπερ ἱερείου φχππεανθ' 
γρᾶμου τὸ δόρμ(φ λείπεται γνώρασμα, τὸ σταλαί πότε ζώου, οὕτως ἐνϑέρσιε φιλοσοφίας ὀΐξῳκισ μένης» 
Λεΐπται φἰδενρςομῦτα ϑιυμίζειν. ἰοῦ ἀχα δημίαντε χαὶ τὸ λύκειον. καῇ νὴ ϑζᾳ τζω ποικίλίωυ ςοωὶ, τἷωῳ 

ὰ 4} 
ς 
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᾿ “ἃ Δ Ν . 
ΝΕ] ἘΠ ᾿ 

μ“- 

ὯὮ, "αν 

ἐδ 
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᾿ : ̓λαμα Οἰμγρρὶ ΡΒΙΟ ρα πουδη τγαχίτν δ ΡΟΣ 
οΛΘἄριη [Δ Ποι Δι ρ]Πὶς ογηατα εξ. Ῥγοοῦ ! διπ πὰ 

; ᾿ἴαϑαίας ΔὈ ει αχὶς., αιας αὐτο μα τα }}} ῬοΪγρποῖις 
; Γαι οηίς ςοηΐδοετας. Ναας ᾿σιῖτας πο ΙΓ! 5 ἐθῃιρο- 
δας ἤξαγρτας οχιμιῖος ἕα τας ἀοςορῖος αἰ ΔΟΡτο- 
ἔξ, Ατῆφηα γὸ τὸ, φιοιγάλη ντ5 ογας» ἔρεις ὁζ ατὰ 
᾿αρϊξηζίνη, Ναης Θὰς ΟΥΠᾶϊ ἀΡ.Π} Ῥαιξογαβ8.ϑὶς ΘΟ 

ἄμο [ἀρίθηζας Ρ] υταγοῆας σοηρτοσδηῖ "πα 5 ἢ 
Ὁ Ἡδαεγ, 5 ΠΟ αἰ δ ετατίομυα ξαπα, δα οΧ ΕἸ γπχοῖτο 
Ῥτοίοξεις γγη 5. 

4 

᾿Ηογομϊαηο.. 
ς' γιγηης οτγουὶ τιδαὶς μος [πσγιμηὶ ΗΟ ΠΟ 138» 
ΔΖ [μο« γυτογααν ποινιπθμι γερος νἀ ογίτ, 4η1- 
ἴσης ζοφρηοτίτ,ἰάαιιο οὐμῃ πη ἀρροί!ογοῖ αἀπο- 
ΤΑΙ ος τα! οτος ἂς Ρίασι4ο5; 5541 αἰξεγροης8» ὃ 
ἊἹ γοϊορος,α Ρούῇς ΘΙ 5 Πα τάττῃ] ρΡεύφργηδ- 
ΠΟΙ ΘΙ τη τς το 5 ςοἰοδταθες » 48: 05 εὺ ρίοιο- 
ΧΙτ, ντ αιια; ἔλια: ἢ ογο δ  Πτα » δου ρει ίρη- 
ἰὸς Ρογισαίαιχ ἔχσογοιιαν. ο τα δηΐπι οου 5 οοι- 
ῬΟΧΙΏ15 ἃς πο ἔν 5 Δαγ θὰ5 απ Πα τοι5 σοηαῖπα ἀτι- 

τὸ δὲ λυτους, (Δοτοίαπέξα ρμιοίορμια οἵσια, Οὐδά 
τὸς Πυηχαιτῶ;, οὶ ἔπη φατυπάοπι ΠΏ1}} ραττίορ 68» 
ἽΠΠΉΙΣ Θεία Ομ τ» 05 ΘααιἀελῺ 410} πιοηϊο; 
πα ρατ5 οἱϊ οὐχ τι ἴῃ ποῦ 18 ρια πδητζη πη), οους 
ῖ ἈΠ Ὲ] [μγλι15., ἀἸαϊηα ἰεσο οοΐοια πος ἡγιτιὸ δίς οὗ- 
Ἰδξαγο ἀοἰνοτηας. ἔσο χἴασιιθ οἱ] οτιδη σοΥΡΟΓΑΪ 
᾿ςοΟμ[ποτιάϊης ἔγαι οομεϊσιτ, ὡς αὐίδητειι τ Ο ΓΙ ν]- 
᾿ἄδοΥ 5 Ἰηῆχος ρζορτον Δι τοηι ναἶτιις Ἰἀοπτι θη} 
“ΠΟΙ ΠΟΙ το ογοηγονᾶς τοίοπαξ ἐπ ααγί δι το 15 Πια- 
ἀμίπινα (ἀοτογιαι ταογιι. {ουιπόηαμι Ἐσμο. Τὰ ἢ 
ΠΟ) Θοάομ οΥρα ποβαηΐπηο αἰίξιιδ 655 ἔιο15 ἰηλι- 
Τίᾶηγ. 5.11. ττα οἰ Ἐ 1811} ανασ αἱ ἕας 5. οὐ 415 ἐηἰπυο- 

᾿ Βρμοἰφηξία ἐοδιταμ). (τη νοτὸ δα τῶρόασε [ὁ- 
ΟΙδζαζοηι αιὐϊιμιιπὶ τοΐοτγο, ἃς {Πα γὰ Ρ]οίορμΐδῃι ἀε 
να (ἀρὸ [Ὀτμγοιλο 5 αν ςυΐπιιι5 » τιμ ἴῃ ἔδης δα άι.- 
118 ΟΟΘ ἸτΑ ΟΠ ΘΙ, [61 σομῇ]ο ποίζγαπη σοπαοῖ- 

ϑειοι οι. ἀἤσηο. Νὴ ομίηι ἱπβοτίοσο χαυὰπι ἀ}ι}- 
τὰ τατίοης ϑγης 5, οἰ αὶ ΠΘΘΌΓΙΜΠ τα ηγὸ ν αἱσα- 
Τὸ [Ὁ] αι ἃς Ρὶ ὉΓΙΠΊΟΓΙ.) ἢ 111} γτθη5 σοηΐο- 
ἴυά!ης. Πα ΠΔΓΆΙῺ αιυϊάρινι γοῦμιη ΟΟΙΠΠ..}110ἢ.-- 
ἴοὴς » πῃ} τί ταζος ΣΟΥ ΓΘ. ΡΠ] ρίαν ἀὺ- 
ἴδῃ 11) ἈΓΟΔῊ 5 ἀγα ἢ Πα) σοητΙποΥθ»ίδπι αἰλογι- 
ἴον ἃς Ρτοιπρεὸ πὶς πγοάζαις ρους ΠΟ 65 ρου νον ἱ- 
ἴὸ βαμξιτιιΣ γε ἀοπεὶ τ εἸγαοςἰρ εητί ες [ΟΥΠ] Ομ, 
Οἰξαμδι) ἰρίταν οχτιττ αἰνχαϊς εἰπιηιοα!, αρυά αι 
Ἀξξριγας Ἰπαι Ἰταφοχρ! ]οδυ οι 1} ὅς ἀρ θη ΗΠ λα π 

ἀτζοῃγ Ῥγρτοὶ ἔποτγίιι οθβτας : (Ηας φηΐπν ἤοὴ οἴας 
Δα πλὴν εὐ Βουα λει ποι ἀἰαϊ πὸ, ἴδ οἰ] ἰξογ 
ὙἱαοΓοροιὰ ἰναιά [ἃ σοπεὶσ τ, 0} 10 πγθὸ σου11- 
οἱ αὶ ἐδρρητὸ ὡς ἰπυπϑαταῖὸ, ἐσὸ [λε ᾿αίμς ἰηο- 
Ῥηλαϊο γο] αὐτοι 6 ἐμά ςονὰ 110 ῬοζΟ 115 ΘΟΓΕΙΠ) 0185 
ἰαμι Ἰρίας ἰπσορτα, ἔα] οζ οχίσινι », δέν ποῦ ]5. Πηνμ] 
ῬΆΗΟ ὈΡἤηά] Ῥοτοιζατέ οὄσοάαι, 51 πλϊηιιθναν (αἰτῷ 

ὶ ΒΏΣΙΟΙ ΟρΡΠ δ 4. Ναυη Ἔσο οσμπροτέ σας ερηϊοὶς 4υδί- 
“τατος ᾿ς οχοῖο ἢ ΠΟ Π)6Ὸ οὔριοῃοηίας, 46 

᾿ϑατογὶα 4ιιᾶ ἀρτται!ηλις. ΝΟ ταπγ ἰᾳ ξλοίαιῃ. Ετε- 
ἅμ ξοχ]ς Γγρας ντ ςδπιοηίες ἃς Πο5 ἰὸς (6 τορι5, (ὃς 
ἴημἶτος αιΐ πο ὶ ἢ πα τοπφε. ΜΊΙΆΙ οηλην ηὉ οἠξ Ἰητο- 
δι, ἰτοσὶς οα οσυνίττοτο. ΝΑΠῚ ερ τοὶ ἐδ πιο ]5 ηὉ 
Ῥάτολ οι, ἴὰ δᾶ μαδεῖ πατζαγά, ντ οὔ Θο»Ἱπ οὐ ηγὰ- 
δὰ ρογιθις ἀΠ|δ τας, αἷς, ὃς ΡἈΠοίορΗὶς ἱπουπηδα 
ἅἴσιςς ουχαζῆ τη ποδὶσ ναΐται οβοάοιο πο ἀεῆμπο. 
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ἐπώνυμον τὴς ρυσίπαοὺ φιλοσοφίας νυν οὐκέπ, 
οὐστιν ποιχίλίω. ὁ γὺ ἀνϑυστῶτος τας σανίδας ἐ- 

"᾿ ὯΝ...» ͵ ᾿ δ΄ δὲ 4... ’ φειλεέτο,αὺς ἐγχατεθετὸ τίου τοχνζω ὁ ὡκ Θάσου πε- 
λύγνωτος. νυωῦ μὲρ οιεὖ ἐν τοῖς καθ᾽ ἡκδς λοόνοις 

ί αἴγυσῆος ξέφει τὰς ὑστωμας σδεξα μἥρη χονας, αἱ “ὲ 

θῆναι τίλωι μδρ ζῶ ἡπόλις ἔξια συᾳ ἰγ' γοσὲ νοῦ 

ἔχον, σεμνύουσιν αὐτῶ; οἱ μιελιἠουραοί. ἕαῦτα ἐξ 

Θὰ χρὴ ἡ ξὰω ὡράς 7] σοῷων “πὰ ουΐαρχ εἴων; οἵ Ὥνες 

οὐ τῇ φἥμη τ᾽ λέγων ὠγείρουσιν κἀν τοῖς ϑεὰ ξοὶξ 
ποιβῤνέοις αλὰ τοῖς ἐξ ὑμεννῆοῦ ςὰ μγίοις. 

Ερκούλιανα. ᾿ 

Ε; τῆς Οὐυοσΐως πλάνης κίρσος ἔφησεν Ομὴ- 
οος πολλῶν ἀγθρφόπων ἰδεῖν τε ἀςεα «Καὶ νῶ-. 

γαῖ τίν νόον χο) τοῦτο Ὅς οροσορμίσεως ἄντο γ4: 
νομδῥης οὐ τοὺς ἀνόχας χαθίεντας, ἀλλὰ πρὲξ 

λαιορυσύνας καὶ κύκλωπας, ἢ που ϑαι μᾳςεὺς ἂν καὶ 
ποίησις ὕμιησε αἴωυ ἐμἑμλ τε χφὶ σὴν Ὥστο δημίαν, 

σαρᾳ ϑιοῦσεν ἡμῶν εἰς ποῖραν ἐλϑεῖν φῇ καὶ δῷ 
φήμης ἐπιςουμᾶμων. αὐτ' τα) γαΐρ τοὶ χαὶ αἰ Τήκοοὶ 
σεχύνα δου πὸς γνησίας χα ϑηγεμένες Μὴ φιλοσοφίας 
ὀργίων. εἰ δὲ χαὶ ἀνδδορφπικῳὴ 20 εἶα τοιὶ κεοινωγῇ: 
σωνΐᾳς δῥεϑέσῳ σιω» δίουον, ἡ μὲς ΚῸὶ τὸν νουιξ Τὴ, ἐν 
ἡμῶν τὶν ἄραςον συβυοχδμοις, ϑεῖος ἀπομτεῖ νόμος, 
τὠλλήλων τιν ν ἐγὼ μὰ οὐδ ἠαὴ τὴς σὼ αἰοτεοὶς 

στευηϑτίας δπολελαυκεὸς, δρῶν τῷ ὄσιίντα οἱ τῷ, τὸ 

ὠἀποτεϑὲν ὄστὸ τῆς δζϑίσεως εἶδος χοὸς Δέιθὰ ζο: 

μῆμες τῆς μνήμης, καὶ ἐμφοῦ ἐϊ μου τῶς αἀπκοῶὺς ἡ 
ϑειυκίᾳ τὸς γλυκεῖα 1 ἱερφῶν σου λόγων ἠχεὺ. σὺ ἢ 
ἡμῶν εἰ πὲρ οὐχ οὕτως ἔχεις,ἀσιυκεῖς. εἰ δ ἔχ εις γἱοῦ 

ῥιάζα γτο εὶς στο ϑως γὸ δραϑέσεως ὄφληλία ὅταν 
δὲ πορὸς τίω ον φιλοσοφίᾳ κοινωνίων ὠπίσδω,ν φι-- 
λοσοφίαν ὠκείνίωυ, αἷδὸ ἧς πολ). ἃ συγκεκύφα μᾶμ; 
ἐν αῦϑα ἤδὴ τῷ λογσ μοῦ γινόμδνος,ϑτᾳ ξραξοί: 
τῇ τίω ον τυϑων ἡμὴ ἀνατίϑυ μι" οὐ γὸ ἂν ἐπ᾿ ἐς 

λατνος ἡ ϑείας ἀτίαις "Σιωυέσιος ὁ τὸ ράγαζα ἣν 
χιςῷ δημοσισίΐων, χ] πδερισοις μδρ διαυὼν, ἐπ᾿ γε 
ϑρφογαχφὶς οὲ κοινωνίαις τὰς στευου σίας στοιούμρες 
νος, φιλοσοφίαν δὲ ἐν ἐῤῥήτοις εἰῤῥητοτώτην ἔχων). 

οὔτου ποξογαίρφος ἐμκαυτὸν τε χα) τὰ ἐμαυτῷ κτή: 
μαΐὰ ἀνεκαλυψαγανόρὶ καταθ ρῳχὺ δόντι μοι χοὶ 
λαβόντι τὸν λόφον. ἐσποὶ οἱ οὐ γέγονέ τις ὧδ 
ποὺς ὃν ὀϊξωργησοιῥίω τὰ τέως ἀνέλττυσοι, χα) τῆς 
σοφῆς τῷ τοῳτέας ἐπιλαϑυμίω τέχνης.»οὐ γὸ ἀλ-" 
λη Ὡς ἰὼ, ἢ σωυέναι τοῖς αὐϑροίσοις οὐ ϑείως 

εἰγνλιὶ πολιτικῶς ἐπεὶ γέγονε τῶτο οὐ ζοοφϑεβοίψης 

μϑι τὸς γνώμης, ἀνλ' ἀκαζασκεύαςον ἄφνω πα- 
ρέλϑιν , ἐγὼ ϑεὸν. ἡ μόνα τῷ φὐοᾳσόξου )0- 
γιζομαι " σταῤ᾽ οὐ πόλος αἰτήσει μδν 4} ΠΥ νὼ: 

ΕἸ ὯΝ λ 7 ᾿ ἌΟΟΥ Ι " 

τὸν ἡργμάίων. ΧΦ «δίη μετ αλλήλων φιλοσοφεη: 

εἰ δὲ μὴ τῶτογπαντῶς φιλοσοφεῖν. ὡς ἔγωγε εἰ ὀνΐᾷς 
μοι τίνας τῇ ψυχῇ λόγοις αὐδὲ τὴς ποϑέσεως ἐῶ 
ἐποαγμοτό όμεϑα 4 Χᾳταχεοῶι μδἕρ ὠόδίνω “Ὡς 

Κλ: ςολῆς. οὐ. μίω) τῶτο ποιήσω σδὶ. γὸ ὧν κατὰ 

καὶ στογιλοῖς ἀ μεινοῦ εἰοΐδοιν " ἐμοὶ δὲ οὐκαλῶς ἐ- 
" ἧς τῳ ζὼ ἑ, δὲ ὡς ΨΥ ἡ : Ἂν ᾿ ἹᾺ ; φδμ: ιὰ 3 

Χο 2εαμμᾳτῳ πις σύειν τὼ τοιασιε, τὸ γὸ τῆς δ χιςολῆς πϑρίκα,ουκ ἐχέμυϑον.ὠχλὰ φυσιν ἐτζᾳ! τοῦ δ ι- 

τ 

πυχόνγ) χγροςδγχλέγεο)αι ἐῤῥωσο.χαὶ φιλρσόφει. καὶ δζᾳτελᾷ τὸ ἐν ἡμῖν ἀγακεχωσ μυένον ἐμ ριανοβύδον; 
111] 
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ΠΝ »είρ τοι (ἰοῦ ὀρθῶς, ὧτε ὃν οἶμαι φορφοίμιον Ὑ 
φρονεῖν οσὺ τ} ἀρχαίων κ) φρονίμων αὐ δραΐν ατε- 
σδώζεοϑα,» Κατεδεΐχθη. μὴ καϑτιρῳῷ γὸ ζαϑαροὺ ἐ-. 
φιίηἠεϑτη φυσὶν οὐ ϑεμωτὸν., ἡ ϑεασεσία φωνή " οἱ 
πολλοὶ σὲ οὐ δζᾳ τὸ φεονῶν.,, ἐλλ᾽ αὐτὸ δὲ αὐτὸ κοὼὰ 
τελειότηζα αν ϑρφῳπίνίωυ ἥγηνται τὸ (Ἰοὐοῦ ὀρθῶς, 
τίω οὐδὸν οὐχ ὁοδὸν ἰλλ᾿ ἐφ᾽ ὃ δεῖ σὲ αὐτῆς φϑώσει 
νομίζοντες,,α κῶς φρονουῦτες " σωῷ οςσιωύῃ γὸ ἀ- 
λοηος » Καὶ ὁπογχῆ κρεωδ᾿αι σίας πολλὴ οὐδφ πολ- 
λοῖς ἀλόλοις εἰσύσιν ἐν σϑοοται ὉΜΟρὰ τῆς φύσεως" 

ἀλλ᾽ οὐκ ἐπα νοῦ μᾶν οὐὖτε κορώνΐωω,, οὐτ᾽ ἀνλό τι 
δὴ σορᾳ υένων φυσικοὶ αβετίω δῃ φρονήσεως ἔρυ-- 
μίφ.ἡ δὲ κ'} νου ζωὴντέλος αὐβροόπου. ζᾳύτίω μιε- 
πω μδ,ϑεόθϑεν τὸ αἰτοιοῦτες ϑεῖα φρονῶν Ἰὼ αὐτοὶ 
τὸν δυωατον Ἑόπον τὸ φρον ἐν ἀπανταχόϑεν συλλέ- 

γτις. 

ΡᾺ Τοῖ τώ. 
“Ὑ Κουσατου 7 δεινῶν λέγειν αὐ δρὸς ἐπαι- 

νοιωῦτος χρείαν δ ιςολῆς᾽ χοὶ τῷτ᾽ ἀυτὸ γἱρ 
πολλῶν «οὶ ϑτου μοιςῶν λόγων σεφιςής ἀπόϑεσιν ἐ- 
πεποίητο ἐχορηγεῖτο ἢ αὐτῆς τὸ ἐγκώμιον πολλαχῇ 
εδιὺκοὴ «λλῃ.κάλιςτι δ Στὸ τῷ διυϑαέγαι τἰο ἐπι. 
ςολζωυ ἐρφότων οὐκ σὐτυχοιούτων 1) φὩὐοχμυϑίαν, 
παρε χορδμίω ὠπουσίᾳ σωκφτων φαντασίαν τὴν 
παρφυσίας. κρὴ τ δοκεῖν ξος ὀχαλέγεδχαι ψυχῆς 
ὠμπιμπλάσων τὸ ἐφιέμδυον, (αῦτα ὧν ἀνυμενέθ; τὸν 
σύρετίοὺ γραμμάτων "καὶ αὐθρούγτου μδμ οὐδε. 
νὸς ἠξίου, ϑεοῦ δὲ εἰς αὐθρούπιες ἐὴ τίω) δόσιν. ἐγὼ 
μδυ ουνδῥπολάνω τὴς ἱερᾷς τῆς δὲ ξ ϑεοῦ χούρλτος. 
καὶ φορς ὃν ἔσιε; λαλῶν . δὶ μεὴ δ αὐαμαι ) λαλεῖν, 

ἀλλ᾿ ἐπειδὴ ηρώφειν διωύα μαι, Θειψοὶ τῶτο ποιῶ. 
χρὴ ΚΙ τὸ οὐ σεχοόμδμον συωΐξιμι. κοὴ δστολαύω, τ] 
ἐμδι πω δυκῶν. αὐτὸς ὃ εἰ μὴ πικρὸν εἰπεῖν,σιω οἱζ-- 
φήσεις το τόπτῳ τίω γνώμην. κἀν μιὴ παύση, σειυτεν 
ἀφέλκων 2}}} ἀσυλώταΐᾳ χκὼ ἐσκίωως ἠγωπηκό- 
τῶν ἐμιμήσω τοὺς χε λιοδόνας, αἱ τες ΤΥ αὐθροόπων 
δῇ φιλίαις ἐγοικίζονται μδρ μ τὸ φϑίύΐγεϑαι,σιω, 

,, πῶστῃ “δὲ εἰζορείζονται ζαῦτα «ρὸς αὔθρφπον ἔτι. 
χαὴ αὐθροπικᾷ τὰ ἔγκλήματα. εἰ ὃ ἥνωσας δζαφι- 

λοσοφίας τοὺ δεῦρο δ)εςώτα, χρὴ φίλον μδο τὸ καλόν" 
χολὸν σὲ τὸ αὐτὸ, τῶτο οἱὲ ἕν ὃν τῶ νοῦ λέγοντος ἤ- 
κουστις κάτι κρλνουδν ὑῶρονίαν τίω φοοῦς ἡκῶς 

σιωττήν. αἰ)λλιοὶ σιωυηοδο μμεϑοι φιλοσοφοιεῦτι κοὴ πα--: 
ραιτου μδύῳ μὰ τὸ μικορμορεπέυεῶζ, σιωνόντι ἡ τῷ 

σοῦ κρεήονι; τοῖς ὧν ἡμῶν κροίηοσιν. εἴης τοιξ- 
τος αὐ σῶν ἄφαςε κὶ ἐμοὶ ξιπόϑητε ὄντως ἀδελφέ. 

Τί ἀυπίέ. 
Ι τοσουτόν ὄξι »ιένρον πειϑοις ὧν τοῖς ραμ- 
μασιν, οὶ τοσοῦτον οὐ ψ)ο ἡϑῶν εἰκόνες Τὴς ζώ- 

σή; γηρόύουστι συμπωϑείας ψφὴ χορατος, ϑέλχξον 
ἐνιῶσι τοῖς αὐαγινώσκουσιν, ἦπου πράγμα ἄμα-: 
χον ἀν εἴη, τὸ αὐτοχρροσώπως αὐγὴ! ἐπειφή σειδϑοι. 
ἐμυὲ γέτοι καὶ πτυρφὸν μι ἠρεις τῇ γλυκείᾳ σειρίωιι 
τ λόγων. οὐ μέω αἱ νυωϑθείζων ὠληϑὴ λέγων, 

ὈΙΝΕΑΘΟΑΥΜ ΘἈΑΒΟΟΚΥΜ 
ΝΝατα τοξξὲ νἱμθηάι γασίο ταμίη σαρας ὃς μιήείσδι, 
(ρίθης κα αν δητίαιις ὃς ἐγ αῖτ,5 ποι ρυδραμεπισ, 
λαμηοάτιπι σο]οζοζιτ τες άϊειηι εξ, ΝΟ ἔι5 πτ ΜΡ 
Ῥατο » δΖ ᾿πα]αΐηᾶτο ἔν εἰ15. απο Ρυτ ὃζ (αὐ 
εἰϊρατει ρον,» ἀπ ηὰ νοχ ἴηααῖς, ὟΝ υἶσιιβ ΘΠ} ποῦ 
οὗ [ἀρίφυτίαιη , (8 ἀ ἰρίλτυ ρέόρτοσ [8 ὃς ρεγξούμιοῦ 
1.60} Ππλαηδηη ἰμεἰνοςς τοῤξὸ νηπομάμσα εἴ» νἹ πὶ 
πΟὴ ΡΙῸ ν]ᾶ» (6 δά αυοᾳ ρὲγ ἰρίμῃ ορουτοῖ οὔζεῖν 
ἀφτενραζαης, πλα]ὸ ρος τρογάρηριο ίφητιτ. ἸΝαμὴ ΤΟΙ 
Ρέγάτι γατίοης σξάχοης, ἃς ἰὴ οἀοηήο φαγη  1Π] ΔΟ ἢ" 

πρητια ργορὸ ΠισαΐαΣ, 5.» πναΐεις τατ! οἷς οχρειτίριϑ 
ἔου 15.» ̓ πά τα οἱϊ ἃ παῖαγα. ἸΝΟῺῚ τάμε} οὐδ 
ἰαυάδιηι5, πθαιῖς ν] υμ ἀμί μνα]» αιοά πατυτα! ἡ 1 
ἴατε ργαρξ σι} οἰ, αμοα (ἀρίφητία: ἔς οιμῖο5. 
δατριη ἂρ ἀμ ηλ] τάτίοης ἃς Ἰητο Πρ οητία ρτοῇς 
ἢ15 οἹἐ Πομγϊη!ϊς. Ηᾶς ὐρ ρ  φέξαμιτυτιιτη οαἰοῖοῖι 
(ἀρίδητίδιη ἃ Π οο ροῖθηάο, τη Ἰρη ρτὸ νἱγ}! ρα 
(ἀρὶθη αὶ ἀἰοἰρί μαι νάϊ υααιιε οοΠ]Πσομάο. 

Εἰάρ;;. 

Ἁ Ν ἀυϊ συοηάδῃι οἰοαποηζομι ποπνίης πὶ ΕἸ 
[ο]α νίμν ἃς νοι! τατον ἰαπά διι5 ὀχτο ἐπ’ 

ἴθ}, Ἐπ μος ᾿ρίπιην ανυίζαγιιαι, ὃς (ρα 1 ΗΠΠπιαταπι 
ΟτατΙ ΟΠ ΠῚ γᾶν τον, τηατοχίατῃ Πρίοτας. Ὑ γάμον 
ας αὐτοπι οὶ ἃ πλο εἰ 5 αἰ} 15 τοθιις δα φαν ἰαμἀ4Π5. 
ἄδην ρα) Θηζάτιμ ρος ΗΠ τη» φυδά ἁιαουρυ 
Ράγαμ) ΓαΠἰοἰτοῦ Γποσοἀφηείθις ορϊοἱα ςοηίοίατιον 
ῃφιὴ ἀβοτγο ροιϊοτ,οὴπν δῇ δ ζ 1)» υα ργα εητοῦ 
οἰφητνν αἰζατι ὃς ἤγοτος γοίοισοϊ, ὃς οοἸ]οχαοηάι ἤη 1 
τ] τι άπ (ατἰβέαοογοι ἀμ ΠῚ] συριἀταιὶ. ΟὉ ὅποι 
ἴδα 16 ἀΠ11}18 ἰδ ἴδιις {τε ροηἀϊ ᾿ππδηζογοπὶ 4{Π} 
οἸσθαῖρηθο Ποηλ "5 ν  ]Πιι5 Φ8 ἀἰςεθας δὰ Π) εἰ πᾶσ 
Πὰς ΘΟ τὰ πποστα] διι5. ἀάτιμιι. Ερο Ἰρσιταγ μοςί" 
οἵοὸ 126] θεηεβῆς!ο νῦοτ, ἃζ οςιτην 4110 ζΟΓΑ πη εἐτατ οδ 
ἣ οι)» (1 ἸΟαοηἀ] ποι ἄδταν ροτοίϊας, αι η ΑΠὶ 
οὐ ηἀ1 ἀατοι,(οἀ]ὸ 4ιηάεηι ἰά ἐιοϊο, ὅς 4ιὸ Π|05 
ἄο σοπῃοράϊττον πὰ ἔμ ἔἰ υότααο μηδ 5 ἀς]]ς115.. Τα 
νοτὸ πο 4] ἀροι ὲ ἀἸοαΠ)»1) οὐλὴ ἰός τηθηζοπι 
τἰαπὶ ἃ ΠΟ 5 (δραγδίξὶ, ἤραις ἀοῇπος το ρίπι αὐ 115 
αὐ ιναιοτο, 11: τα τας} ΠΠμ1Ὸ ὃ, τηαχίτηο ἀτηοῖς ργ07 
[ςασαηςα ἰγυπάϊηος ΤΠγἱτα 5, πα ΠΟΤ. ΠῚ 4047 
{1 ἀιοτίθδιις ὩἸ 409 ροημηῖ οὐπὶ {ἔγθρίτιι, ταοίτας ν εἴν 
τεςοάμης. Ησς δάῆυς 44 Βοτηίπθηι ἃς μια Οἵ" 
τ 1α.51Π ΡΟ ρ ΠΟ Ορΐαπ οδιμηχ ει Ιοσα μού 
4υς αἰ αητίανᾶς ἀτηΐοιπι οἴ πΠοηοίζαπι, ποποίειπι 
νετὸ 146π|,14 ψεγὸ νι ΘΗδ εχ δηΐμηὶ (γι δυϑ 
δι Πα {πὶ » ΠΟῚ Ατηρ Πὰς ταισπ Πἰ οηείσιτι ἐπ Προ ρί4 
ΠΕ ΘΕΑΠΊ 115. 6 σγατη πηι ῥ ἈΠ] Οὐ ΟΡ διτὶ, ὃς 1: 
δογαὶ ταϊθιη ἀδρτγεοςητί; υἱρρο 401 το ῥγα ἄτι οέ» 
οὐπ ποίετις π χορ, γῆμαι τα νογίο 15. Τ αἰ σηι τε ρίς" 
[ἴὰ ορείπις δέ τριιογα μη] ὀρταιι βητης ἔτατοῦ. 

Ε14ρ;». 

ςἱ ταηζως οἱ δυιλάα ΠἸπγυΐς ἰη Πἰτουῖς. 91 τι γαπ 
οἴ δξίοηες σατθηζος νἱθο αἰεέξα ἃζ στατία» τ[4Πἴ2 

νοϊαρζαάζε ΙἜσθητὸς αἰποϊυηςοιτὰ Ρἰατίπη πη πη ἘΠ" 
ΕἸ τες Πρ σογᾶπη ἃς ἰρίο νυΐτι Θχρπηοσε. Με ρα 
Ρταίεξις οὔϊατη ἀἰςὶ ν δὶ Βοσιιπι ΝΊΓΘΙΘ (ἢ ἰερας (8 
ἐαυίάδηι ρυιάει πτὸ νογιιπὶ ἔβτοσὶ } γε ποιϊτὸ ἰποαπ 
ἀϊου (δουηεα ἜΧΡΌΓΙΘΗΤΙΔ ΠῚ ἔαζυγαᾳ πτ. ΝΠ Ε΄ 
πῖπι ἐοάφην πιοάο ργαίξῃς βοπιιπ, ιοπηφάπ|0 
ἄυπι αδίδης ἐχροστογιπε [δη[ιπι αῇποῖς, Ναπα ἐπ 11" 
Ἰο,ἐτα τι ουὶς ροτρεζαίταβ, πιο ὶς (δ ῃ ΠΠῚ γοϊρτάτίϑ, 

Ι 

« ε Α΄ ᾿ ε , -" ΄ ΕῚ ΝΜ ᾿᾽ "“" ὡς ἡσδων ἀν ἡ οδευτερᾳ μοι πθῆρα ἡβύοιτο. οὐ γὴὸ ὡν ϑἥϑοιτο ὠγαϑοῦ παρόντος » ὥςπερ ὠπόντος τ πεπειθα μῆνῳ σιωνα όϑησις. τῷ μδρ γὸ, ἡ σιωυέχεια τὴς ὁπολαύσεως, κλίηῆοι τῆς οὐ φοοσιωίης τἰω α[9η67" 
οι 

! 



Ὁ» 

Θαϊνετὸ Ραυ ρον αρίαϊς, ἐατίπι οχυι μη τε ΠῚ εχ 
Ἰπτογια Π0 Ἰπσιηἀἰτατία πχομιογίαπι οχοίταῦ » αᾺ}} 
Ρ [ΟΣ [ας σαύρας, Ν᾽ εηΐας ἰταηις σαρυῖ διε Πππτ}» 

᾿παϊοθιη ἐς ΡἢΠΟἰΟρ] αἰ θγηλοηοϑ οσξεγαμπηιδ ΗΓ - 
φέρεις ατα; ἀο!τἀδγαητατ, ροσγαοηζθοντ εχ ροτίο- 
15 Ῥογδόξιιηγ οριις οχ ξατιποι ταπτη υμ).διη αυὸ ἡ 
ΘΡυΘΟΔΓΙ ραν οἰζϊοποη σομιθ που πιας, (οἰ σοῖς οὐ Ιά 
ΤΡ ΜῚῚ ΟἸΠ1Π0 ἀἰδηγ. ΤῸ δΐπι Οὐμι Ῥἰ ΓΙ ΠῚ 15 
1 ἱ ΑἸ ρ! της οὐτοτγίδιις ἤογθάς, μαρθθὶδ πλαϊτοϑ το- 

(ΠῚ ἃς ϑγῃοιῖο Ρυἰδηχίογος ὃ ραγοβ. Ῥαϊγιᾳ νετὸν 
ΟὉ ἢος Ἰρίιιηι αυοα οἱδ ραϊγία » πῃ] γοῃοσαπάα εἴ. 

ἀδ 1 ὦ ΡΒ]  Ὀρΐατα Ῥογτίπος, πϑίσίο 4υοιποάο 
“Οῃζαίλιις ΝοῊ οἱ ἰσίταν τασιπαν ἢπ6 ΔΌΧηΠΟ πιᾶηο- 
Το ομη ἤθιηο ἢξϊ. ααὶ νπὰ Οὐοιγβαπτείετιγ. δυγάς- 
ἴηι ηο 5 αἰἸυά ἐδ, αυοπιοάο τὰπὶ ἐρὸ ρο τ Ν -- 
γῆς ΑΥΝε Ἢ Αἀ αιεμὰ Δ! τππὶ ἔς μγ6 ρο ΙΕ τα 
ἀμ ξζλῃ) Δ "Δ ΠῚ, οοπέογαμι, νυ ασἰάτηι ας (ρεη- 
ἐΠζρῃη ἔπατυπ τπθηϊο ραγίαμν, Οἱ ἴτα ροῆϊε οὐη- 

ΠΙΠῸ (ρ τδην (οἰτ πὰ, ὃς ἰατοῦε σοίτἰδηξε 1)» οΠ1- 
Ἰπηὶ 115 πηρα 5 ργοποόςαγα ἃς ἱποοηάεις.» ξυὶρ ἐτέτα.- 

6 ἴσῆθηι ργοΐδυτγο. [λοι ἰσίτυς ντοΐααςο ὃς αρίρη- 
15, ὃζ ργείδητιι αἀ πε,  6ο δαζειι ργαίξηζο, 
4 σαΪτὰ5 ΟὨλ 5 ἐι ἔλς ἢ οἰξ,ναὶθ» ἃς ΡΒ] ΡΒ ίδμι 

οοἷς » δζ φιοά ο(ὲ Ἰη τς ἀϊαίπιπη δά ρυ ρα 
ἩΠιπγ,ἕας ντ τά πισας, Γλεσεθαῖ ντ ροσ τοϊδηι ορὶ- 

“ΟἸΔ1}) Πγθϑ.»ἢῃος ἃ τὴς νεπεγαηάς τὰς Ὀεπουοΐϊςη- 
ὟΝ ἀἰςοτεταν οι βογαπς ΡΙοτιπυμι ἀϊοοῦο ργαίθης- 
θα οὶ ἀηϊπχαι ὰ σοτροῖς ἀπ] ας. 

΄ 

ἙἘλέρη 

Ἐχ Δαιονῖθς αἱ χαὶ ἃ ν ] ἴδιι5: ὃς υπηὰπ|5 1 τὶς 
Ἃ Ῥιοβοι(σπητιν, οὐ οί ἤπης ὃς γαμὶ, αιίρρο 4] 
(οἰα ρεαίδητία » ὃς νἱχ αἰξιπιάπτατ. πο νοτὸ ρία- 
δης ἔγοις σαδογηατ, ὃς ἰαχῖα ἀϊυΐπασι Ρ]ατοη 5 νο- 

ζςι ατῖς φοπηθίηας ξχοΐτη: εχ γτγίαας γοἀδπγδμ] - 
5 γηι11» [ἱ τουροτ σ᾽ ἃς οςὶ παταγαι νἰ ποῦς, ΝΙ- 
1 φη τὰ Οὐ τας πγοπείθιι5,ηυα σοηρτοΠρυ15 ἀΟΔ15 
5. πνπταὼὸ οοπαςιὶρ μή] ςοπιρ!οξξοπαΐιο ἀθῆάο- 
[0 τοηθηζας, {ππ46 πος οροιτοῦ ΡομάοΥονὨΠΠ ρ 1]1ο- 
ΡΠ ἴα: Αἰ ἐπγθητὶς ἀδάθοοῦὶ νομπσπας 6» [τ ιιπι α- 
ἴπδηάο, ἃς οὐλιιι {6 ποι ἃ σοΥροΣΊΡι5 Ραϊοτογ. δηὶ- 
ἢ] ῬΙΓΣ δηεία πη που δἀηγτιοηάο. Οὐ ἰσίταγ σοηη!- 
ὑπ ο( 5, ἃς ΘΡ  Ο] ας Ἰαοἢ γι ς Ροτβιη Δ 18ὲ 851 ΘΗ πὶ 
9 ΘΠ σφι ατ [αςϊδ, δὰ ποπάππι τϑέϊὸ ῬΒηοίς ο-, 
Τλιάμὴ ᾿ρ παῖς» οὐ πὶ Ἰ4 νι ἀδατηοΣ δέ Ρτοῆτοα-Ὁ 
ὑδατ,ασηοίζο νοσδι 1{Ἐ| Ἰυξξας οαιλπ. δἰπ φαδά 
ΠΟίἔτ σοηῇ ἀδι1πὶ 1] 1Ὑ]Δ ΠῚ ᾿Π]]υὰ [οσταμπα ἣ- ἴ, 
ὃς ΘΗ  τυῶπη δρητοίδην ἰμτο  ἰσο νος » νἱάθ ης 

ἸΠΪἸοΌτο τας ΡΌΘΓΙΪς εὰ ρογίοααι ὃζ αιηαγονΐη αι]- 
Σ Τογζαπα, σομΠ]ΠΙοτίμαι δχίταπι ροτοίξ Ἰσάοτς ἃς 

Ῥόταρττοσο, Ἐσο νοτὸ ἔχογιμηι σαρὰς Ηοτοα ΠΔΠΠῚ 
νοΪοδαμ γε (ἀυτμη νίάοτοε ἃς τοῖα οἴου 1 σοι- 
τ πρ ατίοτο ταγιιτα 0 ΠΟΙ Παμ ΡΓΠΟΙΡΙ} » σὐπη 
“ΜΔ οἰ ἴπὴ νίσταζος ρογουγγηῖος αὐοτίας ὃς ργαραγδη- 
ὁ ἢχχῖς Δαίταμη, ὃς ντ αὐ ταϊθιαι μα μι] ερμἕοϊα τπίοσι- 

{ΠΟ ρ᾿ οητίαιη ρἰυτίπναπι ποθὴ σαυά πηι, ηθας [ἃ- 
ἴξ ἢ φομθηϊφητίοῦ νἱἀογοζα. Ικεσὶξ δῖ ἀξεϊο- 

ὅδε λη τες ἡ οτίοΥ» πϑη 4ιαίοι ἀριά τὸ γοσοπα!- 
τὴ οἱς γο]εθαπη,ἀς 40 αλαϊτα εἶδ] ρείτπι!8 ἀπιαῦιις 
ΚΡ ΕΟ] ς Ἰοςυτιις ἢ την Ζυατιιη πθαςγά 4] ἀοσορογᾶϊ, 
τ] ογαης, Παυϊάό ἴαπὶ μᾷς αυϊητᾶ ορ το] πλίττο. 

ἘΡΙΘΤΌΣΙ 249 
ὁ δὲ καὶ μικρὸν χροιϑεὶς » ὙΜ] ἡδέων σὐϑὺς ἔχω 
κεντουσαν ὧκ Ὡὐϑαλλ ἤλου «ἰοὺ μνήμιζω οἵων ἀρᾳ 
ὄντος ςεράσκεται. ἔλϑοὶς οὐ; φιλτοίτη κεφαλὴ κρὴ 
ἀν λήλοις ὄδι φιλοσοφία, συϊηχυοί μεθα τοῖς εἰ γρ- 
[υδίοις τρέποῦζα ἐπτοικοσομοίῦτις, ἣν ἐκ τελέον τές 
λεον ὠμ φανῇ χοίλλιος ἀλλὰ μὴ κολοβόν, εἰ σὲ ΠῚ 
ἀπεύχεῶς οΐκαιον ἀλλήλων φχακιαρτοιμᾶν, δῆλον 
ὡς τευ μὸν ὄξει τὸ βλοτηόμαμον.σοὶ μὰ γὺ δύτυχού- 
σης ἐνϑείοδε πολυανορΐαν πα οἰείως, συνέσον 7) "γολ-- 
λοὶ συωεσίου καὶ δελτίοιο" χαὶ ξμοιοι ἡ δι παΐξὴς, ὁ- 
τι μδρ πηι ξὶς,Εμοὶ τῆνον. χορὸς δὲ φιλοσοφίαν, οὐκ 
οἷοί ὃν να Ῥόπον ὠπεσκλυκότος ἔχει- ἔων οοῶ 

οὐκ ἀδεὲς ἀξοηϑήτω ρδύε:ν, οὐκ ὄντος τῷ συϊκορυ- 
Θαντιώντος. εἰ εδὲ δὲ καῇ οἱοίημϑυ εἶναί τιναι. πῶς 

ἔπειτ᾽ ὀσυσῆος ἔγω ϑείοιο λαϑείμείωυ - πρὸς ποῖον 
ἄλλο πυρέιον δῦ διξεὶς ὦ τίω ἱεραΐ σου ψυχὴν, 
δ ποτέκοιμι Τ νοῦ φωτοειδὲς ἐΓγονον. τίς οὕτως οἷος 
σφοσῥῶς ασινϑήρῳ, κέκρυ μι ἐθέγον χαὶ ἀγαπῶνίᾳ 

λανϑενειν μη: γανείς ὡπάσοις ὠκχᾳλεσὰ ὅλαι. ζῶ 

ὀξαψωι. καὶ πῦ; λαμιωθον ἀνασιεϊξαι ν ὅ6ὸς οὐδ 

ὠμφοῖν ἀποῦσι τὲ (ῳ) σιωυοῦσι σταρείη " ὃε δέστα- 
Θόντος «ὗσταν ἄπορον πόραμον. ἐῤῥωσο " χαὶ φιλοσύ- 

φει καὶ τὸ ὧν στωυττῦ ϑεῖον, ἄν αν) δ: Χὶ τὸ φϑφτοο: 5 
γον ϑεῖον, καλὸν οδαὰ πῶσοιν ἐμεΐωὺ ὅ)ησολέευ,, τῶτο 
σταρ ἐμοῦ τῇ τιμίᾳ σου ὁχαϑέσφ λέγειν ,ὃ φασι τὶν 

“πλωτινον εἰσεῖν τοὺς αὐδφγβνομόμοις, αὐωλύοντα 
τίαὶ ψυχζὼ ὅσο τῷ στύῤζοτος. 

Τῷ ἀνὰ. 
Ων ἐρώτων οἱ μῪῪῈ χαμαὶ ἐργολῥάνας χα] αὖ: 

θροογπεὶς τὰς αῤχοὶς ἔχοντες, ὠπεχθ δὶς τ οἰ-- 

σι καὶ οἰξίτηλοιτὴ παρου στ μόνη κοὶ μόλις μιέξεί- 
μϑροι. οἷς δὲ ὁ ἐρεςὼς βραθ οὔει ϑεὸς ; κι τω ϑε- 
ασέεσίαν Πλάτωνος φωνίω σιυυτήξας τῇ ΤΈΧΡΗ. καὶ 

ἕγα ἄμφω ποιήσεις τοιὶ αὐτερῷντας, οὗτοι καὶ Δρό- 
γου καὶ τύπου φύσιν ἐλέγχουσιν᾿ οὐδὲν γὸ ἐμυπ οδδὸν 
ψυχεῶς ἐφιεμᾶμωις ἀῬλήλων αῤῥήτοις σιωι ὄείοις ὁ- 
μόσε χωρεὶν χρὴ συ φυπλιόκενθαι. ὠκεῖ ϑέγστοϑεν ἦρ-. 
τις δεῖ τὸν μότερον, εἰ μὴ το φιλοσοφίας Ῥξοφέϊα; 
μιξλθιμὶρ αἱ ογυ ειν,αὐάδησιν αὐγαπῶντες, καὶ ὅταν 
αὕτη μὴ πὸ σωμάτων ϑυροφκοπήτωι, ψυγὴς στα: 
οουσίαν οὐ πορφσιξνδροι;» Ἡ ουοῦ στοτνιὰ καὶ ταῖς ἐπ 
“πισολαςς Τὴ). “ακρύων ἔχεις. εἰ μδὺ γὸ ἡκζῶς ἐλεῶν, 
ὅτι μήπω φιλοσοφουμδυ,, καὶ ίαῦτα ϑοκειεῦτες χαὶ 
λόγοντες, ὅδτμνώσπω τῷ ϑρίωου τίω ἀλήθειαν. εἷ, 
σ᾽ ὅτι τί σωυόυσίαν ἡμδδ᾽ ἠεβένοτισεν αἰγνώμων ἡ 
τύχη»τῶτο γάρ σοι Μ᾽ δ ισολῶν τὸ δούλη κα, ϑῆ- 
λυ καὶ πε δαρλῶσιες τὸ ταῦύτοι εἰ δύσιν ᾽ ἐᾷ ὧν εἴν 3 

γνώτω βλαηειν ὁ δαίμων Τὰ τέλη Τὴ ὥϑϑαιρές 
σϑων. ἐγὼ δὲ τίω ἱεραν κεφαλίω), Ἐρκουλιανὸν , ἦ- 
ξίοιω αἴω βλέπειν καδλον δ) ϑεωρὸν ΦῊ) ὄντων. 
καὶ τὴς δι᾽ θνη δι αῤνχὶς τὰς ἀρεταὶς ὀζαδάντα καὶ 
πάλαι τοὺς ὠπέσραμρᾶμας χαὶ κοσ μούσαις τοὶ δ᾽εὺ- 
69. χαὶ ὡς ποὺς τοιδτόν μοὶ τὴς δπισολῆς τὸ ὥρός.. 

μια, πολλὰ φρονέιν » οὐ χαίρειν οὐδὲ εὖ πρῴ ἥμιν τὸ μεξιδτερον᾽ ἐπηςατεῖ γὃ πορῴξεσι νοις ἐλρ ων. 
ἡ 9 ᾿ 

“Χ ὃν ἡξίουμυ ὠγαυοεχώσϑαι 

Ἴ 

σοὶ «ἷδὰ οὖσοι χαὶ πώμπολα δζὰ δύο γἦ «πσοότων ὄλιφολῶν δες 
ὅθ, ὧν οὐδὲ μίαν οἱ λαβόντες δγχισεσδώκασιν. ἐπᾳίτοι πέμπω ζαύτίω φι “79 μισττὸ τἰιὸ φρπξολίω ι 



ὙΠ 
δ εἰ μὴ ηρὴ ταιύτζωυ μιοίτίου" δοιτο σ᾽ αἢ οὐ 
ματίω, εἰ πρῶτον μδρ δχιοοϑοίη.το δὲ ὅδη τούτχω, 

κΩῈ] τούτου σεμνότερον καϊᾳνεθυτήσήσε χα ποιδὰ- 
ἢ ἥς φ δὲ ᾿ 7 : 

γωγήτσει. Καὶ πείσει με ϑεῖναι τίω) τῷ σω ματος 
͵ 

ἰφυω ὄψι τίω τῆς ψυχῆς αν ρίαν. “ ὁ ὧν τῆς πϑο’- 
τῆς αὐξαγείου τερακτυος 27, ἀῤεον. εἰγλ ὄψῃ τίω 
αϑέλρηον ἐν ζιπίαὶς το καὶ τετοί ταις. ὧν α]ο οἹ᾽ οἷ 
αὐτῆς ,ὅτοιν μηδὲν 2). αὐθρφονγήνων ϑιαυμοίζες. κἀν 
μῆ πῷ σοι στιφὴς ἡἡὶ ὅρα! ρέσις ἡ τῷ λελεγεὗμου, γνεῖς 

σβιχελονώτοραι οκΘὴ τίνες αὐ πολλος αὐ τὴν ἀρεῖ τὸ 
δ) μηδενὶ λάειν. λα σάν των ἂν σδ[ἔκῃ ηῇ τὴ δὲ 
κο(αφεονῶν. ὅταν σοι ΤΥ τῶτο ἔξω σοί 

χανων, κοὶ κρατήϑλον Ὑ πρρῴτων Ὡς τοαύξεως, ἵνα. 
σοι κ) παῤ ἡμῖν: τὸ πολλὰ φρονέψ ἐν τιῶς ξχιςολῶς 
ἐπανελϑη ἐῤῥωμόμως διχξιώης; φιλοσοφίας σὔϑυ-- 

μέαν φρυτανσυούσης ὠχύμονα δίασοΐᾳ ἀξιάγειςε. 
εἰ φιλοσοφία φρέσξ ὕειν οἶδιν αἰκάϑειαν αὐτίω, αὶ, 
μέσωι σὲ ἕξεις εἰς μια οιοποώϑθοιων ἵςανται, ὃ ὠπει-- 
ξοπάϑειαν «οὶ τὸ σὐτασφίνωτον, ποῦ χύρος τάξο-. 
μδυ. ἀῤ οὐγὰ πόῤῥω φιλοσοφίας, ἧς μύφην ἡπρέιϑα! 
σε Κατηυξά μύεϑει; μη δῆτα ὦ ποίτων ἐμοὶ εφεφι-: 
λέςτοιτϑ ἀλλ᾽ ἐῤῥενωπότερον ἡμὶν τον φίλον ὁποδεί. 
χυύε, οπτουστώ μου ἡ οἰκία κα τεσεήθῃ φοροσάηεν σε 
ὑαρ αὐτὴ; “ἀρφσείρησο οὖ προδῷ υτάντων, ῥζάςου 
μόνου, οὐκ ἐγχέαντος τω ψυχὴν τὴ «τοοςρήσῳ. καὶ 
αὐτὸς ὑῶν ἡ δ τὸν ἱππα τοξότίου ἀτρόσφπε τὐδα- 
κολ : 

Τα ὠσώ. 
κ΄ ΔῊ ϑουκόσης εἰ δακομαςη οἱυοὶν δ χιςολαῖν 
ΜΕ λεῶ μα, αλλὰ «ρῶτον μδ αἰάδϑάνου Γ- 
κας ὑπέχων ἐγκλήχατος αἰχαίοου" κοὴ ἐμφοροῦ ἃ 
ὠσολεοίως ἡμδί. εἶτα πρὶ γ6 εἰαν ἑτέραν ἐθέλωμοι 
γληρώ σαι , τὰ ὃ σὕπτερα γράμμα "αἰτῶ γὸ τὸ ἐν 
ἰώμθοις ὠκέῦνο σιωυϊαγμάπον. δὲ ἃ τος τίω ψυ.-᾿ 
χὴν ὁ γεγρ φως φζᾳλέ)ο7) ἐπεὶ τότε δρ ῳμίω ὅσο 
τῆς μνήμης αὐτὸ σιευα θοοίσάνονιιῦ δὲ κινδιωυσίᾳ τὸ 
εὐτ᾿ ὠκείνου μησὶν εἢ τορὸς ὠκένο. αὐ αὐ ὄχηζε- 
ψὼ τὸ ἀράφειν γ γνώμῃ ζῷον ἢ μνήμῃ λφήσομαι. 
κϑὴ ἴσως μδρ χεῖοον ἴσως δὲ χροὶ ξέλτιον.οὐ μίωὶ δεῖ 
Τέτειν οἱὲς τὸν αὐτοῦ τόνον, ἐΐξεν ἔχειν τὸ τεία[οδόον. 
αὐτίγραφον οι τῆς τερεέδος ὑπόςειλεν φρρος αὐτῆς 
τῆς ψυχῆς.» ἰὼ κοσμεῖν βούλεται τὸ βιξλίον. εἰλλ᾽ 
ὅπως τούχεςεέ τε κοὴ ἀσφαλῶς. τῶτο σέ ὄξι,ν" εἰ δζὰ 
φ πάντως δσπτοόωσύγτων ποιήσης. το χὃ οὶ Θτί- 
τερον ὁ ίδοτεῖν πτάντως οὐ ποίησφς. κἀν φολαμότε- 
πεοον Σιποςείλης. ὑςερήσᾳ γαΐρ μου τῆς παρουσίας, 
κἀν ἐδῶς ὑγώ μὴ πάντως σώσεντι. 

Ὑ Ον μδρὺ Οὐνοσέα δὰ τῆς ξξηςολῆς ἐπέγνων, 
. πολλανν ἐπεινα »ύνπουν Κ.ὲ ποὺ μήμεζευ τῷ ἡ. 

ἐφος. τὸν σὲ Περφοτέα, ἠγνόησε σὲ μδρ γὲ δι ζᾳ τοιόν- 
δε, κοὶ ἡμεϑόων ψυθιν οὔκ ὠπεικός. ἐν δὲ ἄλλο 
μδρτοι σοφός. κατὸ “δὲ τὸ δελφικὸν οράμψα, ἐ- 
μιρὶυτὸν ἐγνωκὼς » Κατασδχοί ζ πενίων τῆς φύσεως. 

Ἀ » ͵ὔ ᾿ 3 ς 3 ᾿ ἢ . καὶ δαογινώσκω «ζοὺ εἰς ἥρορας οἰκειότητα »πλίω ὅσον ΕῚ Ἀ 4» ͵ « ᾽ αὐτέου σὺ μοὶ σιευέχεωυς κατα τὸν ὁκ Σπάρτης Μενέλεων. ὧἱ 

ὈΙΝΕΆΘΟΔΥΜ ἀΚ ΒΕ ΟΟΚΆΚΥΜ 
φορά νείπαῖι η6 μαης εείδῃ ἐγα τὰ. Εἰος αὐξοη ΠΟΙ; 
Εὐμιγὰ» ἢ ρυιμῦ τοφάττα βαουῖτ, Τλοιηάφ {1 αυο πᾶν 
1π|5 οἰξντς οὐ Πγηλαθὶς ἃς ογάϊες, ἀταιο ρουπιφάοδις 
ντ οούροτ!β τορι δά αὐλήν ἑοτοταάηιϑιι τεᾶϑξοιαϑ» 
ΠΟΤ Θ4111» 0188 1 1} 1 ρείητνα τουγοίεσὶ νἰτταζαΠὶ 48- 
ΤΟΥΓΠΑΓ]Ο ΠΙΟΤῸ ΘΟμρτο δα ταῖν [δὰ δα ΠΝ 
11. τοτς}]8 ὃς ἡματε!5. Ἐρην ατεϊπρὀδοο ων Ὠ1}}]} μυμηᾶη 
ματααι ΓΕΓΌΣΩ γα θοῦ 5» αὐτιὰ ἢ πο υ1 ΕἰΡ1 ρίας ᾿ 
ηα οὐ ἀπ πέξιο Ρυσ ἀιξξα, ας ρυυμλίείις. ἃς αυςηαπῖ 
κοηηοῖᾷ Υἀγειτος, Ν αἶα τὸ δα Ἰαύξα σοι λιομδ11}». 
πες Ομληϊα ἰπτ ρτὸ αἰ ἶο Ρύταιο. (ὗν εἰδὶ. φορῶν 
ἀ!»ος δίθῃ εἰἴο, 40 ἐπε λος 5, ΖυαΣ ρυ λα Πηξ ἃ “ 

[ςουτίοπο » ντ δὶ Πὸὺς οὐῖαῖαν πνρ ζατη (ἀρτοιίαηι μ᾽ 
ορ ἔξζολς ρυθοθιι. Ψαὶς τρέξε Πππιὸ ὡς Βοττι το ΥΥἹ 
πο; Ῥ]ο ρα τθηζοι οΟἰϊαητοηῖ ὡς ἐγαθ μὴ 
Ργαιϊαηῖς , ἐοπιης (πο ἤϊπιο, ἢ ρτοβας 1Πατὴ 19 
ἀοἸφητίηι ρἢ ΠΟ ρα, πνο 1} νοτὸ μαδιτι αὐ τη6 
ἀιοουταζοη ὃς μηοάπιην πο πάαηι θέε !5 ρα τ!" 
ΠΕΠξ » 1] 4110 ἰΙοοο ΡΟ ΘΊμι15. ἀΟ]ΟΥ 5 σασο 811. 
αὐαίι Βυιη}Ἰταῖοθ ἢ Δ ἤθη Ρτοςαὶ ἃ ρα] οίο "-" 
Οὐ 115 τ ῬΟΥΓ1}} 1ῃτΟΥΡ ΘΙ Θ 1) νΟΪ 18. ΕἸἹ τέ 

Αὐήτν ὁ Ἵμαυ μια τ] οπγηλαμι, [4 απηοιεἰ απ 
ΠΟ 15 ΓΘ τοτοηι σοῖς, Οὐμη15 πλθα ξαχη "Πα τοβᾶν 
ατ, γα Πα ς ν εὐ δὶ5 Οὶ (Ὡ τοὶ ἀϊςογοπι. ΕΠτὴο σα Ι 
(αἰιζατιιϑ αἱ οὐ πρυι5, Πησαϊίς ρτὸ ἔξ ποθὴ ᾿πβιηάοπν 
εις αν ἰνλατ (αἰ ατατίομι. Ἐπ τὰ νοϊτὰ ποῦτο πο. 
μ 6 [ἀρττταγιην Θααοίξγοηι (Ὡ]τ6 5. Γ 

ΕἸάομ, 

Ε ὉΡῚ μλΐταιπα ν ἰάδαταγ, υδά ἀμαγιμμι ρ {0 
ΝΝιίδΩ νΠ0 ἀπηζαχαῦ νοῦ τὰ ]αγίο, ϑεα ΡΥ 
Πλαμτν ΘΟΡΠΟΙΟΔ5. τὸ ἰῃτοΠιρο τ 1 στ ηληἰς ρα μᾶ5 
ἄατς, (ὅς ποιἶγα ἰοαιιαοίτατο (Ἀτιογὶς. Π)οίηάθ αἰοναπ 
νἤμπη [οι 4|5 ποσὶ 5 πὶ ργαβατὶ νοΐ Ροῖο φίδι, 
ΕΠ 6 Πυτι Π]Πατὰι Γαυπυἱ εἰς γεγῆδιυις σομ σγὶρευηη οἷπ ̓ 
410 ἀιιτοῦ σιμγν Δ] πιο {δυο θι μάθος. ἸΝαπι ταῖς 
ΤΟΙΠΡΟΥ 8 ΑΙ τγα θΩγ ἢγ6 τηθπηογίᾳ σὔργθῃφη Πγϑπῆν 
ΝΝαης νοτὸ σιοά ρτὸ εὸ [δ ξἰτιιογανα, 11} 6 νἱσ 
ἄδτες δά ΠΠ αν σοτηραγαταμη, 5664 οὴπι [Ὀγρείς τη 811, 
ἄατο οοπαροῦ. ἰρητθηχία Πγ2015 ΠΙᾺ ΠῚ} Π]ΘΙΠΊΟΤΙΑ γ7 
ταγ ὃς ἔοτταῖς ἀοτουίιις» ἔουτα 5 δτίαμη γείξίι5.. Αι 
ΠΟ. δὶς φαάοιῃ (ΟΡ ]ος σἰσηοηάα ο(Ε, Ἐχοηιρίατ Ι΄ 
ταν αΠΙΔΣΟΓΠ]ΟΠ 5 Ὡγέττας δ ἰρίᾳ πηθηῖο, αυαη} ΟΥΠΑ͂" 
ΣΕ ναὶς ΠΡ 6] ες, (δ να 4 ἥδε χυὴπι ςοἰοτγιηνὸ ὅς τ 
«ὸ.14 νοτὸ ἤετ, ἢ ρεῦ θοὸς συ ργογῆις γοδάϊειτι Πππῦ 
ἔοςοτ 5. ἸΝαμπ οὐμπΐ 0 ΠΟῊ σΟΠΊΝ ζτοσονῖ ἴῃ Αἰτοτα" 
{ΓΟ Ροοςος,Δα νὰ τα γά [115 ΠΣ τα 5. 516 9 ΘΠΐπὴ ΠΊε ΡΙ" 
(δητοην ποη ἱπιρηΐος, απτγτ γαίας αἰ]οαὶ ψι ποβ 
{ἰ Πα οἰ ἴτοῖ ρου άτυιιις, 

Ε 4», 

Δ᾽ απο σφῶν ἴῃ ἐρ! ἴο]α σσσηοιι, ταμτῖ5 
Πὴ6 δα πηριπουὶᾷ ΕἸθγοὶς γεποςδηζίδυις » Ῥγοῖεᾶ 

νογὸ ᾿σπογαι! Τα ΘΠ πη οἧπη ἔς ταητιῖς, ΓΟ 4605 Ε΄ 
ΤᾺ ΠῚ ΔΓΕ ΠΘΘΓΘ » ΠΗ} αδί γί πην οἱ δος ἱπογρα θη 
Ἐρο νοτὸ αἰ απάάαιη, ἢ ἈΡΙΘης πἰτηίξιση. Ατίζ. 
ουηά (ςγιρτᾶ ἀοἰρἢ!σαη. οί δς πο ἰρίι, πααῖς 
Ῥαπρογεαῖομι ἂς ἀεἔοέξι ἀδληιπο Δταὰς ἀθίροτο 27 
Ρυϊταάίηθιη Ἡογοίϊςά,η1Π αυδὰ {|φητ] Ἰσυρονῷ {41} 
τάζοσ οἷδε, χιιά ἃς ἰρίμιη τὰ ταὶ ἱπια Π{Ὲ] (ξεμηάμαι 
ϑραιταηῦ Μεπεϊαῦ,νε ν]άθασις ἀπο  θγοις το ὦ 

ὥςτε χιγδικυσύεις σιυυωρίσὲ χοροσήπήν ἡρφθῶν» 
ποῖ 

᾿ 
΄ ᾿ ἢ 

μιμητὴς ἢ) τὴς ἔχε μευϑίας ἠυξάμίω. ἰδ κῆ ἢ 

᾽: 
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᾿ς ἴδ ηπΠοΥ 

πὴ (ο] ἀυι γ γίδην. Ηας παΐξξομις Οὐπι νεγὸ {6ε]-- 
᾿ ῃάὶ ἱπΘροτι ἀἸποι ἀοσια5 » ποη ἀεῦε5 ΓΘ αἸΠΓΕΙΘ 
ἩΝὐλμιοξ ἰτοταγῆ οἰ μη Οα! αια: ΟΡ πο ο ξίδπι 

“πὴ ἄτας, Ῥτοϊηάς οδ: Γαχὶ ἰοηρ τἀ! Θρ τοὶ; 
ον ΡΙθσ Ιορ δι! Ρ]ι15 ποσοτι) ἐαοοίοτῶ, Ὑ πιο ξουτίτου 

[τἀ α ὃζ ντοῖο ΡἈΠοίορῃ α »αια δὰ ἀϊαϊηιτατέ 
Ῥεταμοις, η ΠΠιηὸ, φΑΙατα ΡΙσοΙάσι ΡΓΙ ΠΟΙ βρεΏ1» 

." ς “ ᾽ . “00 γὲ ςοιά Ἰοχιογοπιαν, ποδὶ ἰρῇς ποι ρου: 

ἐπα, αι 4αοά οἰ ἰῃ ροξί.. 1,αοοίκὸςπαπι τα ατα- 

65.» Ὁ6}}1 αι] ξ ὃς τα πναϊτιιιιπη ῬΓΙΠΊΠΠ
Ὶ Αι1-- 

γψαΐς πα] Οὐ Θιη; φΟ]]οα 1} νεγὸ δέ σομ]τατ15 
υὺς ϑιαπἸογο. Ατὐαοὶ ἀριτὰ τπ6 ἴῃ πηᾶθ 0 ΡΙΘΟΙΟ 

ἡ. ΡΠ ἃς ΘΠγη] ἀἰσηλτατο ργαά τῇ ̓πα σον 4] ἀο- 
Ν ὑὰ ὅζ τφῃλ μα] ται οι Θ]ς 1ρτοσιιΆ]5 δ Πἅ- 

τ, ΠλΠ μη ποίξγα τατο χουη πὴ (οἱε5 δα 1ἄθῃΣ 

ἀχ!ς 7 δ Ροτγαοζαίξαπη αυσηάδηη 1Π ἢϊς {ππι4115 ΘΟ: 

οἰοεᾷ οἔς 

δ ἸΘΠοΙὴ ΔΠληλ ἀπ δ στὶ το οὐ ηγ 16 {1 πλα  ΠΔΙ}111118. 
Ὑδηρίηὶς ̓ ὩασηΔὨ  Πἰτατὶς αὐ πα ταπζοιη ργοχίμηὸ 
βοιθίλη ἃς Ἰαφχάςι τη οὔισις, ΕΠ ΠΟ α] νοῦὸ741}1- 

ὶ ᾿ ᾿ Σ ᾿ μμῊ. οτἸ διῇ ποι {οτίδο; τάμιθι φηῖον δυϊαῃχῇ ποι. 
Ῥιαίρης οθίς Γπονζαιθῃ οοἷο. 

Ἐϊ)άρη. 

ΝΤα ας Ρτοηλ 5, υα ΠΟ 15 46 {ΠῚ ὃ Αὐγὶοο; 
τῇ ἰὸν ΡΉμοΟα υα ἀοθοηῖ οσρατα μαδου. Νὰ 

Ἢ σαοίάδμη Ἔφὸ αἱ τα νεπ το 5, αὶ γοῦθα αιις- 
ἢ ΘΕΊΩΙ) ΠΊΘΠΊΟΓΙᾺ τη φαγαης, Ζυογῦ (δηηι ἐχ- 

Βιρατὶ ΠΡῚ ἃς Ἀρουγι ἃ Π0015 ρατίούαητ, Ατ Π05 ΡΓῸ 
᾿ " ᾿ “ἊΨ 9 ᾿ 2 Ι ΠΟΙῸ πος, ὁ οεὶά ἀριιά ἰρίος, "θα; φυϊσαπᾷ οἰ ππο- 

ἐζο:φηζατι ἢ ΠΏ] ρ'ἃ οι τα Πγ118, 66} 05 68 
νέας τὐτεπάϊπηυς, Οροστοῖ ἰβ ταν ΠΣ φἀιυοῃτῖο- 
τῇ Προ Ιθροἢ ΔΠΠρ 5 πο τᾶ ὃ σαραζ δηλ οα. Ν 

᾿ ΘΠ1Π} ταητὶ » γε τς ααοαῖ ρογίιαάοτο. 596 1 γ Πα} 
 ΤἸτδαροι ἢ δα ΠΠΙΡΡασοῃῦ φρο ά γε αυίγον ὃς οὔ ἰῃ- 
ἣ ππτυθος ΤΕ ἀκα» νὲ [ρίμ οὗ ρογοιγιας, Εουθτά 
ὟΝ ΓΕΣὦ Ῥαμιζιάο ἱποοῖθοι »ποίαηάα ΡΓΟαΙΙΟἢ18, 
δὲ Ὁ τσ ΡἈΠΙοί ΟΡ Ϊα: Ῥυαϊσατίο. (5 ἐπ 0 [οτὸ 
᾿ ἰδ νεῖται [ γ{) παρ «ἱππατῇ γοτῇ οοπιζρτ 

ΟΠ 165 ᾿η χὶς, Νὰ ὄῦο. 4065 πη 611} πὴς Οἵ 
ΝΗ γουτατῖ, πῷ Ἷτὰ ἀῶ, (ςἀ αἀπιοάι 6.4} 

ὑοῦ, 40] αδα τοπιοτὸ νοςαθα]α ἀἸρηίοτα, ὃὲ ρτὰ- 
εν τὰ Δι ΔΙ πογᾶτ,η ρατατξι τ, αυδα ογάτ,αταριιδ Ἰ 
Εὐττῇ ἈπθλοτΟ Ροη 40. οὔ, ἃ [αἴτῳ Ρίθαν; οὗτα- 

τὐατξξ ἃς ΡΟ ποτές ἀταϊηα ἀοσπιατα,ἀοξέτηλά ρτο- 
ἐγ ξατῇ ἐοΠΠ],6 115 ἵρῆ πὸ ἀςχιτὸ Ρογοορηίθαι τ 
ἢ Ἧ ὅτι εὐ αὐ ιρτυοῖ αὶ αἀομτατοῃξ αυὶ η]- 

« ἀὙΠΙΠη]ς « οτ: ζτ,ὰ [δ ἀζτατιῖς ἀμ βοτγός, ΠῚ σοις!- 
τς ααοτ ΕΝ ῃΘ τυ ἀἰηιῶτα 4] ἐξ ἀοξευϊηατῇ 

ἀ6 ΠΕ κῶς ΘΠ] ϑοτο να" (ἀρ᾿ξιὶα: [ρεοῖος ἃς 
Ν τπης ΟἹ Ἐ πλαχὶ πιὸ (Ποηοα, ἰηζοῦ 605 6} σῷ πΟ 
ΝΗ ιθας, ΝΠ οηἶπη ν ΘΓΘΤα» (ςἀ ἱποΙγοαμαῇ τῶν 

: πη αὐίοῖ, Ο 1 ομἴηι ἐπιροτιεια Βοτῖ ροῆιι ςό- 
εὐδ.Ἂ τς, (ἴῃ ταῦθα ΒΟΠλ 65 ἰης} ΔΗ] μ»»οἴζθητα- : 

3 ἃ τῃῃηδτος αΥτορατ] Δ» 66: 1πτο Πρ ὅτε, 4} 
χες κοαρα; ἀμ λ το η το σο ΘΠὰς μος οὐΐο ρχοίε- 
ὙΠῸ απ σα ᾿πποηἷο ργοραρατίοη δ :Π]οσιιῃ}» 
ΜΉΝ ἜΝ ἰμηροτί τ ὃς δΔηζτο τοιηρι}8 ἰηἰτο»ξουἤταῃ 

ἣ 

' ἜΝ σις ΔΠ115,ἤας [ατρὶ Πηπνάγασα δα [ζαἰζατοημπὶ 
πΠΟΡος 8] Πιπς. Οὐπαιοῦτοπι Ἔσο ργομιξιοῦ 
ἡ Οος, ὃσ το Ποτιούοντ Οὐ 15 ΡἈΠοίορῆια τὸ 6 - 

μον διὰ ΕἸφ οὐ] απο μας ἀοςεῖον ᾿ῃτοῖῃρο. Ο- 
ιᾷ 

Ν 

ον δ ἃ ςρηίοττίο δογαμιν ἡαὶ ν ϑεῖπι πὰς ραταπῖ; 

ΒΡ τς τ  Κὶ ΞΣ. 

τος ΔΕ ΘΠ, ντ ἢ σοπα!] πὸ αα ΘΔΠὶ αοος ΠΏ}. αδίτι-. 

; ν}}" 
οὐκ ὄσδυοσ δὶ μόνῳ (σῦτοω μδὺ ποαύτη. τοὺ δὲ αλεση- 
τηοειότηζα τῷ ράφειν, με ο ῥᾶνος, οὐκ εἶ δέ κρυος 

αἰποητεὶν πλῆδϑος αϑιασοντων »ρανμώτων. ϑιὸ συνέ- 

ςειλᾳ ὦ δπιςολῆς τὸ μῆπος ἵνα ἐμὴ γόνος ἢ πριοίων, 
αὐωγινώσκ:ντι “πὸ εἴονω. ἐῤῥωμᾶμος. οἰ ϑύμως δέω" 
ξιωης, Φιλοσοφία χξώγδρος εἰς τὸ ϑέϊον ποσηγς ὅ- 
σή αξιάγεςε. » ϑαυμώσις ̓  ΩΣ ἡ, ρόσψπε, ορὸς 

ὃν αὐτὸ ΄“οοσωπῶς ποιξιδὴζ τοδοςρῆσῴς ἑαυ πος ἐκ 
ἐποξέψαμδν" τὸ χὰ ὡς ἡ ποιήστως»αβχισὺ χὸ “βυεῆ 
φινεώτερος, πολέμου μδὲ χοὶ ςείσεως αἀβχεάνα, »ο᾽ϑ.: 

χαοῦ δ νέυν" φιλοσοφρ: στώλης δὲ τὸν τρες βύτερεν. 
χρυ τοι παῤ ἐμιοὶ τήμος ὁ αὐήρ,"; παγίος ἀξιος ὃς πὸ" 
οἰξίων ὃ ςρατείαν, δγουτε οι σι μθξνας θρ, Π οἷς μηεγεέ- 

λοις τ ἐφ᾽ ἡ, μόνος εἰς ταῦὺτον ἠγωΐγ9, πτώλα;ὐ- 

να ὀϊφούρον, ον τοῖς δεττηεδεύ κασι τούτοις συ γέ. 

νθιανι μέγα λοφθον ὴ ὧν, ὡς οὐσ!είςπτ ςραπιώῃς ὁκ 

ἡειτονων ᾿ῆς μμεγωλοφρεσώύης πωρφικοῦσαν τίοὶ 

ὠλῳζονείαν ὧκ φοαί,γε:. τὸν οὐμα τοιῶτον κὰ Ῥ Μὴ ηρώ- 

φω, φιλῶ κἂν μὴ ϑερᾳπέυω,τιμαί. 
Τα ἀντί. 

ὙΧ ἐμιπεύοῖὶς τὸ ὡμολογήμδμα “ορὲς ἡμᾶς 

()); φιλότης. μη ἐππτύςτ σγοίειν τὰ ἃ δια κρύ- 
"ἤεδυα, ὡς ἐγώ Ὥνων ἤκουσα 110 ἐφικορδδων οἷα 
σοῦ οἱ κα) λέξεων εἐγίων μεμνημᾶμοι., τίω δχῴνοιαν 
ἡτοίῶυ αὐτοὶς παρ ἡμὴ αὐαχῳ λύσεως. ὐλλ᾽ ἡμεῖς 

τὸν ἡμέτερον φόπον,ν"ἢ χορος αὐτοις οὔτε ἀὐετεποίῆ- 

ϑημὰν Τὴν συϊγραν μάτων, οὐτ᾽ ὅχιγνώσκειν αὐτὰ 
ἐφαμᾶν. δεῖ δηΐσοι γουϑεσίας οὐκέϑ᾽ ἡμετέρας ὦ 
φίλη κεφαλή. μικρα γὸ ἢ ὥςτε σὰ πείϑειν. α ζωὺ εἰ 
Λύσισος τῷ πυσασορείου ρος ἵπα ἀρχὸν ὅ.ευ-- 
λζωὺ δηχιζήτησον. κἀν ποὺ αὐδιτυχης, ἐμοὶ χείρ σαὶ 
τὸ πολλάκις ἐπελθεῖν, τὰ χὶ αὐ. ἰογυρφσοι ἡῆροιτο 
μετάνοια τὴς οὐ δεούσης ὧκ φωΐστωξ. τὸ γὸ δα μο- 
σία φιλοσυφὲν, οὕτω γαρ πὼς ὁ λύσις ἱσωρίσας 

γέγεις, μιργάλης εἰς ανθοφόσπτοις ἦρξε σ’ ϑείων κα- 
φρονήσεως ἐπείτοι σὺ γεος γῶὼς ἔγω τισιν οἷσια , χοὴ 

πάλαι μδιὺ,ατοίρτοι καὶ ἐναγχος εἰνθ ροίστοις.οἱ δχᾷ 
τὸ σοφαλέως ἀκρκοίναι βηματία ν σεμινοτέρον 5 ἡ-: 

πίςν σαν ἑαυτοῖς ὅσπερ ἦσων ἰδηώκως ἐξ). καὶ φύοτης 

ἐμπληϑεντες: ἐμόλωυων ϑεασέσια δοϊιοΐῷ, μεΐᾷ- 

στοιήσα διδασκαλίας, ὧν οὐκ δἰ τύχησων μαᾶϑησιν: 

1) μᾶρτοι χα! τοῖς ϑαυμασομδύοις φέϊς τινας, ἢ τέτ-- 
ταρᾷς. οὐδὲν δποσέοντας (ἀναύσεις ἐὴ) τὸ γὲ Χ; 

γυχεὶς, ἀνηρτιίσειντο. μὴ 5 ὁχ τὴν τρύπα δ᾽ δνμώ- 
τῶν «ἐνίους ἡγιδμοις. δεινὸν γὸ ἡ δοξ οσοφία κ) ἀπτα: 

πλὸν, ἐν οὐκ εἰσδοσιν. οὐδὲν αὐασυομδῥη, καὶ πάντα 

«ὐδεσκεήζως τολμῶσει. Ἢ γὼ ὧν ἐμκαϑίας “ἤροντο 

ϑειῤῥλεώτερον τοιούτοις αγρούποις ἀλᾳ ζόσι 

φὐρετυχωῶν κηφῖσιν,οὐτε ἐπανουοι ρων, οὐτε ἐφιὸ- 

μδροις, μισήσεις τὸ φῦλον οὐκ ἑτέραν αἰτίαν οὐδ !Ξ 
σκω Ὡς Ῥοφῆς αὐτὴ, ἢ τὸ ἀναγώγως καὶ Φοὸ ὡ- 
ρας ἡξιωῳάγχαι φίω ἀργην. ἴσως ὑφ᾽ ἑτέρων ὁμοίαν; : 

ὡς οἷόν τε πολυτελῶν ἐκροάσεων. αυτά τοι χα] 

φορημηϑέςερος φύλαξ αὐτὸς τέ είμι Ξ κα] σὲ αὐὸσ- 
, Ἂς χοος ΡΣ Ὡλ' 7 “δὼ Αἱ, λον. Ἂς 

᾿ἀλῷῇ “0 φιλοσοφίας ὀργίον ἐζ). ὅτι μδρ γὸ Ἑρκουλιαναΐ ρέπονταϊαῦ
τά, ἐγὼ γνώσιεω. δεῖ δὲ σε εἴπερ, 

᾿ ᾿ «ἢ Β Δ ΔΩ» σ΄. Ἐς ἥξοντα 

μι Φιλοσοφίᾳ γνησίως φῳροσέληλυσαὰς γ εἰ Φίςοιδ μι κοινωνίας Ἥς ὩξΦς τοῖς σον ϑοφους αὐτῆς: 

Ἴ 



2. ὈὨΙΝΕΆΦΟΚΥΜ σἀΚΕΘΟΟΚΥΝΜ 
᾿ ᾿} , “ἣν » 7 ν. « ͵ ᾿ ." - ν " ἔ ᾿ 

1 καὶ νο ευοντας τῇ μείαποιήσα τὸ ὑόρβσεμιγον ἀυτῆς. ὃς φἀπ]τογαηξ ῥγοξς Πίοης (Ἀπηηαηὶ οἷας ᾿πιορημ ᾿ 
ὶ ᾿}}! τὸν ἐφορόν σοι φιλίας θεὸν, μὴ ὀϊζενέγνγοης ζορός τι- μεὺς ΡΕΙ ὑὐρα θεν ΔΙΡΩΙΟΙτΙα ἔοι τὸ ΑΝ ς 
ἡ Η ΨᾺ ᾿. ὦ Ἰ6Ὰ Π «ὦν ᾿ σι ᾿Οσρησηίῃ ρ ᾿ 2 -" ᾿ς ὐ ὦ 58 “ςς ἢ Ί ἡ νας τίω ὄψιςολζω, εἰ γὺ ποιήσαις,οἱ τῆς ζακίας “χε, ΡῈ μ ΡΗΤΟΪΔ ἢ) γα 5.5] ΘΠΙΠῚ [οσοτΊϑ; : 

ἢ ἢ}}}} ἀπαίρει ἕξ αὐηὴ μδ Ἰοιὰ ξθνυϑαϊ κροίζας αὐταὶ Οπαγαξζογος, ἀοϊογοιη άἀξογοης οι. ΡΙΥ 
ΉΝ] σε ὰ, Ἷ ον ον τ ; ἡγο ΤΩΝ γγένχω. 759. δρμα (ΘἸρίο5,ν 6] εἰμ) ΔΙ] 15 ργ ἀἸξξα5 το] 6γᾶ8, Ῥο’ 

Ἱ "" “ῶρ εαὐτοῖς ἡ τοῖς αὐτὴν φίλοις Τὰ δρημᾶψα συμ.- τοἰϊ αὐζθιη ΠΟΠΙΠ ἢ ΠῚ οὐ Δ ΠῚ Υὴΐ αἰΐιοἱ ἀο]ογ ΟΠ ς 
βολα. τὸ δὲ λυπεῖν, ἐφ μδὸὺ ὅτε ἀῤῥεν. χοὴ ὡοὸς ξό- 406 ταηγᾷξ ἃ ΡΒ:]Ο ρα 4] Ἰδηιὴ οἱἘ. ἐς 110 σου! 

ἢ] που φιλοσοφίας, ὅταν τοῦς πουρόνταις. τὸ δὲ "ἢ ἡρώ- ΔΘΘυμ8. [)6 ἢ] 5 νογὸ διιαπη (γί ϊρογον ραγαιπα δέ δι Ν 
] ἡ ἡ} φεῖν αἰϑὰ τούτων, μικροτορεπὲς οοκεῖ, ἐλλ᾿᾽ ἵπερ - πῃ βυάφευι, δα μοι 616 Γοσμηι ἱἰρίς Ξγ65} Ρ 

ΔΜΜΠ] , σιέσιος «ορὸς αὐτὸν ὀζχλεχθείη , ταῦτα κοὶ ἀσοὸς (Δα το σαπὰ το ν οποτάπάο ]υοαυς φαρίξθ ον, ἢ : Ὧν. δ ὯΙ ἡ ε ὰ ἐῪ ᾿ " μῶν ὧν Ρ: (ἐτιῖ, 8] (ΟἿ υ)5 ΦΠΎΙΓΙς 65 αὰΐ αὐ {πηυμῇ οαπὶ {0 ΠΝ τίω τιικιίαν σου τις ἰω ᾿ μ: ' ; ἴοι ι ΟΝ ἤν Ἷ Ἷ " ἐμρλλ ἐδεθνὰ δζαλεεῖαι τὴν κὶς ἐρνονε θὰ ΔΠ]Ο 55 ΠΟΙ ἰδπ Π1}}1] Πππηαητιτ ορογαριθῶ ὯῸ 
ΠΝ ὑμ ρρ νλἐ λλρὸὶ ἐὸν φιλθυ ως ἐμίθι γε εχ τὸς τῆς ν]άρτιγ, αυδα νοταμι τοτηϊοηδ οχοράαι, Ααἱοϑβ ἢ ὃὰ ΓΥΉ ἢ αι ἤ 3 ὩσὴῚ Ἢ ψ; ᾿ ἣν ἐκ . Ω τρῖ“ Ἢ} τραῆύος υμὲδρ » οὐσὶὲν ἔξιν αὐ ϑιώπινον τιον. ὥθ9- νοῖὸ ἱρίξ 4υοαῃς ἐογΠιδῃ αηγϊοίτια (πεῖ ααρζεῖ δι ΄ δι ς ὦ 4. «Ὁ γῳ ὃ . ΝΣ [ο συ θέ μϑιμος σὲ κρὶ αὐτὸς, τού χα συ μπῆλη ο95 πέτρα-ὀ ΟΠ ΟΠῚ πλρΐοο. 566 ρεάτοετις σοσποιμὶ 15 18 0’ ᾿ ! δ « ου » ᾽ ον ΕῚ ΟῚ ἣν 1" Ὗ ΄ "ἡ ὦ . ᾿ εν ᾿ “ 

ΠῚ χτίευ ἱερᾷς φιλίας. ἐλλ᾽ σὐφημείάγω τῆς ἐν αβ- ῬΟΤ118 ἀυιατ ΠΊΟΙ}15 πάταγα, [ἢ ΖιατοιποΠΘ τν , ͵ {}}ν.} χαῖῆς ομωνύμφυ τετοαχτύος ἡ φύσις ὧν τω ΣΉΘΗΜΕ σΟΥμ» Δ Πηδην πο Π  Θσαπὰ ἐποἀδο ΠῚ νογ[ϑγ0" ὼν 
ΠΝ 3]} “ Ρ» 7 ἀν Εν . ΧῚ ᾿ς ἀυπέξηη (ζυ]ρτος, Ζαδί νηῦμ οἰἶδιὲ Ἐρὶρτάπιᾶ. οἰ εἰ ΜΠ} 11} δίῳ 470 ἰαμβείων,εὕ ον σλὶ τέλοις τοιὶ σωσίεῳ, ς!- 5 

Ἰρίτξαν ἤτ ν θυ ΠΠ}}}6, τὸ οος Παροτο » [ο͵45 ποῦ» γ ΗΝ ὃς [ 
ἥ εἴ δι αὶ ἄγον Ι 3 .» ἢ “οίς γραφίνίας μοὶ ΦΆΡΟΝ ὄλιγραμιζα. ἐποὶ θυ ες πθα» νηλι5 Ναη οὐζο ΡυΙογ 5»ατῖς ροξειοᾶ ΚῚ Ὁ ἢ Ἵ σέ οἰκὸς ἐχέιν αὐτοις, ἰόϑι ως οὐτε ἐν εἰσιν οὔτε ἐγός. Ρι1» ΠγΙΧΙα ΑΙτοπουιίςα (οἱοητία., ας δηλ οὶ νὰ 

“ἢ Ν]} ανὸ οἱ μὸν ὀχτῶὺ ὥθφοτοι μετ᾽ ὅγῃςήμης γραφέν- (διάταον νοτὸ Ῥοϊ ογιογοδ ταητὰῃ] ἤπιε ροξε ον Ρε 
Ι" “}} τερυ ποιητικῆς, μιγείσης ἕξεως ἀςρονομ κῆ;,, εἰσὶ τὸ υΤΙΑπτίς ὃς εἰς ἀπεϊαυῦ. Ατβίττον αὐτοπν (οοἰογαῦ ἃ ΤῊΝ σοὺ φίλου.οἱ σὲ τελσύταοι τύοσ ἀρες ποιητιοὶς Εἰσί, ᾿ἰπραρονέν μην ᾿ π ρα Φ ας φτοκη ραν. γ᾽, δῖ 

ΤΡ! , . ΕΝ ΡΥ ΕΝ γ" Δ ΟΠ 65 α΄ δὴν [ἀτοπτιυνν ηπὴμπη ἢ νος 5» ὰ 1} ἢ ἀυβίαας ἐπ πεν οθοῦν ἡφούδθε, ἃ. ἀνε δὲ ν ἀιοίταν Πέρα λείπεο αὐὐοτεμο έ ἀερισάατην αἷς είν ο ΓΙ ἢ ὃ ἐΕρ 70 , ἢ λρλρία πλέπίειν Ἀϑολ ΕΒ ΟᾺ (ϊὲ ριόψας 1 ΡΒΠοίορμια νττᾶπη ρα, ΨΊΡΙΠΙ 46 ᾿ γ }}} δχαλει) τυμθωρυλαεῖν. ἐῤ᾿ ωμϑένως δῥαβιώρς αἰ)α-- "το γθα τι ΡΥ ογθῸ πος οχροίδες »υιδιϑολα ες “ ΠΝ “κὸς Κῶ] συλαθδῶς φιλοσοφίας αὐτεποιού μδυφ-. εἰ- πῆς νἸΑηι τοπΠοΡο, Ορτιῖιηι (ΟἀΑ] δι» ΡΙαεί νας Ἂ 
ΠῚ, ΤΠ" κοσι ἣν ἀτέσέξρ "μόρας σωυτίϑεμαι ΘΌ, «δα μένειν ΕΝΙν Αμῖο ΘΠ π) ἰρίμπμι αποπίδμ ἐς γομοιηομῖ ἡ 
ἢ ἐ}}} Ὰ ᾽ φὰς ἤ . αι, δὲ εἰσι ἐς ἀλρίξοιαμαὰ ἀγεδεπε μές ἢ ΤΗΝ ἍΝ, ᾿ κα 9 πέρ ον μι. ΦΡΕΦΘΌΗ. Φιλώγὰ ποτῶν, Ἠαθαῦιο Ζυ] ΕἸΡῚ Πἰτοτας γα τιν οἱ Βοπυσὅ Ἷ: ἸΝ ν σιότι σε πάνυ φιλεῖ, ἐ ὁ λέ πηςαρυρὶς χὸ Ἵ ΤΥ, ὀτότοιμονψρ πἰβ “, 
ἡ Ὁ. τῷ ὠπώ ἈΠΟ 5» 1111 1] ΕΓΙΩ ργρηχγίτωγ, Ομ πίδι 

518 (ἐς οΔῸΠΠ]5 πατῇ ραχε  οἱὶ, νὶ ορξ εἰ ργτο5 ἱ ἢ ἸΝ Ι ' Ἢ ' ' . Φ Ο,ξαάμεων ὁ τίω Κπιςολίω ἄχ οοις ̓  κοὴ ἀνήρ ΡΙΟΡΙΟΥ 1105) ζ ΡΓΟΡΙΟΓ Πρϑη "ηοτό[α;» ἃς ρτορί ( 
; ἢ ΕΠ ΚἊΝ Ι ὄφιν αἴαϑύς κθὴ φίλος ἡ ἀὐδυκεῖται. ὄχ αν»; οἸτοὔϊεάτια Ηος Ζιϊαό τὰ ἤλτ, Ετοη ΠΝ : ψι ᾿ ' ἜΝ; ͵ Ὦ ουὖ τῳ ουλλαβέϑαι δύχφηος εἶ, οὶ δὲ ἡμᾶς: ὸ ἀΠλοτῚ ἐπϑτ ζοηβάοτο ν] Δοτασ, (δ Ή1Π1 Δ ὼ 
᾿' ΠΗ: - ΟῚ ὄχ τον Ἑόπον. καὶ δορὶ τἰωὺ αὐδίφασιν, τῦτο μὲ “Ὁ [0 Ορεις Παρογοῦ, δα Π16 σσβιρ τ, οσἢαᾳς,.η64 ἢ! δ 

ΜΉΝ, γα δὴ Σ "2 Θννλ , ᾿ . Ὁ τογοοῆιοηε (ὁ ἢος αἷδδ τὸ ροιδ ἐπιροιγαγε: ιδορ τειν δ τῷ “γ)υεδδ "κ.), »ὺ ἔοι σζὺ ὁρω ᾿ΠῈ οἱ ἢ ΕΑ τ, 
ῥν" ω)ὺ σῷ ἡ ἶρα πιςεύσοωι Τῇ ρος Ἡριοι απ οἱ ΡΓΟΙΉΠΙ αυδτ ἴῃ ὁγηθῆο οἤσον δῦ ΒΕ δι ᾿Δλήλοις ἡμδ αὐγοΐα" σοὺ “ὃ σε, ἑων ὠὰ. ωπον τω 2}: ΔΎΩ δος αὐνληλρίς ἡ, ἐν αὔνο ῳ ̓  σου 2 σδεὸ μὸν ος, 67 γριά γιὰ ἀπέ στα ᾿πηργοῦος ἃς ἸΒΪατΊοίος ρου ΗΟ ΝῚ χατέφυνγε, τεσωρῥήκως, ὅτι οἱὴ ἐμου, σοὺ τόύξεται κλ πῇ (χηέξῶ ἀσ νεπογαηή Παρ, ϑοιτρίογας ἐς ργ ΠΟ ἃς - 7 ᾽ ( ᾧφ - ᾿ Α ͵7 Ξ Ἂ ἘΣ “- ἱ δ ΣΩ ὑπεονόμίωυ ὠυτῷ τον ἘἙρκουλιανον,δζα Συευεσιου τὸ ῬῈΡοΣ νΥπη!οῦ, ἐς 110 νἹάο] ςοῖ, 41 τ Πτᾶ 1 Ρῦ 

“ 

. 

Ε Ἄς... ὅν. οὐδεν ἰδῆς, 

ςοἵ 

ἵ Ἵ δ, “Ὁ ᾿ “Ψ ᾽ ΄Ὁ" ε ἦν ᾿ "ἡ ὡς 7 δ Ν 5 Ὡς " νμζῷν τοῖς λυποιυτας, σὲ Ἐρκουλιανγοῦὺ τῆς ἱε {14 ΡΓΙΠοΟΙρατῆ δλάῤρτυ οἵδ, ὃ, ροϊοῦας ἃ πος να Ἰὰ ᾿] ἡ ἢ ὌΝ ͵ -“ Ὰ ͵ ς ες 12 δι ᾽ ᾿ Ἂ ᾿ ᾿ Ῥυ ᾿ ἀπ} καὶ τιμίας κεφαλῆς. οἷδὲ τὸ κόμητος ἐγεχράφεις ΠῚ 8! ὑξος Ὠ.115. αιδα ἐμέξιι οἰΐδε δῷ Ηἰς ΡΕΠ65 αι Ἂ 

᾿ Ἤν οὐρσικίνου, λέγω σὲ τῷ τυχόντος ἀρχῆς σΑρ ἐὴ ζυ ἔπει ΘΕ Πα] βοτοίξας εἰ ἔπι! 5 ΔΠ ἰς!ς, το τας τῇ Δα" ἢ 
Ἵ ΠΝ Τί φρατιω οὶ ἥτεις σωωϑή μὰ «δ Σ΄ ἐδρητ]αδ Ογαϊπασιᾶ ρεϊποίρεπι. Οοη ἢ] απ ἐν 0) δὰ ἡ ἢ. {Π] - : ΝΜ ν δῇ δα τῶφε μὰ τ ΘΕ 1. 111} ΡΙΟΡαβά. ἘἈςη) νεγὸ αι [υρογιαοᾶμέ Ν 

᾿ Ἷ ἬΠΝΠΝ 1} ὦ »ῶρ Ὁ μυα μδμων πτῷτο ποιῶν σῶν ᾿πιρτΟ ρα 4,Πγέηι!ς ᾿ ΠΟ Πλ οι, ᾿π ΡΗΠοίορϊα ολἴ3 
Τ ἢ φίλων, γριὰ μβφᾳίῷ τορός τε αὐτὸν Κοὶ «ρὸς τὸν ὀρ- ΟΠ ΘΙ ΘΡαπι. ΝΠ φιζᾶ δγη]ς 1} 1π0115 ΔΗ ΠΕ β ἢ Ἵ ἱ ΜΠ Ϊ Ϊ ἷ ΓΝ ΙΝ ͵ 2 ᾿ Ω Ψ ν ᾿ 5 ε Ἁ Ν “ Ὁ Ἧ ἤν οὔναφλον αῤλονται. τἰωὺ μδὺ οἱμ) τοϑφαιρέσιν ποῦν. ΡΝ εὐ τρια ΡΣ ἀρ ΤὯ6 γῇ ν6 1] Ἀεῖρα δέ ῷ 
ΕΝ" Βα} ᾿- δ Δ»; ς - ᾿ ὡ ΡΟΓΘΙ ἢ νΙ Πα] . διό δι [ ΠΡ ΉΠ: μων κοὴ τότε. τὸ ἢ ἐργον, εἰς ππαρέλκον, ἠρνούμεϊνυ τ... ὑπο ΤΕΠῚ ΤΉΪΗῚ Ὑ] Πα ίςαγο: ἃ ψυα (Ο]ο πιο ἢ Π τ φρο Ὁ ΨΡΝ Ῥ “ τυγα αϑἤογγογο. ἃς οἷης ἸΡΗ͂ υοἹἘὶ σοι [ἢ Πιμι: ατοῦλ ἢ ι ἜΠΗ ΠΝ: ψὸν ἐκιφυτον εἰς Φίλοσο “γὼ 5 ἀ ΡΠ : Ὥς ΠΌΝ ' ἡ Ὁ ἌΘΙΝΤΗ γέ 9 ὑφίαν ἰ5τὶς γι ἢ αὐοὐκού. Ὁ [χὰ σαι ἢ, νῖ δείδην ἱπα ται Αἰ Ἰαα ἔς ϊᾶ. νύ 4} 
ἼΠ ἢ ἐ Ἔ φίλοι ΚΟ ται ΧΆ σρατιωται 5 βιαζονταί 1ϑιταῪ ἢ ἰδὲ νἱἀδατυγ, μος ἤβφοσε οοηςοάο, θΑ{1 ᾿ ἢ" ἘΠῚ μὲ ϑουλεάναι μεετωτιϑιθι ὅλοι τὴς πολετιοῖς συν. ᾿Ν]ΠΕ] (πόδι (αἴθ ᾿δοοημιη. ἃς Ἔχ είοϑανς ἃ ΠῚ δ χρὴ, νῶν, ᾿ς ΤΠ αν Ἀν 5 ; , ΟΡ Ὁ ΤΉΝ ΤΙΝ μῥεῶς ἥβεΑς ἰὼ ὁποπεφυκῶς, οἷοδω, κοὴ «ὧτοί μοι κὐπρτίςο γε τετῖς Δα πογίαγιιμν. ϑαίατζας τ γηϊαοῦβ ἢ ΠΝ Ὁ το σωμίσεωσιν. " ὧν ὅν.» [ΠΕ 4 ΤΩ1Π8 534 “41 ; ΠΟ 
ΠΠ}}}}} ΠΝ] ἡ τατο ἀρὰ λοι βιάζονται σῴων ἐνεχαᾳ.. πρῶ ἌρΩΙ ᾿ ̓ απ ἡπς [πῃ διϊατη ἀφροῦ" ν 
1} ἘΠ ΜΕ: ποιεῖν, Ἢ ΧΩ ἀκούσιον. νι ουμὗ εἰσϊδοκοίησοι τοῦτο ἠ εὐ ν ν ἘΣ ΑΣΑΝ γον λρειαμνν 4] ἀ Ἵ Ν 

ἘΠ 1} ᾿ ἢ ΚΕ ἷ ] Ψ . γα Σ ᾿ ἢ ὑπ Ἂ ΑἸΟΙ ὦ ΔΙΙΓΟΓ ΘΟΧΙΓΙΓΙΣ 1 Ϊ ΡΥ : . ξ !. 

ἘΠ ΠΝ 1 ι . ΠΕ αἰϊοπα [18 , τ 
ΓΝ ορῥόν ἘΝ ὐὸς ΓΑΥᾺ ΠῚ ρου το ΐς δά ῬΓΙΠΟΙΡΟ5 5). ρα ἐ: τὸν φίακονον ᾿ ΚΘ) γυμναζέοϑω «ρὸς αὐταγωνιςὴν 
ΠΝ ἐπῶέα. “Φορφσωορόῦει σε σοι ὑ δοῖ; οὐ οὶ ᾿ 2) 7». , β 
ἩΠΠ}ΠΔΕ ΤῊ "" τρρρνϑα ᾿ ὑφ ἘΝ ς μο "ῷ Ἰχος: φραρφγενομδύου εὐυττιί νυῦ χσὴ ἰσίωγος. ὃν ἐπόϑεις ὑπο δ, ὸ ΤΙΝΙ ΒΥ “7 Υγ5 Πτιος ΟΙ έλονε, τῆς αὐχυνὸ 4 [5] , .. ἡ ' Φ᾽ ΤῊΝ ἤ᾿ , ἤΙ Ι “] 7 , ) ς “ἣν ὡς ΚΟ αφιλρσύφου φραβμβατων οτήσέως, φορῆ “ον 

[ἢν 

Εατγ Ευτορθαπ Βοος, σοργγίϑῃι Ὁ 2012 βιοῶυβει τς 
Ιπια865 γβργοάυςθα ᾿γ σουπεϑγ οἱ Τῃ 6 ννειςοπια Τευβὶ, ἰοπάοη 

169170 



μῷ Μν, 
"ἢ Ν 

Πρό κι 

ῬέγΑ  ατας ορ το]45, ΕΒ Ἀὶς ἰσίτας αὐ ἀείοτγίρταμινι- 

ϑξτλλπὴ τὸ οχροόξαζ. 

ΤΙάφν. 

ἔπιιις πιρὶῖς ἀαβισίτοποη 116 φυϑάεμιὲ ΡατοΓη]8 
Ν ΠΟΙ ΠΟΩ; Ἀ 5,1) ἤπν] πγοουπα (απὸ φαἀτισλῃ:. 
ψπν Χα] Πἰσονα}} ἀισιρίληα βιεγᾶτ ἱπέξίτασὶ, δέ ρτο- 
ἴεν νὴς ἤμην ἀἰσαπα»οοάξ Βοπογα μαθὶε!» ἸΔΘ.5 
δὼ θύξμ πηι με] ΠΟΙΡΟΠῚ απγαηῖ,ααὰῃι ντίερο ἀοιμις 
νον αν ἐμ ΒΑ οροῖι υιδ( ΕΙΟς ΘΠ11 ΓΙΡΊΟΙ υ 

ω αὐ ρήρβν εἴοι πορτίβ ἀγοῦδ» βία Αμλο]}} [οτ- 
ων Ν ααά ὑλθ ρογιδηὶς, Ἐδαςάξιις οηΐμι Ἰρηδ81- 
γῆν, ΠΟΙ τὸς ΡΠ οΓΟρἰσαπι ὃί ᾿ναροπίζαμη ριος 
ἣν Ἀηλθρ τοϊδσατο ἤθη Ροταίτ, ἰάμαμε οὐλπῖ ΡΓῸ μ 6 
δὐδὴς τς ἀομαίπαμν ΑἸοχαπάτιην [6 Δρρ σπου, 
0, τ οροσηλίο Αἰσγρταιῃ. ΕἸατροογαξιο Ζυ ἄμ 

οχ Ἡρφιδοϊίααΐ, (το τίδιις » ἤος πυμιῖς δᾶ. 
- ἘΥΌ Δυχ]]Π!ατοτὶ Ππσσαστας. ἸΝατη ταῦ Βα η- 
εὐ γοίθαμα ἰά ἢσιαϊβοατο νἱάφταν. (Οὗπὰ μος νετίὰ- 

ὃ ῬΒΠονοιηι9. Αταιθ αυδάᾷ ααϊάοπι δ πη 
Ῥδιτίηρς, θσο ἤπογθιι θα} {ὑπ} ποσοῦ ομη ἄρ οχο, 
Πουγοίο οηΐαι σοηΐδηταηοιηι οἱξ ἀδτθγιουθη} 
Ορὰς μαδδοτο γαρ ]οτξἘοϑ νοτὸ 4α] (6. ΘΠ οκο5 

Οβιρητας, ἀοτοτγίοσίς ΟΒφία οροίο, 64 ἀομλ}η8 1}}- 
ὉΠ οὶς, ποπάμμν αὐάιοίταν » Ὑτομλπίηο Ρ Ἰ]οίο-- 

ὀμγ., ἃς σρηζοηχηας οα θα: ποὴ βγπητοῦ αἀ- 
ΤΟΙΣ » ἂς ρ᾽ αγινιην οὐ ξοται!ς ν νὉΠΑΙΓΓΟΣΘΏΓΩΣ 

ὧι ἀκ τρὰ ἀσθίθῃξ. δα [Ὀρρίτ αυτοηὶ νἱττὸ ργοι!- 
λπ) φύτι ρογη ας ποίτου Αὐσμα]65. αυθη 650 Ι6ο 
ἴζι φρο άφη5 τὶ ὃς Βυγααηιπν ΦΌ ΧΗ α)1 ΕΟ] 

δίομηἢ, γείπμαπι τἰδὶ ορ τοῖα τγαάαταγ. Ἰλοαυα 
ἰοῦ οἰληγ τοπ ἀσοςροιί5, Π 90 ἱρίία» εἰδὲ δέ Αἰκμα- 
Ομ ογαης. 

ν ῳ 

᾿ Εϊέονι. 
γιὰ (Ἀοσιν φηϊποθ τασπι σοηβγμιαίθ ΔΓ ΒΘ 

-“εγροτε γα} ]6 πὶ) ορΠτοϊατιπη τεργα θη ΠΟ 9» 
ὅλ᾿ γϑμοσαρθησίοσθηι «40. συρίάιτατειη ποῖ 
ἀλλα ἱπαεΒορατ,ηλυϊτὸ ΡΠ Ἰρίς [ψπ)» βυς}- 
Ν ὶ ἰεροθιαγαμι ἰη ορ το 15 οβαιηλ!παῖυ5. Ετησης 

Εἰ ΠΠ 1 μη μα θια τε ρεμὶϑ δορμίαραπ). ΝΌΠΩΘ 
Ἰδίδαν ρΙ ατίπηρ ἴῃ τὴς οἰδεῖα ςοηταϊρ. ρα ο!ατῺ8 

ὁτοα ἴᾳηιι5» 4α] ἢς πιθυηη φηϊπιᾷ 0] 4ου!ΠΧΘ ΙΕ, 
ὰ ΡἈΠοἰΟρΒὶ ᾳ' ἀϊσηῃίτατο αἰάυχότγιτ ΕΡῸ αυϊάθηη 

ἄσῃ οἱ αἰἴαιῃ ςαυ Πλμλ ϑίγφηος ἃ Ροξτίβ ν τι ρογαῦὶ 
Ῥαζο, δ τιι ἥαοά (ιαιίτατς ἂς ἀα! σε άληρ γος! τες 

τ οΒζριη οὐ απ φαχογιητυρεγῴμαμε, Αὐνπα!] οχ ᾳφιὸ- 
ΡΝ ἰλρίθῃτο αὶ αἰ! σονῖ8Π) Βαϊας αθυϊα οἀϊβετο- 

Ἐδίτρηιδας 4αϊήθιη Ἰρῇς τυῦρεϑ φασι θ ταῦ! γοίι- 

Ῥίατος, απ αἰϊοιτίοητος ἃς ΠΠΠοϑτοϑ αὶς Ὀἰαηα ε115; 
δλυ]ὸ ρὸ Ρυποὶρίτος ἄαης, Φα]ἀ Ἰρίταῦ ἀϊβεγαμπεὰ 
ἡτεπίδας, σαλτ ορξοϊαταια Ν Θπργρϑ, συ εθῸ 
Ορτας ἐχουῆα σγαμτατῷ » ΤΟΙῚΒ Ηστομὶ! Δ] [αϑξῃ5 
ἄτῃ, ΤΙ Γρας οἴνς ποι ἐς οηά! ἰοσο ταητᾷ 

μας ΝΥ 

οὶ ὁ 
δ “Ὁ 

πὰ ) 

4«ὁἔιὃὲ' Ἔ»- 

Διὸ, αὐτοαροῦσωπος χὰ 

Γῳ ὠστώ. 
! ΠΣ ᾿ , 39. δ 

(Υ" εμὸς ἐ δραπέτας σεν, ΩΣ ποΐρώων ον 

ἐμδμιηβϑὲς ας ϑνως συῶν ῥαφῴτων ε μοί ἰγω- 

οἷς γὸ ἐλόύϑερία μετοιρόντες κὸ μι κρξὶ δίω λεγήῳ 
ἐν ὁμοτίμοις ἀγεμᾶμοι, φιλοῦσιν ὡς αἱρεὴς αῤεντα 
αἰϑδιλλον»ἢἡ σεοίγαιοιν ὡς γόμῳ εἶξαι; ὀτζι. λον ὃ φι- 

λόρῳ μος. τῶτργὸ ὄνοίίφι Τζῦ ἐαρτῦτη,, ᾧ ἀσιλφι- 

δὲς με ὁ Διμελίς ϑυγατφὸς οἰκέτης ὧν, ἐμὸς γινε 2) 

47) ὠκείνης. τραφεὶς ὃ ὧς μελὺς τὸ αὐ άγωσος φιλὸς 

στῷον τ λακων ον νι ὅτε ςτισιον εκ ἠνείγχε. χὰ γῶν αὐ τ᾽ 

ἐμοῦ σεασ τί οὐρα ψᾶρνος Αλεξανόρέα, αἰξινοςεῖ 

μετ᾿ ὠκοίνθ.  αἵγυήζον. «ρποχεντίων τίς ὅς τύρας 
κλφιανῇ δορυφόρων τάξιν ἔχρν τοῦ ςοηΠ 4! Θοηϑεῖν. 
ἡ γα σαὶ βασι: βαλύξις, τάτο ἐρυπεσύφν πις ὅὔεται, 

τούτω συμ δεν ὁ φιλορφομος. χ γὼ τὰ γ ἐμὸν, Εἴαστᾳ 
αἢνχαϊρήν αὐτὸν.πϑ χὸ σὐλαίον δ μδρ χείρῳ Ψ βελ- 

τόνων μὴ οεϊῶς. τοῖς Ά βελτι Ψας δμολοΎ ὡψτας ἐζ), 

«δεῖται τῷ χεῖοι νος. ἐδλ ἡ ἰίᾳαοινα, τῷ κακεσδαῖ- 
.) ͵ ͵ Ὧν ε; 

μον, οὐπῶ παν) πϑυ ᾧΛΟσοΦΘΩν 5» (υζ 1 κοᾷ.- 

φρονὼν ἦι οὐκ αὐ τεχεμδῥων. 4) κατεοϊε ἤθη πολλῷ 
ςαλίωναι τοις ἐπαναϊξονίᾳς αὐτόν. ὑπέςη ὅ ΤΣ ὑ7}1-- 

ρέσίαν αὐθαίρετος ὁ σύυσκίενος ἡμῦδι Αειϑειλὺς ὃν ἐς 

γὦ ϑεῷ τε ψγεμό νι ϑειῤῥῶν ἕσοιλα «Ὁ αἰ ϑρῳτπηνίῳ 

ὅχικβοίαν ἀπσολκόμνανος, τίω οροδυὶ σοὺ εἴη σοὶ τὴν 

δχιςολίωὶ ϑχισδοθίιαμτοὶ ὃ ἐντεῦϑιν, ἐπφιδε παν 
μδίληφας τίω ἰπύϑεσιν, ϑτ( χὰ ἀὐτω σοι κὶ Αειϑα» 

λέι μαλήσ. β 
Τα ἀντί. 

Πιϑυκεήσεις ἀῤρογῶσαι τίω ἱεράν σα  υχία) 
ἢ ,τῷ φιε ὄλχιςολων δχιπλῆξαι τω σφούρῳ τὰς 

εἰς ὃ σιωρτυσίῶν ἡμδδ' συσείσεως πολλὰ φ' πορότερον 
ἱσὺ τῷ καζμκλυσμοῦ τ ἐν ταὴς ἔξιςολεῶς ἰύγ - 
γων αὐτὸς ἐθηλιυ δ ζωυυκὶ εἰμ νῦ ώ ὥτος, ὃ ποίω 

σοι τυ χώνοντι «φούτεθον οἱ ἐκύλεν. ἀρ οὖν ἀγαθῶν 

μοι μιρηώλων αἴτιος δ θαυμάσιος ἐρχϑλιανὸς, οὕτω 

φίω ἐμίω» ψυχίῳ αὐαρτήσας ἑαντῷ, χὰ κεΐᾳ βιβά.. 
σεις τῷ φιλοσοφίας ἐξιω μοΐζος; ἐγὼ μὲμρ οὐ σὲ ἀλ- 
λότι τὰς σφρύρας “ζωῦ πριν ὴδ ἡοούμεα, βλα- 

σφημεξιῶπε ἢ ὅτι τοι μολιξ αἱ ῷ φωνῆς ἀπώλλυεν 

φρροσειοόμδμαι τὸν πις “ὕσεντα. ϑἴκουσει )έ πα αἶο᾽ 
σοφῶν, κοὴ αΛληρορφιεῦτος τὸν μεῦϑον. σφρίκυ ως γὼ 
αὐταὶς αἰγίηἷκῶϑαι τὰς ἑπολαυςιχᾷς ἡϑδοναξ, αἱ τοι 

ΒΛ ἀη0. 
Ἂν κ 

" 
ὦ 

ϑ. 

Ξ ἘΞ ἘΞ ΞΘ ΟΣ ΞΘΕ ΞΟ ΕΘ ΈΘΘΕΕΞΕΞΗΞ ΕΞ -- 

- τς 

ΞΞπττοτ τα τα - --- ο. ε- Ἂς τον 

») ον 
Ν 

) ᾿ 
: : Ξ- “ρὰ Ἑ 

εἰξανίᾳς ΟῚ καϊᾳγουτούδπιντας αὐ πὴ τῳ φφοση-
" ΓΥΘΟΝΝ 

».. ιφ ὰ ͵ ͵ 4. 2 ΜΝ ᾿- θα ξὸς 

νε,. μετ ον δατλλυσ
σι. Ἢ οὐ δ αυσίεσιν δὼ.

.. 

σφρζεμες, αἱ τὴν σὼν ὄψηςολῶν ἡδογμί, ὑφ᾽ ὧν ἐγὼ τὸ 
͵ 

ἰδοῦ ας 'οοο ἤαρονρῖρα ἔσοιτο υνα Πτογάγιμ ἐθρρο- 
ϑτης τηοτρτία, Θο οχ το άἰείο ρον Νεποιαᾷ ορηΐο- 
ἰδ αχο ἔγχος ογαητ, πιο 4» ἢ τη ρηἸεμ Δ. Πα 4ρε- 

ἀπε "ΔΒ. ταὶ αμποηάαῃι αἰούξαιμ Ἀστς ὃς 
ἀξ αας, Αταις φάφὸ Περταθαπι φὐυϊδτίοης 
ὑἰως ἔμ. νὰ οτίαθα ΠῚ6 ρυάξαζ. ἘγατγΘῊ ωγ- 
θη) οροσιοῖσας ἀ τὸ πτοτας ἀάβοτγε » 46 παῖδας : 

Ῥαπεορο ταημῃι ΡΕΙοΙροπὶ θροϊβοαῖει. Ἐς ζϑ Αι 
Φ 

βιόν τι «υ ἧς πάϑος ὠΐςαξέ μοι κομίσαισει.χὶ γέϊονα αὶ οὐ τοῖς ρα ίμαφι κρλδικρίας ψίωνσι 
τὸν αὐογυυυεῶς, ἃ ἀδελφὸν Κύφον δὰ κοιμίσοιδ)ς φόρα σοὺ γραμῤ(ατοι ΘῈ, να ἀνδϑνας ε 

τς Ξένος τ΄ τ ΠΣ τ τς ἘΣ 5: 

---- πὸ - -- τ πὸ  ὡωὡρντοςςς 

τα ΞΞ Ξν τ ἀν ταραττας Ἐττου τε, τανε. 

πὰ ΝΣ 

Γ Ἅ »»ω 

ταπόλεως κόμηζα καὶ ἢ 
ΣΥΝ ΕΣ ΥΥ ἄτς 

ΠΕ Ἢ ΚΩ͂ τρις 
Ἄδρ οάρς 

ΕἾ 



Ἧ 

ἄπ ὦ μι 

ὅς; Ἢ « ὡς - τῆς {ἢ λοις δος τς - 

ΟΣ 74 " ΜΚ, ἐδὰ 

ΎΚΟΝ 
ψ 

»Ἔ“ 

ν ὦ 

ῥ 

κὰ :Ὠ] , 

χέριν μδὸ ἔσχον τῇ τορϑα!ρέσῃ τῷ συτήσαντος. ἐπς.- 
λάϑου ὃ ὅτι φιλοσοφῶν πειρῷμαι, Χὴ μαι ον ἡγοὺ- 
μα, τιμίου ὥπασων, εἰ μὴ δλὶ φιλοσυφίᾳ δέομαι ἂν 
ὄζῳ Σ Θεὸν εἰσὲν, ὄτε γὺ ἀορκὸ μδρυ, ἅτε ἀἰοηρού μιεθει. 
τὸ δῊ τοιδτον κείνῳ μὰ ὯΦΡ ἡμὴ" ἔῶρεπε ποιξν. 
ἥμιν ὃ αὐτεϊν,ηυ πρέπον. ὃ ἐδῳ ζιτέν ἔπι φυλάς, 
ὠτεῖν δὰ Ὡρος ἐμὲ ἡβυέϑεω.ὅτω γὃ αὐ ἐτιμήϑην, 
δου χ ΧὩΡ ἡεδ δ πρὸς ἕτερον, ἐῤῥωράψως. οσὐϑυμδ! 
δ)χξιώης, φιλοσοφίαν εἰ Πλωταίς Δίθτιων. παστι ὃ- 
μοὺ σε ἡ οἰκία, μαρτυς ϑεὸς, ἡ πεῖ) ε;,γ) γέφοντε, 
Ἀ) γωναγκες, τορος σαγοροίεσιν, ἴσως οἢ, αἱ αὐτὸς ὦ 
φιλοφρονερᾶμας τὰς Γρυοΐκως, μεισοίης. ἰδ πὰ πε- 
ποίηκας. ἐν ὁδ᾽αἶ μι ὄντα, αἰ τ ρὴξ λαβόμδυος χατέ- 
χειῖς. ἥστιν ϑῳ α) γύηηιοι φαρκίατέις, Κοὴ οὐ ποντὰ 
Οὐμηρας ψοῦσιε) ὅτε “ἡ αὐτὸς ἰύϊγων πλήράς ἔιςο.- 
λῶς ὀκπέμπεις ἐπ᾽ αὐ γυβ. Ἐλένη “ἂν ἐν τὸ λα--: 

Θτοη σἱὰς φαρβζρικον Πολυσεώμνα πόρε Θόωνος 7τι.. 
ἐῴκοιτις. σοὶ ἢ τίς τὸ αὐ α οὖν δέδωκεν, ὡ ρίσεις ἔ- 
πέψας ἢ ὄχιτολίω. 

Ιωαΐνῃ. 

(γ σϑ (ἢ φρο σὔγης οὐ τραῆ!ν,ὅς γε ἀφεὶς 
τοις αὐϑρωαφις ἡμᾷς της ἐν λειμῶνι! κατοὶ 

σκότον ἡλᾳ σιονίᾷς, Ὁ χϑινίαις εκαλινδειᾶμοις 
φοον τίσιν, εὐ τὸς ὑφ ἰᾷυϊας σήσεις στευτὸ",αὐε, κύ- 
ρῆσας, ἔτι οἴεῦρφ ὧν, ψφὴ μακαρίας ἥψω ζωῆς, εἰ 
μιῇ φίλ ὧν Γαΐ:ς ἐν Τρ λέγ κ) δχα γέ )λᾷν τὸ 
στὸ ρὸς ἡκας,οἴξται οἰγὴν τι Καὶ ψοξσεζϑαι. δεινὸν 
“δ ἡ δὔνοια, κλέψαι τίω ἀλήθειαν. ΟΣ ουμὲ ὃ Γώ- 5 7 , ᾿ ͵ 7 Ν ’ γε: Φημησᾷ σοὶ τοῦ ῥβονῆρη βίον. ΧΩ ὠροφασιν 
τηςεῖς τίω πόλιν εἰσόσου, βιβλία. κοὺὴ νοιεῦ αὐγὴ 
ὅσος εἰς ϑεολογίαν τείνει. κὺ Φωρὸν ῥιβωνιον ἐμπέ- 
χέῶα) σε φησίν. οὐσὲν μεν ἰωὺ μεέϊον, εἰ »ἡ λόύκον ἣν. 
τῇ γὸ φανωτάτῃ φύσῳ, μ᾽ Ἄλον α᾽ακειμᾶρμον εἴ) γ0 
εν τοῖς αἰ δϑηζοὶς “φαϑτιθῷν κἢ φωτοή σι ὕςτρου, εἰ δἱὲ κὶ 
τὸ μέλαν ἐπήνεσω; ἐπειδῃ ζλῳ τινῶν τρφλοβόν-.. 
τῶν ἐποίησας, ἐπαινῶ πᾶν τὸ Κχὶ τῷ θείῳ γινόνδοον. 
τὸ γοὶρ ὅ γάθαν γίνεται, οΐἴωσι ζατορϑοιοὺ γχό ποι-- 
οἰῦτι, ψοὴ ἡ φορφαίρεσις ἔχει φίω ἀαρετίν ἡμεῖς ὧδ 
οἵαὖ σοι σιυυησόμεϑει, ἀεδζασεντι τὸ τέλ Θ΄, ὅπερ 
ἡμᾶς πάλαι σι πόνῳ μόλις ϑυρφκοπο υωὶυ. σὺ δὲ 
ἡρέῖν σιεύ οἱ ξαε, φϑείσαί ποτε Κοὴ αὐτοῖς. πρὶ σύρέ- 
δα! τὰ κέροϊος δστὸ τὴς ἐν Φιλοσοφίς, κιεοίμνης, ἵνα 
μητηνάλως ὠρμδυ κατατετραφότες ζωφός τοῖς βι- 
βλίοις, τὸν βίον. ἐῤῥα μΐϑως, σ)δαιμ νῶν, δζῳξ, ώῃς 
τό μ{9ι Ζιξ: 

Ἰωαΐνῃ. πῶ ᾽ αἱ ὔε [2] Ἂ ᾿ 7 Ὰ φ [ω ' Α ΠΡλίπον δ τάξιν τ φόρῳν. τί ὃ ζω ποιέν,οὐ.- 

8 

Ἁ «ς ͵ “᾿ ,ὕ 3 σιενὸς ελλίωων Ὁ Ὁ λ βύζω ἐπτωυκηκότων σέ. 
᾿] ᾿ ΜΝ Ὁ "-Ὃν ͵ λόντος εἰς τίου παρ᾿ ἡκῶς ϑιίλα ἡ ἀν ὠκ πέμπειν ὃλ- 7 Ἂ ἣ ὙΦ 

3 Ν , κασίαρ.κ, σὲ σὲ ἀφίημι ἡ σιωτείξεως. οὐδὲ γα σύ- ῶ Ἀ Ἁ ᾿ ͵ μ ᾿ οφις ὄπμέλες χάταιρειν εἰς το κυρίμυᾳίων ὅψιγφα. ἕω ἢ ᾽ 3] “Ψ ΝΕ ᾿ ΕΣ ῳ δὲ, “ἃ ΛροΣ οἷ. ἂν ἀμῈ τόττο πότε κρὴ ἡγυόμδνον.οὐ χὰ εἰμὶ ΄ ἢ ὙΩΔΣ) 7ε ἌΝ Ε [των ϑαλοαήης. ἐδ ἐλλιιδρμίζω συχνὰ αὐ Δ αϑώ. 
ς 4] , ») σία! «ες νότον ἄγ (ον χυρηναίων ἔφγατος ( [ε- φι Ὁ 2 ς 

λ τονες ἡμῖν εἰσιν, θὲς Οεἴσοσ σἱς γα τοὶ τω ἰϑεκίω, λ ,ὔὕ 27 "ὡ»’ 

οώλιον ἔχω) ἐζήτε; 
Αν 

ΒΕΆΘΟΒΥΜ 

Ὧν “ Ε ἣν - -- " ἃ ΗΑ 
Ἵ ι 

» Μῆνιν ποσφοῖωνος ἐκ γβ γρησιμρυ ὡὐδφτόλδρος, οἱ ἐκ ἴσασι 5: λχοσαν αὐέρί' 

““ 

ΠΝ ΣΝ 

ι » 16 ΡἢΠ]οΙορἤῃδηαι {0 
ἀφα τ εἴς, ὃς ρασιὶ Ρυζτατο ὁπ πεσ Ποηογοπὶ ΗΝ 
Οὗ ρῥΒΠοίορ ιαη.. ΝΜ ΠΗ1] Ἰθίτιγ ργόρτοι Π ευπι}ε ἾΝΘα.6 ΘΠ] 1} 1 ΓἴΔῚ ἱΠ ΘΥΙΠλ119 » ΠΘΠῈ6 ρατμιν 
Ηος ιριτυν Πυτ ποδὶς Ριαίζατε ἀοςοβαι: πο5 ἱν 
το Ρετέγο ποῦ ἀξοοσιμ ἴδ. ΝΟΣ ΘΏΣΠΙ ερ οὶ, 
ΟΡοστοβθαι αιμεγεγοίροτοσε οροσγίερας, νι δ πιὸ γε ΠΙΓΘΠζ δίς οη τη ποποῖο ΚΙ δ. αΠςώψις, ποῖ β 
ΠΟ 5 αά αἰϊπ. α]6 ὃς νἱκλῃι {τα 1|{ἀπ| Δ 
αἴσιος ΡΒΙΟ ΟΡ απ της ἀοΐϊο ςοπΙρΙοἔζοτο Ομ 
τῷ Ππη}] ΕχΠ}111α5( τοίεις Γγοιις οἴϊο Σ)Ριιοι,, [δηοϑν 
ὨΙΌ] οτος το (αἰ αταις, Ἐογήτζαιι Δυΐοηι τὰ ἔην 
ΠΟΥ Ιζ65 ὃς θοηἸσηες οὐοτὶς. ἘΠ αι ἃ (οοουο»ηΥἹ} τ) μια ἢ φημ ποτα ϊςις ἀοτίπο5. Ἐπογοηΐ ὁ" 
ἄδην Ἰηςαηζατοτος ργρι» ΠΘηΠ6 της η τ μ᾿ 
ΠΤ ΟῚ ΕἸοιηοει5., οὔτ οζίαῃ ἐπ ρίομας ΠΠΠφοοδ 
ορηποίας οχ “ΖἜργρτο χηἰτιας. ΕΠ] οηα ἰσίτυν ΡΠασΝν 
οἵ ατιοά στιγας ρο]]οτοῦ ΡΟΪγἀατηηα ΓΒοοηίο ΝΑ 
τεαϊς, ΤΊΡΙ γοιὸ ΖΡ αμ οἰ Πυιοβὶ χιοά πε" 
ϑ ένα ὃζ τϑυγοῦος ραζογοῖ, ἀράς, 41ιο 1ἰτοιαδ ημ 
1 ΠΕΙῸ ᾿λἸ Π ΧΟΙΔ 5. 

Ισαμῆς. 

[λ ίεγου οτίαπν πητο (Δ αταϊ ποιή ἴδ βαϊόιά 
δ. δεηὸ ἀσοῖο σιμὴ το! δ ῖς ποβὶς μομηίμνν {1}} Ατο 5 ργᾶτο τοΠορτ (6 νοϊυταῃγτ» δέ τὸν ΤΟΎ θας Οασῖς Δ Ἐρ τσ λα τρται ΓὈροὺ μαστοῦ 

ΟΧτμ] τὶς ὅζ [ἐραγατὶς γ᾽. ΘΔ ηλπὴ ἢἰς Ργα [6 5» 
ξαταμ ν] τ ᾿ποτο ἤπις [15.}Π|} Οληις Διηςι15, ΓΕ, 

(φηὰις ἃζ δηυποαηαὶς ΠῚ τοῖς τοι. τ ΠΕ " 
Οζα αι! ἀαη] ΕΧΙΕἰππας, Μαχίνηαμι οηὶπι ΝΠ" ἢάθοι Ὀεποιο! θητία, μά ἀφιγα ποπάμμα νογιταὶ, Η"ὸ 
(ὐληι5 [Ὁ] τα ] Δ ΓΖ ν ΤΔΠῚ ΡΙσαἸσαῦι, κ οὐ 
{ΟΠ 61 1 γυΐσοιη νϑη θη αὶ ΠΡ γος ὃς υηθηζοπὶ Ε0΄ 
ΤᾺ] » πα δά ἹΓΠΕοΪορίαμι ῬοττΠοὲ αἴας δὶ "“ ῬΑΠΠῸ τὸ ν εἰξίταμ εξ αἰοῖς. ΝΙΒΙ πὰ μη Ποι 4 
ἴΟΓ 5.6 12 Π}6 σαπμἸάπην, ΝΔΠῚ [ὰς] 4. Πα: πατυῖ 
[615 σΟΠΙΘοΥς υοά {δ η [ἢ ΡΌΓΕΙη ὅκ' [Ρ] παι 
ἀἴυς εἴπ, 1 δε Δ Πὴ ΠΟΤῚ [ υ!85,{| αι! ἀο πὶ 476 
ἰο ργασθάθητίυμ εὶς, αάο ΟἸΠ ΠΟ» αυ πε 
αἰ ἰτατοιη ἀοριθγδΐθη, [( ΘΠ λ ΟἸΠ 15 στατ!α ὕ 
ἤπιος νὰ τοέξὸ ἄυτου οἱὰς τοὶ ἔεςογῖς, Ἐπί γοί 14" 
6 ᾿ποίξ νετας.Νος ΙσΊτασ δὶ Θτατι Δ ΉΓ, 41] απ 
ἴοΙΊρι5 ἤππης Ππδπ αἰδοιζις [155 ιιοίι πὸς ΟΠ 
ἴσο ἰασοτθ᾽ [21 Οἱ ΠῚ νὶχ ΑΙ ΓΙΠΡΊΏ5. Τὰ ΥΕΙ͂ ΡΓῸ πορὶς νοῖα ποδί ίοιην ξιοῖτος, νῖ ἰρή φυοσυΐ 
ΡτΓα πϑεζαμλι5 Δ] πα 0, ἃς [ΠπἸογ μὴ σςοηίςιαη" ΟΧχ ΓΝ (τπάο ἴηι σαῖς, πε ααῆτὰ τοῖΔΠ' 
ν ταν πεῖς σοηῇ ΠΡ Ἔσ Ώγς5, Ν ΔΙοδὶς ἀκ ἰοῦ ν ΙΑ} ἃ565,6 ργαοϊατὸ, 

]η4252. 
Δ “Γ᾿ ἰυυϊαυαπαενοδείραίιαπι. Ομ ομίπι βε" 

τε »Οὺπη δχ οὐμηῖδος Οτωςὶς σι Γδγαι 15. 
ἢαθιταηζ, ΠοΙηῸ ν 6] τ ποίει Πηατδ παις ΟΠΟ“ ΓΑτΙὰς Ὠτῖεσο, ΤῈ νογὸ ΘΕ ΔΠῚ δος οἵΐειο Πρεῖῶν 

Θ4 116 Θ.1} 5 ΥΧὶ ΠγΕΪ τι η Ιλθοσαπζοντ]η Ογτεηεμ' {τὰπὰ ρόστις πάϊς ἀρρθ]]δης Ἑογήζαη οείατη μου ὅ΄ ᾿ἰχαδπάο οἰδη) μη ἤλτ. οι ΘΠ] ΠῚ {1 ν]ς Π115 Π12΄ Γ17γ ΠΘ] 16 ίξρε τ} θαιτ ἢ. ΕΧΙΘΟ 5 (δα αὐ ΑὐΠ{Π| σφηζατα ἤαδίτο Ογιδποηπωπη νίκης, Ἐξ νιομῖί ποθι ππὶ σιαΐος ὙΊγῆ ες ἰη Πτἤδοα συ δϑυηφοι ΓΟΠΘῊΚ αμαγεΡαῦ; ἰΓΔΠῚ Νορταηὶ οχ ὁγαουϊο 46 ΡΓΕΟΑΓΙ5᾽» ΥἹΣΙ 4] πᾶς Ργουίαβ. ἤοπ ποίηηῖ» 

μεαυΐ 



ἃ 
- ΝΜ ὡς; ἐν’ τ ἃ 

Ὑ πον κάκακος ον λα νοεπ, ΠΟ ΟΝ ϑδόσυοον υὐνδουσυσονυυ δ ὐδόννουν.......,.. ἡ.ῦϑ0 ζ ἀρ ὥριο, ἀπ πον αν... κοδρώκος κάτι ωςς0ῦΘσὈ τς πον ωμνωμνννος, 

Ἀδαιις (αἱ τπαγησ σοπδιταπνοίθαπι θάμητ, 866 δ 
ὙΑΠΆ τη (ΘΠ  ΠΘιε ριιτ65.» απο πθ δι υάξ αὶ νΓ- 

ἅς ἈΚ τπᾶτο Πὰς Ῥεχεὶ σι τ» ΠΤ ντάτυτ; 665 γειὸ 
Ἰἀρϊτοὸ ἐπ (Ὡς ογοάας οάοτο φαγποϑ ὃς Ρεαϊηγαζα, 
ρον (ἀσγατη ἰαγοια; ἰαος δριὰ4 ηοϑ Ἔρ ΓΌΓΙΟΙ (αἰε5; 
ὼν ̓υὰς Δ ΠΟϊΏΏΣ ἀνελητος, αὰ πγαά Α ΡἈΥΘΕΙΔΙῊ τη 
ἃς Εὸς Ατη πη ς (α] δον οοαμνμδ, ἦι {δ ρεῖτα ο- 
ΦΓὰ στε ίσανης ἂσ τοῤάητη ἡ {πάπα ἐπιρο ταν ἢ 

01 τα αλην Γαῃ τη} ἀπ οἰ ἀπ αΓ, ἀμ} οἰ  π6- 

8501}} σηαη διις ας (γσα! δ τογγάπη νούτεῖο,  υοά 
νογὸ ἀοΕΟ Π νος, (ον ἕαῖος.» ὃς αὐρεόξα ἰασυη αι» 
ἃς ρυμίατιι ἀισηάδαν ] απ ν Οἱ πρτατοιη δάξεγεῦζο5; 
ἀῃς (ὉρἈηἘἰςάμα συαμάδοι τ οἱ ητίαπι ὃέ ορε- 

ΤΟΠταϊθηη Ῥαξος,, ποίέγοσῦ [αι λασνν σου διοσαζιο - 

ἔθη) θογίςηα!. ΜΙ ηἰηνὸ ολαν θυ μη 1 ΠΟ 0}8 

ἍΠΡΡο αϊ τον νἠνπηλαϑ αὐτο δ νττίπην ᾿ποῖϊ, 
“ΔἸ οχὸ τὰ θαι Γι δον ἀδ ποίνεῖ5 (ἰΡσ 5 τὸ σοτ- 

τούτη ἔχοίαπνιδ. Οὐ αμοδτοιη ΠΕΡ ἢ ὩΓΘΙ ερἤϊο- 

Ὁ ρευξοσινταη υφγρρεί θα το αι 10 }}15 ΡΟὉ1Π88 ἀε- 
Ῥθμαης, ΝΙ πγ μι γοιὸ ἀνπέιϊε εἰν δὰ ΗΠ ἀδην βοοϊσπἀανη 

ΦΠ Κα 4 νηϊσηιαιο γαυηην τὰς ἐπ οἰθησ οἴ: ΝΟΣ 
ἀριζηγ τροΐανη οἷοι δ ζυμα μοί σάφτο ἀδ τοντο- 

ἔσηθιις (Ἀ} θιις., φαδηίιη [ἢ ΠΟΟΤΪΗΙ {εὶς ὀχβᾶτη 
Πρηδανὴ οὐκ οτἰαντν αδοτιςνντάς παι θα» ν οἰ 
ἄσθοτο πναῦὶ τοῇ Ρδοσην. ΕολΜῚ ΤΟ. ΠῚ Ὠ1δ 5 
᾿ψιιδηο σπην νοδἱς σὴ τα νπὰ ΡΒ] Ορνα παπατξ 
Ὀρογηῆος ΠΟΙ δ 5 ἡπιῦτς ΠΟ Ὠ ΓΘ Ρ  ΔΥ}ν δ δά Ῥῆατο 

δα Οὐ ποδουπαρηπηνρα σή συν ο ΡΟ ποι 4 τη 
ἔα δυρεαν πη τα αὐ νοῆτππι δοιπάιαγι Πιέ1)-- 

δέτος, του αι ουὴ εἰἶα, Κὰ ἐδ ναξια ᾿σίσαν οὐπ ὅρὸ 
“δηλ ΔΒ 14}} ῬοΙγροί! αὐτο τό. Πμινετὸ ρους 
ΔΙ ΠΉγ}ς ρτα {τ Ὠπτ» γε πος; οὐμν ἐς τυδο παγ δ ηνά 
ἐμ] ο ἰσαιιοητδς αὐιά ἐππιτι5.» ἥυα; τας. πὲ 114 
δας, ηας τγάρσροθης ἐρίαἰη ππριμιὸ δοαῆης τατος: 

ΔῈ το πειθη δὶ βου! τόνε οὐτοάαι. 566 δὶ αιιδιιιά: 
ἈΠ ηἰδηταν ὩδιΔ πα πὶ (ἐς Ὠδα! 15 ὃς εἰ] υἀ τὶ- 

δῶν νἹἀοδητυχυτάμχθη πος οπηῃϊπὸατῦ ἢ 1Ε15. νδυ]- 
"6. ΡΟ δ οιϊαισνιπνατο τποσταῖος αἰορο. Ηος Θπἐ ΠῚ 

ἸὭΜ]γ115. (οἷαη}} πταΐτγοίῃ τοὐπατόμὶ νοϊπηε ριαίδαγο, 
ἔρο αυοά δι ταηιροίε στιν ἀς ρΗ εἰΐγας οὐ ῖα η8- 
δῖσοπξ., ἀὐγορτδῃν ΠΟΣΊ θαυ νγίλαπι ἡ ΕΓ σῚ [άχο »ὶ ἐῃ- 
᾿πτιατίμηηιις 4υα: {ππὸὶπ ργριο οοἰερτοβ.» τᾶς 
ὅδ ςοριδηγοίξοιμαϊ, Ατ Πγρομεηβοζογαην ἐοτρδη- 
τὰην ες σούροταὰ ἀςοθαηι, ὃζ φασγοητοβ βαρ ο- 
ᾶτ, [ῤρ᾽σαητος αἴ ἢ 0 Ρἱ τις ἐρ 15 πο [ἀαὰ1τ4- 
Ὧξ, πὰμη ἴῃ. ἀφησίνττι. νοπςηο, Ἐπ αἰ 1. ΠΌΤΕ 
᾿αΧΊηγις ἀἸοοθαῦ, σαὶ ΤΡ επτια ΟΠΔ165 ΠτοΙγ ν]- 

ἀτασγποι ἀἀἄμς! (δ ΡΟΙ͂Σ να οὐοάας ἀθία! Πισίηο- 
ἰδνηᾷ)ς., Δ᾽’ 4 ἐπ] παίοἱ αΐ Ριρασαγὶ ααοά 
ΟἸ1}} ἢτι ας δὶ Ἰἀοπδυιπρ οὐ τν βοπέιανη δ πὸ- 
ἴῃ ὃς Βιχαϊοτ παπιαᾶταν ταππᾶς ὃς Πέτα! ηες σἸσπο- 
ἴξης, ἃπας ποηϊο νεὶ πλοπτα ὀλρτιιβ. Θεία τη διάδας 

ϑυίατς, Νοηποτπεβογοιῖς ἀἠοπαποιπη οἵα ᾿ρίοϑ 
ἰδπότατο, Ἰΐοη οπἰπὶ θοὸς πούδα! δχεῖταϊ Πυξμις Ὸ: 
ἸΏΓῚ γῃοι ζει ἴπηρετα Πυρίατις, [δ Θαθογαμη Ὠΐη- 
Ὦτας. δέ ζαρτα νοοιξογδηζος.» Οὐ 8 βα!ατιι5. 

Ταστὶ τηισίτας, ἀτῆμδ ἢ ἅπ|010 ΡΓΙΓΣ ΠττΟΥ 5» 
ὍῬαην δοιδας, νοϊπρτατὶ5. ΓΑΓΙΟΗΘ πη} πιι- 
ἤας ςδάξης.Νοη ἐαυ άοινι τἰρι νι Ασε- 
ὑπ᾿ την παίγατοναὶ ταΐεαι ἄστυ ποοίδηνας ἰοὴ- 
ϑϑοϊευηοτυτὰ αἱ νεδενν δ» πιεγοαταγα » ϑενοτία.- 
ἐπ τηρτίδας. Νοδὶς δπὶπὶ γασᾶῦ Ῥῃ]] οἰ ορίπατὶ. 

τὴ ὼ . τ ᾿ Ἶ, ζ “, ν δ ἀπρς 

τες ἀπρὸν πόῤῥω πόλεως; Κη δοῖδων ἐμπόρίας. Κι) ΤΟΟἾΤΩν πὰς δῷ  ἩΜΑ͂ν 

, ᾽ 

ΚΝ “ 

Εατγίγ Ευτορθαη Βοοίς, ζοργτηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑβι τς 

υςφα ΒΥ φουπεεγ οἵ ΤΗ6 Ὑγεί!σοπια Τιυβὶ, ἰοπάοπ 

Ἐ“’ῷ 2 Ξ:Τ Ὁ 1.02; ὰ 257 
οὐδδη ὥλεσσι μαμάγμᾶμον εἰοθδρ ἔδουσιν. ἀλλο! 

μή δόλον εἰλλὼς οἶνϑης γ τὸ ἐκὴ δὲ μέλξις «λῶν 

τοις εἰξρο κε λζ όϑο ϑαλα πη ν μεύτε μμω αἴαλῳ, 
δίῳ τῶτο κοτεάϑ εὖ ἡγοῦ τὰ ἀρξα τὸ χρὴ τὰ πέμαζα- 

ταν εἰσὶ νὴ τίω ἧεραν ἕξίαν » εἰσίν γἱπείρᾳ «αὶ παρ 
ἡμῖν ὡλὸς, ὐπέγοντες ἀυρὸς νότον ἔλατίον, ἢ πρὸς 

εἰσπερατίε ἡὶ ϑείλο ἤα. τούτους ἀμιμιων)" καλοῦ- 
μδρ τοις ὥλιἂξ. πίτροῖ δδαύτοις ψῶφα οὐκ ποὶ ζ6-- 
Φει χϑὴ κρύγῆει. ἰὼ ὅτων ὠφέλης δλιβεβλημδμίο 
ὥασερ ἐφελκίφα, ῥιαφτύνη πολλὴ Καὶ χερσὶ ΧΙ σκα- 

λίσιν ἀρούω τὸ βάϑες. τὸ δὲ ἀνα χωνυ μον ἣ ὧλες 

εἰσιν, ἰεἰεῖν τε ἡ οξὴς χιοὴ γι σωιγτοι αἰ ὡλίω ἡσὸ- 

εἷωώ. αλλ ὅπως μὴ συφιςικίω ἀπειριχαᾳλίαι δίῃ. 

ϑῆς τὸ ἐπεξελϑοῖν δὴυ ἔχεχωοίων ὡλῶν τοῦ ον)" 

χκῴτι: ὅκιςα γορ τοῖς αρροὀχούτοις ἡμῶν ποροσιζά- 
νοι τὸ φιλότιλι. πάϑιθ ὐλλέδ σὺ γὰρ απταμτεῖς 
ἐχᾷστι πῷβ γα δ τὸ αἰθὰ ἡμδι εἰδέναι αὐέλου τοί. 

γυώυ εἰὐὐολι φούσης δχιςυλῆς, ἵτά χρὴ τῆς αἰχφθεῦ 

πολυφδὰ γηχοσιύης δῶς δέκίω. ὡς, δὲ χρὴ χα- 
Ἀερὸν εἰς πίξιν τὸ χείξοις δπύδροφον᾽ οὐ φιωλιν 
οἱ ἔργον σίθον αἱ ἀντ ει σοι ὩΣ γε σαμων α λῶν: 

ἐγτᾷὶ οἱ δεῦδο οσάγματα ἔχωρ θὰ νεῶν χρὸ ἰςίαν 
πα ϑειλοήης αὐῶκ δα δρμδιυιθ’,οὐδαςγαρ ὡς ἐγὼ κὴ 

φιλοσος ὧν “ποτὲ ὥρᾳ ὑμῶν, ἐϑια σεέρε ζει υτὸ Δικ μζα 

τῶτο φίω ϑυίλα σαν καὶ ὠϑθξ φαίξο, καὶ “ρὸς 
κεγώβω, τίαὶ μι: γώλζω λίριψέυυ τ λαν ρον: ΟῚ 

εἵλκετο ναῦς. χρὴ αὐήγετο πορὰς οὖρον: αὖον γιὸ" 
“ἄς ἐκείνη. ἐγελῶτο οὶ εἰκάσασα (Θ΄ αὐτίω ἐμοὺ 

ζώῳπολύποθὶ, οἱ δὲν δήακεινπία τὰς γνώζκρες ὧς»: 
πὸρ ἡνξϊς ὅχειν ὑφ τὴν ἐπέκεινα ϑιὺ λης ἀλούω 

μὸν. ἡ οἷς πστε 5. ἡ ϑούλη- διοδδυσω τοῖς ὄζοι: 

βῶσιν -αὐτία ὐσύϑιωωνα, κὴὶ ανέγμλητο, Ν αἴ σὲ» 

ναὶ. αὐδλ᾽ οὗτοί γε κὰν πε οσίωνται ποτὸ τοὶ πέρΣ 
ἡἶρ γεῶν 2 ἢ δόξωσιν ιἀγιθιν οολᾷν »" αὐ ράα 5 

αἰγπςυῦσιν, ὅτ, δυυίαται τρέφειν αὐ δορφόπιοες καὶ 

«γέλοια. τθτο γοὶρ μενίω ἔχειν ἐξιοῦσι, « ζω κεν. 

πέρι γῆν τὸ τορεσξείον. ἐγὼ δέ ποῖ αὐτοῖς αὐανοῦε:- 

σιιορὲς τοὶ αὐ δὲ ἰχϑύαν - αϑαλαβων χοὶ φϑεθσσι- 

οὔξεας πόξῳ τινὶ μέφαμον ,ἵδάξα ἐδ ἐπ αἰγύπα 

είν συχνοὶ . οἱ δὲ, ὀφεῶν πονηρῶν ἔφασαν οἰ νὰ! 

σίῤμίο τα. χρὴ αὐά 80 οίγτες ἐφόύηον; τος ἀκανϑιις 

ἀποηγοϊοντες,ὡς δυ δὲν ἡπιωτέρας, Ὁ δα τὴῦ ὀδὸν" 

Τῶν φαρμιδίχε  ᾿ϑὴ ἔφυ. Ής ὃ γεραίταΐος; ὦ σὴ εἴδ.. 

ἕξη φρενῶν Κπιξολώτατοξ, νολη γοῦν δα ὕδατος, 
εἰ λυκοῦ πιςεῦσιι ἡφελὸν τι αὐτίϑι ξεφεῶς 1) ἐδὰ- 

δγγον πηγαί Ἐ γαιϑῶν αὶ ποηίξιωνφαμκος 
τον ἀἰὐρώχεξ τὴ Θδὐλλ ἀρ λυνώντων, ων Ἐδ, αὐ δ 
μωινόμϑμδς γσύσωητο κ" εἴκοτὰ γε ἀγγοῦσιν. δ γὰρ 
σφαὶ ὠκφνυκτος ἐϊείρᾳ χῦ μοι ὄχιθρονσκον πελοίϑοίρ, 
ἀλλ᾿ ἵππων λεελιετῖσ μοί.» μηκάζον αὐπόληον. ΚΘὴ 

ρρβα τιων Θληλη. ἡ, Ταυρδ ἈΟΡΣΒΣ ΘΕ δὲ 

ἐχξνὸς ηγεξαλέσης Ε. “ολιτζαίν Ο ῥόμέξος 51ς ἣτ 

δόνὴς λόδον ὀδεμειῷ ὠϑοα χῶρόν μιεισιχῇ!: μῆτοι σοι 
δοχϑδιᾶν ὠμοδιη γεϊῶς τοὺς αἰ γομ ον» τοιδῖσον οἰκουγ- 

γρ ὅξι φζολη ΡΩΝ 

- ΘΕ ἄο 3) 

42 Ἢ» “.΄-; 
᾿ ὦ 

ΞΞι--- -  σαος τες κοῦ Ξεξεις .... 
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Εαηγ Ευτορεαπ Βοοίβ, σοργηίϑῃ! Ὁ 2012 Ργιοῶυεϑε τς 
᾿πια865 γβργοάυςθα ᾿γ εουπεϑγ οἱ Τῃ 8 ννει!ςοπιθ Τρυβὶ, ἰοπάοη 

4) 

5γ6 ὈΙΝΕΛΒΘΟΚΥΜ ΘΚ ΘΟΚΥΜ 
αἰκολία οδὲ κακουργεῖν. συυϑοισδοι οἱὲ γγάσοι πᾶσιν ἑ. 
γωρικα) χφω μδύων ἀ λήλοις ὅι γεωργίαν. ἔχ ποί- 
ἕνας, γ ποινμας, δὶ ϑήραν ὧν ἡ γὴ φέρει πεινζ-. 
“δαπήν.οὐδὲ γαρ νόμΘ' ἡμῖν, οὐτ᾽ αὐτοὺς, 6.9. ἵ:- 

ποις , αὐ ορωτὶ σῖτον αἱρεϊόντη. ὠρλςῶ δ δὲ ἐπ᾽ 
ἀλφίτοις. ἡδέςοις μδιὺ ἐμφαγεῖν. ἡσέύςοις δὲ ἐμυπιεὶν. 
εἱ κοὶ τοῦ ἸΜέςορα κίρνησιν Ἐχᾳ μυϊδὺ μι. τὰ τὸν κόπον 
ἰχυοὸν ὃ Κιωυεῶν τῆς ϑεθίνης ὥρας ἀλέξημα. κοὴ 
μίω ὅξιν μὰν καὶ πύρινα πέμμαΐα. κῃ τοῳτὸ ἀ- 
κροοεύων «Ὧῷ μδὸ, ἥμιερᾳι. πὰ οἡ᾽ ἄγρια. πάντα ἐγ- 

χϑρλα γῆς ἀρίςης χυμοί. καὶ κιοία μελνῆων; καὶ 
γεύλα οἷξ αἰγῶν. οὐ γεὶρ νομίζομδὴμ βοΐ ἀμέλγην. 
ποιοὶ ἐκ ἐλαίῳ τὴν ἀφϑονίαῦ ἐν ταῖς “ρᾳπέζαις, 

γὸ ἡ δὶ τ κωμῶν κα δ ππων ϑύρα. ἰὼ οὐκ οἷδα 
πῶς «ἰ πεϑσεῖπεν Θμῆρὲς κυδζανειραν. οὐδὲ ἀρν- 
ωρεπέως ἔφη τοιὶ ἀὔδρας, ἐν αὐτῇ γμγνεώχω. ἢ ὃ «- 
οραν ἐπεογμάῳ τοιεέτου τετίμιητοεν,, αὐ ροόγπα πορε- 
χορδῥην,αὐαι δὴ κὺὴ παιμπόνηφᾳ. καὶ ἐὐὲν ὑγιές ἀλλὰ 
λοίσορι, αὐ κακοῤῥαφέϊν εἰδότα. ἐφ᾽ οἵςχἡ γελωμὰὴν 
ἡ μεῖς ὅτοῦν ποτε ἡμιὴν ὁμόῤῥοφα “πρηται. Θέ τουσοι 
“ἀρ ζι νὩρὸς τεὶ ἐν ΤΠ χκαμίνων κρέα τὰ ϑηρεια. 
παὶ τὶ λέγω τὰ ϑήρεια.φαρχάκε γ αὐ ϑῶτον," τό. 
σῶν παρ᾿ ἡμὲν γοὔσοινζ, ζυτῶσι δὲ οἶνον μδρ τὸν λε- 
γηοίαζον. μέλι σὲ το παχυΐφ τον, τ ἔλάμον μδρ τὸ κα- 
φόΐατον. πυθὸν ὃ τὸν βαρύτατον. αἱ πωτοίΐσας αὐ-- 
270 ὑμνοῦσι κύωφον κὶ υὑγκηεῖόν τινα, καὶ φοινίκην, 
κοὴ δαῤβαρον.ν μὰν σὲ ἡ γγόθα καὶ εἰ χα 8. ἕν ἑκέςης 

ἡτἸώται, τῆς τὸ ἄπιθον φερφύσης, τοῖς λοισιοῖς ἐκοισὴν 
νιχᾷ. χα) τῶ τ᾽ δὴ τὸ ὧκ δ ὑτέραν περωτεῖον. ὃ χρὴ 
Πηλοῦς καὶ Θεμιςοκλῆς σῦος μοι, τών πώντοων 

ἄθαςοι τοῖς Ἑλλησιν ὠκηρύχθησαιν. εἰ δὲ δὲ κα αἱ δοίη. 
υϑ τὸ δεῦρο μέλι χεῖρον εἶναι ὠρθς τὸ ὑμήτίοιον, 
ἀλλὰ τοιῆτόν ὄςξιν, οἵου παρόντες ,ἐσδὲν εἶεν τῷ ξένω 
χυμξι ἔλαιον μᾶρτοι σειφαΐς τὸ ἡμυρβαιπὸν ἐἰρίςεν ἦν 
μὴ χοίνωσιν οἱ οεφ, ϑορότες τὴν ο᾽ωιζαν. ὠκῶνοι μὐὲν 
γαρ αὐτο, ζυγροςατῶσι» ῥοπτὴ τί αῤέπιωυ ὠξετά- 
ζοντες. καὶ τὸ μειαγωγϑν»ν πλεονεκτήκζφτος μοΐ- 
ρᾷ λογίζονται. ἡμὰν ἢ εἰ χωιλκούονται μδρ δ) τοῦ. 
λαιμοντάλᾳνται φαμδρ ὃ εἴστερ αὐτὸ δέοι ποιξν,φύ- 
σιν εἶναι τὸ πλέον ἙΆκον μῶν. ἀμάλε, τὸ θαυμαςὸν 

αὐτοῖς χφὶ ὠνιον ἔλαιον, εἶν τοὺς ϑρυαλλίσιν ὑπ᾽ ἐ- 
σδενείας δεν εξ! ΟΡ αε φλόγαι. τὸ δὲ αὐτόχθον, πὸ 
οδυναιότητ Θ΄ πυρχαΐαν ὅλίων αὐήφησι. πα) ἐστ εισαν 
λύχνϑ δέοι, χειροποίητον ἡμέραν ποιεῖ. ἀγαϑοὸν δὲ 
λιπίωαι κῷζαν. ἐγαϑὸν δὲ σωασκῶσι ϑρέψω 
γέύρᾳ. ἡμῶν ὃ καὶ τὸ μοὺυσιγοῆς λουμαδηιχώρλον ὡς 
οὐδ ὲν ἄλλο. κὺ ἔων αγείζο μάςς λύφμόν τι ποιμε- 
νέον Αι ιτὸν καὶ οὐτόσκούον, δ φημόν τε κρὴ ἄῤῥων ἐ- 
“πριῶς γόκ αὐαξιον τοις ἐν φῇ Πλάτων)" πόλει 
“παῖδας ὠκξέζειν. ὡς οὐ λογίζεται τῶτο. ἐδὲ ἀρεὶ 
ἔχε; τὸ πιμφανῶς ἡρμόϑυ!. τοῦ ὃ αἱπλφ νι χορ- 

δῶν, συμξαίνεσιν οἱ πυρφσείοθοντες. εἰ γεὰρ ὅδιτίϑεν. 
τῶι δυφώσως ιἰποϑέσεσιν, αλλ ἔςιν ἡμῶν κα λόν τ 
χρθλζαι ὠδὲές, ἔπαινος ἐψόρχε κρλξι, τὸ ὃ μιείτφος χύ. 
ὡν ἐγκωμίου τυγ χάνει. δὴ οἴκχαι “ἰχαιός δὰ, τὰς 
αὐγας οὐκὸ ῥῥωδῶν χα λαρυγγῦ ὧν τοὺς λύκοις. 

ΝΝοη γασδῖ οὔτε βασίτιαπι ἃς [τ ολις ΟΟπποπτιδ αι 
τε} ΟΠΊΠ6 5 ΟΠΔΠθι5(οά ας μασθητον νὰ [1 π 
[1458 ΟρΡΕΓᾺ5 τγϑάδης δα ἀρτισοϊδτιοηςπ), δὰ δτεβε5 
τα ραίζοτα5, ἀά ΘμλΙξατιάτ θόσυμ ἡμα ἔοτὶ το 1) 
γΘΠΩΓΙ ΟΠ ΟΠ, ΝΟΣ ΘΠ 1 οἰξ πιουῖς νῖ αὐ ποϑ δῦ: 

4αἱ οὐδυμπὶ οαρ άς ΑὈΐο» ΠπϑοτοΝ εἰ οιπνον δυτοπηβον 
δεῖς οἰλπη ὰ δἀοιγάμμι τ αθ΄ δι δθηάπῃ {πα ΠΠη]8) 
οσαἰαπποά! ΝΙοίζου; μαϊίσες Ε]οσαιηεάς. Ῥοί ἰαρο: 
τοι. ἀνά πιπὶ ἃς ΠΟ] ον αἰξτο τευῦροῦς ΟΥςοοΙ, 
γίτε 58 τε βοῖς ἀὸ χοσγοαῖ, ϑιπτεθείδαν ποῦ ]5 {δε 
ῬθΠυπγᾶζα τα: πόιιτ Ἔ οὐ ὅτ, ραύτίμγ οὐου τι γ βᾶ" 
τὰ {ὙΠ ὁ {Ἐγ] ιςιπέξα ποιτα ΓΕΘ Ο15, (οἷ: ργαμλΠ 5 
ΟΠΠμΝ μος Ρτατοτοα πὶ ἀραμι ἔνα! »ἄτηις 140 (ὔν 
Ρτιμμ 1}. ΝΟΣ εἰξ ποῦ! σομ  ἀοταίο δοιιος πλΠΠῈ 
τὸ γα μητ οι τρηίὰς ςορία που νηΐονε; αἰ 
Τα.) Θ]οτ Π 16 Ὁροτα ἢ νοπαμάο Ραγαηταρ 
οαῖι5. “ξι}} Ἔχοογοιζατίοπθηλ9 Πίοίο μαι ΓΟ 
ἡοῇ ΔρροΠ]αγὶς ΕἸ οπλοσιῖς κυδιάι οεραν : πὰρ Πα ΠΙΠΊ0Τ 
ται) Πομτπιὴ ὁ βδέξεϊοθιη 9 ρατο {το π0 5 ΩΝ 
αἰχοίζ ΟΡΕεΓΑΠ δῚ παϊαγο, ΌΤΙ") ἀιιζο ΠῚ οἰ πο! 
ἰαιιάς ἀδοογασῖς, αι ριαίϊες Βοπιιποιοηοδ ΠΡ" 
ἀἰθηξοδ δὲ ΟΠῚΠ] πηα ]Ἰττὰ ρυαάἸτοϑ, συΐηιο η1}}}} (41 
(ςἃ ἐοπο τα πηταχαῦ, ἃς ππα]ὸ ἰοαιν πογίηῖ, 4109 
οὔ14}}} 105 αἰτ  ἀδην5 ἢ αιαηκίο ποήγα τοέξα (υρ]μ; 
της, ἘΧΒοττγείσαης σὴ μῺ δα σαγη 65 ἐου ηδς ὁ απ 
015 Ραμ ἀδιἕθϑ» ἃς συ ἡ ἀἰςο βου μαδὸ Ν οποημπι 196 
ἢχουοι! ᾧ οἰτίας., αυὰπν 2115 ἀρὰ 05 {ππιογοθν 
Αὐρεγιιης νἴπιιτη το Π]πγά 5 πιο] ογα ΠῊ ΠΠπυμπὶ» 
οἶδμα οὐ ΠΠ αγολ, τ τ ςιι στα Ππιιπην, Γπά!α 
Ραϊγιας τη Ὁα απ λάδι οχτο  αμλϊ (ὑγρευπ) ΧΗ 
ποτε ἀπο απ, ἃς ΡΒ: Ἰσίαμ), ἃς ΒΑγαγδηι 
ΝΝοίεγα νοτὸ ΤΟΡΊΟ » Φααπαϊαιη ἃ ΠΠρῚ}}ς νΊη οἰ ΓΙ ν 
1110 ιοά ἴῃ εἰς δλερὲ᾽  Ήμεν, Ἴρέννσς οἵξ, ΓΟ] 15 (41) 
του πᾶ! δος Ἔχς οι πτ τ ἢςς οἰ Τοσάατιατῦ κοι ραὶ 
18,4 σου δοίτος Ῥείθαῃ;) ὃς ἘΠομ Μξοοϊό;οπτηΐ" 
διι5 τοις ΟΊ] ΠῚ ΡΓΣξαπΟΠΠΠτηος5. Οταςοτγῇ [πηι 
οοἰεργαις, Ομὸά {1 ἀθηηιις οἴἸά ποτ πγο] ἀοτον 9 
οἤξ, ςἢ Ηγηιοτίοηίς σοι ραγαῖαηι» αἵ οἱ δἰ απο 6» 
ΟἸ 5 (1 σορία Πτφ 181} ορὰς μα δϑατηιις [ἄροτο ρείεν 
στο. Οἰδαπ γοτὸ ΡεεΓριοὸ ὃς ρα), ιοα 1 20’ 
ἐγ τοῦτα ργοάιοίταν,οἶξ οχοο! θην ΠΠλΠὶ » ἢ πο} 
1} "πα ]Ἰοίμι ἔθ γαης, αὶ {δι ἐπ Ἰσαη 41 τατοποπὶ 
σογαρογαης, {ΠΠ6ηϊτὰὶ Πἰργαης ἰρίμη ὃ ροηάεζέ 
γ χη Ἔχρίογαης » ὃζ συοαά νἱποϊξιγ» εἰ γι προ πα! 
(οττθπη ατιτ δυιῦτ. ΝΟΣ νεσὸφηοη οἱοἱ οι βαρεϊοᾶς 
ἀ49]}Ὀτα5 οατατγηιὶς. ὶς αυϊό οΟιθημ 1 )}15.1}} ἢ πετῶ 
πρηκ4 τατος μλταγοτη ἢος τααΙΠΓογουν τ οι ]οΥ στα 
Ὁ111 Δητοροπάζαγ, (ὐοτιὸ χιοά Δρυά {1105 [ἢ {{Π1Π|8 
φαἀπηἠτατίοηο 6 οἰθιπι νθηαΐθ, ΥἹΧ ἰη ἰπρορηὶς ριῶ 
ἰῃβειηήτατα, βαπηυδαι αἰδοῖ ναϊοῖ. [πάϊσεηιι νοιὸ 
ίυα βϑοποιοιζατο,τοτᾶ Ῥγτιᾷ 1ποο πα τ. ΕΠ Ια της ἤτ 
ΟΡ 5» 1ηφηππξαέξιπη ἀ16 1 το άϊτ. (οηάωςῖτς δι ἀπ 
δ ρταϑεπάδῃ οἱ] ς ΡΙΠραο 6... Πτδ ΡΜ Πρι 
δα αἰοπάος ὃζ ςοηβγηγαηάος Πδιοϑ. Νοδὶς γοῖὸ 
τη α{ς 65 οτίαιη ἐπα Ἰροητπη οἱξ Θχοογοίτίμῃν, αι α 
ἃ πό 4}1δ  τοροσίας, Ἐτ οἰ Α ροπηδο τὶς ἰγγαΐα φαη 
ἄλλη) ΡΑΙξογα 15 το πα 5 3. τά]. (στοῦ νη (οποτα δ 
γ Γ]5 Αθυπάὸ πο Ἰηάῖρηα, απα ρΡυοΣ ἰπ ΡΙατοιΙβ 
γερο ᾿ξτυαητζιιτ. ΖυΟΏ ηΠ πο ἧος {ρεέξατυτ» ΠΩ 
ψῃς νἱτταζόσῃ οφητιηδῖιγτ ςοης ἡ ηηὰ Δριθητον τη057 
ἀα}1., ἰξἃ ςῃοτάατηγη Πιπρ  Ἰοἰτάτοι ΕΟ [᾿ 
ααμηταγ. ΝΟ Θηΐπ νταπτυν ἰυχυτίοῇς αὐσυΠ:0Π5 
τ15, [δὰ Ἔρτερία αι δπὴ ἄρ πο5 εἰδ ςαπι!] ἐπα ΟΠ 
Ροΐϊτα ἰῃ Ἰαμάεπη αγίεζις (ΑἸ ταρ τς » ὃζ σλῃηὶς πλυ" 
ἴα! «εἰς δ τατον ἘΠΟΟΙΏΠΙΠῚ 5. πὸ νὰ ΟρίποΥ εἐἰσπῦϑ 
οἱΣ χυὶ ποπ τπρειαῖ Ηγαπᾶς ὃζ Ἰὰαρος αἰϊαιγεῖν 

Ετποῇ 



Ἑξποη τη] χιὸ σαη!άἀαξξοτ οὐ] οἡΪἷ5 Εἰ πηλτογία, 

41} ἀπε δακίοι. Ἂς ἰατοιεϊοπίριις ΡΆς]8 {|| τοῦ 
ΘΠ] φαγΠ 1π σα πογα ποὺ αἰας Νθαυς οὐόπι βο- 

ΠΟ Πραγάτη ἱγγᾳ ἀφάϊρῃπαζυγναόιίαηι ρ᾽ ΠΓΕ5 ΔΠ115 
Ἰϑοῦσς δά αοὶς, ΕἸσυμα τοι ἃς νιτόπι ἰπτοηῇς οποτ- 
ἧἰς Ρ(ΆΠΠ πλι.Ρ τς οατουὶς νοτὸ βγεοατίομοϑ αιφάδμὶ 
Ἰλνβιῇ πηζοριτοθα σα τ 65 ὃζ ρΘΕΪΓΙΟΙ65 Ὀοπο- 
Τηλ ΒΟμλ ΠΙιι5»ΡΙ ΔητῚς ἃζ αἰταχθητὶ5. ἶσος εἰαπηο- 
ἱππῆς ἀριιά πος (ροεϊοία ἃς απτίψαα ὃς ραπροταηι 
ὉΠ. ἴλοχ λιζοιη ὃς το σὶ 5 ἁιἰςὶ» (ὃς ἔοτταπα (αἰταῖ!ο, 
ΟΠ Π πο ποιηΐπα υχ άπ Ρεγοιρίπλι5 τ]ὰ δὰ- 
'ππὰς, χιαί Πατησπα ἢς αὐ [α(Ἐἰσίαπα σ!οσγια Ἰη- 

ζξηῇ δζ το τόξα, ας πχογτὸ ἀρὰ πος τασοηγατ, ὃς 
ἐΠΠΊΠΊ 1. Οτἴπαυν ἂ δἰαοαάὶ αμά τ ομ  θι5 αὐτο ἃ- 
ΕΣ" Ναυη δ τοὸχ αυυϊάοαι αιὸά (δαροτ ν ας, πὸς 
Ὀγτα Τὶς ργοὰ ποιογιης, Ετπ5. εαίπι προ 15 ἀΠ ἢ} 5 
Δδιηοηδηξζαν αὐ ἰἰς αιυὴ εεϊραζαμ εχίριης, Ομ]5 ἀὰ- 
[θα Πὲς {τ,14 νετὸ πο ἔμτὶς δείατη ππδαϊβοίξιπι οἵ. 
δ πορθ}}} [ἀπ ἀριιᾷ πος, αι! νίπις αὐ ργαδη5 
ἔαρις5 Ασαπηοτηποηξ Αὐγ 61» 40] ργοίθέλι εἰ 
ϑὰ Ἵ τοίατ, ἱπιρογίαμη τοποῖο αὐ τγθηζα», νἸσηηὰ 
ὁρτορὶὰ θοματι ἃς ποπείιι. Ηος δπτη ἂΡ ἰποιμη4- 
αἱ ς βεγὲ ποδὶς τγαα τ ποηλθη οὔ, ὃς Ψ]γΠῈπι αμέ- 
ἀπ ἃ Οἵ οἰτ15 ΠΠ}Ρ] ]σο 5 θῈθι]ς}» ΟΠ Π4Πτ)0Δ]-- 

θη} αυ!άφην που ΐποπη: αἵ ἰη τορι σογοη δ! ἔτε- 
᾿αθτη ὃς [ἢ ἀοροτατίς οι! σομΠ}|}. Ποῖ πάς τάξι, 
οι ἀς Π10 τπιατιᾶν, αὐ δίτιαπτοβ ππὸ ρεστογίτο Ογ- 
Οἷορὶ σσυϊιηγ ΘῈ δάἀοηυρτιηι; ὃ φιυοιηφαιηοάᾷῇ (6- 
Πδχ (Ὁ ατίοῖς τα μοθαζας. [ναδὲς νοτὸ ᾿αηυαΠῈ οἱ!- 
ἰἰοάϊο αὶ ἃς ἀιιοῦ δίερσὶς Ἔχ  επιαραῖ οὐο5 ἀποεγε; 
ΠθΘῃ ἀοϊςηζοιὴ οπεῖο, [δ εχ ἔπα οαἰφηλίταϊο ἀο]οτξ 
“Ῥετοϊρίοηζοιη, ἘΠῚ ραυ ίρεν ρεσ θρηξοϊαπι αηὶ- 
ὅλο ΠΟΡΙ(Οιιηα, ρου γα ει αὐγῇ; ν 4}Ὁ] Ππαρ! Ἰοὐτα- 

ἐεπὰ Ρορα  ἸΝο ἔγαπὶ νίται ἀϊοος 4ητο ἔα δ, ρα: μας 
.1ὴ {δγαϊζαῖο, 

Ἑϊάρη. 
᾿ ἢ 

ΟΡ ὶς οὔἴδιτν αθίξης ἴῃ πιθπιοσία [δηῖρογ Ρτα- 
' το 68. Ἐτβηΐτη νε πηαχιπνὸ νο τΏγι15 πε: ΠΟΥ] ἅ 
Φροπογος Ὁ ροίΠηγι5: απίπια τὰς ἀυ!οἰιηηα ὅς 

ἸΠΟΣιμι ἸΠτο στ  πηογ ἔγατοῦ οπηη νυ τε Ρι15 δά πη]- 

τάάο ΝΙΊΒΙ οπίμι τὰς τηθηνοσγία βογὶ ἐαπέξιας ααξο- 

Πὰς Ροἤτ,αυ ἀῦιντ ἀυσιμξιπν τ]. σαροϊ ᾿ο 1 Π 

“Ογηρὶ οξτατ σα τις ν τ ΠΟ πὶ Αἰ χυαηνο πο ]5 [26ι5 (0 
ῬιδηῚ (ποῖα, ἃς ν᾿ δοδθγιις τς αὐάαπηίαις {ἀαι}{1- 
ἴδ τ) Γευπχοηατα ταοτγατα Εοπο. Α βθοἘὶ πος ετίδπι 
ἢ θα; τλΣ {ΠῚ αχ γιῖπι [ἢ πηοάτμη. ΝΑ τη ἀσοορ Πη18 
ΠΏ] ΜῈ] νογὸ τοπυριις ἐτίαπη ΠΟ]! 0611} νϑηΐας 

Ἀϊϊαυληάο, 8, μος ὰ Πφο ροπη ἱπιρείγαγο. 

Ῥγίμηιοηΐ. 

᾿ς  ΡΙση τί ΠῚ αρυά πος ἀοςυζ 181} Δδὶ ΤΟΥ δαά!- 

ἐπε ν το, αΐ Ομ ο 5 Γατ 165 ΟΠ σ]ογία {ππηπιὰ 

Ῥδταρταμῖς, Μαζὰς ποιοὶ ποη Ἡογουϊξ μαρδας 

ἰῇ οὐ, Πα ΐας Π 15» πιοις σοηΐοδτιηι5 ἰδ ΠΠ ποῖα 

Θ᾽, ΟΙΠΙΠῸ ῬατΓΙ5 ἀταυίαζοιςποηνῖε,[64 ἀη1- 

ἴα Ῥγοβς (ἴτας ἰσίταῦ λα Βοιηϊηςς πταῖοβ. Ηοτοι- 

ΝΕ τάλαν ΕἸ γας πὶ ἀδ ΑἸ όχαπάϊο .4}] ΡΝ 

ἈΠῸ 

δὰ ᾿ρῃ[ιρτιάϊηο.. νε ἩΠστιπὶ ραϊγίαπι ἐχραγρεῖαῦ, 

ἴση ἄορι Προ (Ὡπὸ οριις δγαῦ ἃς στους. Θεά ]οϊεο 

“ΕΔ τη ἴοοιο ἃς Ἀπ; πο) Τλουπὶ ἰστταϊ σοηπεῖο 

ἐς [Ὁ τῆοσο [δὲ σοπιραγαδὶζ 5. δ βΒείζες ἴῃ {ιάπιὶ 
Ῥατιουν τα Ἰηδειποηία, ᾿ δέ. ἀπίῃ ριεϊαζε. 

ἘΡΙΞΤΟΙ. . 

᾿ χὰ Ἰόλεω συμεμρίγου χοὶ οὐδα 

πιὰ 277 
γκ ὃ κιωηγεέτης ἐχ ἥβκιφοι ὦ δὴ γίνε), κὰ τανομαὴς 
εἰρήνην ἡφιῶν. (Ὁ σὔωχοον ἡμκφιςυπτονοίταισίᾳ χρεῶν. ἡ 
σδιοδυμοτόκος ὄϊς, ἐκ ὠπαξι8 ) ἃ λύφας, δὴ πλείω 
δὴν ἐγ ἐκῥέφει τὰ ἔκγονα. τ ἰω δὲ κρα δέω ϑιιιοὶ 
καὶ τίωὺ ἄμσπτελον ἐντείναντες ψλομᾶμ. οὐδὲν δὲ 
ὅσον δῦχαι Ὥνες. ἔτι τὲ ἀδικαίᾷ χαὶ αἰτήσης αἰ γαϊϑῶν 

αν) οφύποις ΧΟ φυτοῖς, "Ὁ βοτοῖς. ταῦτοὶ σοὶ χ) το 

τοιαῦτ, πταρ ἡμῖν ὦκα κἡ αῤχάγα κἢ), πενήτων αἴα- 
ϑτύ. βασιλοῖς ὃ χἡ βασιλεωξ φίλοι τὸ δαίμονος ὄρ- 
χησις γοΐα δὲ συνίοντες αἰκόομδυ: νόος. τώτινα χᾳ-- 
ϑαπορ αἱ φλόγες, “ρεία αὶ δόξῃς ὡξαηχόμδμα ἃ 
σβων. ύμδνα,ταῦτα σεῦρο ἄγιφκῶς σιγα ).ΧΟῚ 4ο- 

λὴ Κ ἀκοαὺὶς τοιάτων εἰκοραμίᾳτων. ἐπεὶ χρὶ βασι. 
λό, ὅτι μϑρ ζ ἀεὶ, ἴσως ὄιςειν) στιφώς.πο- 

μιμνήσκον2) γὃ ταν κατ᾿ ἔτος τωθ ῖα ἐκλθγόν τῶν 
ες φόφοις. ὅς τις δ τίς ὅς. ν,ε κῶλα ἔῃ Τὸ σαφῶς - 

εἰλλ᾿ εἰσί τινες ὧν ἡμὰν, οἱ μόλοι κὺ νῦν Αγαμάμνονα 

χρᾳτεῖν ἡγην 7) δ ὦ ξείδην, ὅ2ι ἐδιαν.δ μάλα καὶ 
λόν τε χα ἀγαϑόν. ὅτο γὃ πειιδόϑεν ν μὲν ὡς βασι- 
λιν ωοφσὶι ἐσοτας τἐνο ρα. κοὴ Οευοσέα τινὰ φί- 

λον ὠυτ ὀνομκο ζεσιν.οἱ χρηςοὶ βακόλριφλαακ οὐν 

μϑο αὐδϑοφπον. ἀλλω διαφνὸν ὁμιλήσει πραγ ῥιασὶ 
τὴ πόρον ἐν ἐμηχάντις συρεῖν.μιελρι γελῶσιν, δίᾷν᾿ 
πἰδὰ ἀντῇ λέγωσιν ἡΠέ μοι πέρυσιν ὡκτετυφλῶθζ 

τὸν κύκλωπα, ἰκὶ οἰς εἵλνκείς μδὲ «πο τῷ κριᾳἶ τὸ 
γερόντιον. τὸ δὲ κρίϑειρχίω τί ϑύραν ἐπΐρει, χρὴ ἐ- 
ρα γεῖν ὠετο τὸν ἡγομόνα τῆς ποίμνης, οὐκ αὐχθορίε-- 
νον τοῦ φορτίῳ..τῇ δὲ ἀυτεῖ συμφορᾷ συναχθόμϑρμον. 
ἐγηύου βρυχύ τ δζᾳ ἃ ὄλιςολες μεθ᾽ ἡρῦϊι τῇ γνώ- 
μη" τεϑέα σε τὸν ἀγρόν. εἶδες ὡπλόΐω πολιᾷ οὐ μια" 
τῶν. τὸν ὅγε) γῶς βίον ἐρεὶς ρὶν ἡπυξϑαι τω “ιοηῦ 
ἐν εἰουλείᾳ. 

Το αὐτοί. 
Η ΜῊ ἀεὶ κὸ «πον»δχυδὲνι εὶς τὴ μνήμη, οὶ δὸ 

᾿ ἐο᾽ αὖ εἰ πάνυ βουληϑτίηρδῳ ἔπελοϑέιϑοα,» 
εἰυνείμιεθει. ὃ [λυκυτάώτης σᾷ ψυμῆς χὰ Ὁ αδολωϊω- 

τῶν ἡϑῸν ἀοελφὲ δζα πάντων θαυ κκοίσιε » ὡς οὐ εἰὲν 
αὐ ἐν ἡμῶν ἡβύθιτο αὶ αἷδε σὲ μνήμης ἱερῳτερον ἢ τὸ 
“πάλιν αἰθληηυξαῶα; Ὁ σεβασμίαν σϑ κεφαλήν. ὃ 
δοίη πόϊὲ ϑιὸς ( Ἰσδοιμδι δε.(ἐ ἀκέστη μδρ στ α᾿ ἠδὲ: 
ςης Ὁ λόγων ἡχξς. σεις ὃ ἡμος χἡ οἷς ἀπόςἠλως: 
ὧπανίᾳ χὰ ὠκομισείμεϑο. ἔλϑοι δήποδα καὶ δι -᾿ 

τυχίωςκογεὸς κὶ δὐτυχήσοιμμι τῶτο κοποφὶ ϑε, 
Πυλαιρᾶρῳ. 

ἊΣ Ὁ σϊω ἡδάκλᾳαν ἀΐήκοον οἴῥιαι δελοϑέ- 
γα! τῷ παρ ἐμὴν φιλρσοφήσαντος Αλεξαν-: 

δου. αὐδρὸς ἁπανταχε δζα ας Γὺ, οόξης. κωφὸᾷ 

αὐήρ»ὸς ἡρῴμ λει φύμα μὴ αἰρις ἀλη πότε παὶς, ἐ- 

 μὸς αἰεψιὸς, ἐπιδασά σοι πιὸ ξγηςολζωὺ, καὶ παϊρῶον 
,Ν 

ζολον ὑπεισελϑοιν, οὐ δζᾳ ᾧ ςολῆς. ἀλλιαὶ δζᾳ τὸς 
γνώμης. «ΝᾺ ἐα! οὐ ὅι πονῆρεξ ἐαὔσδοας, τον ἡρά-- 

ἀλειον τρόπον ὧκ κοϑαίρον αὐνπ «ἰὼ πωτοῖσδα. 
ϑεοῦ δὲ ἔδει δήπου καὶ Ἡφακλέοις. οὐ μίω ἀλλὰ 

στοῦ. οὐκοιιῦ τὸν 

μϑῥϑυὸν ἑαυτοῦ πορλένται τοῦ ὠνόντα ὥιρόπον. χαὶ 
προσμλιν ει βίου. τὲ αῤρτῇ ΚΎΩΝ σὔσεξ εἰᾳ. 

ἢ] 



"ὃ 
τὴν εἱὲ σίω φιλίαν, αὐτὶ ἡ Τόλεω μνης δὔομδρυ ἡμεὶς 
ἀντ ὁγά ἡ δ)γιςολῆς. συ έση ὃ τοσοῦτοι οἰνπτύ, ὅσοι 
ἡμὲνικἀν χρήσῃ τῇ φιλίᾳ τῷ νεχνίσκι,παντῶς ἐρξῖς 
ἐ φαῦλον ἐπαινέτίω ἐμέ. 
: ἣν Ταῖ ὠσί. 

Ρώ μοι μδμάς φιλόσοφος, ὧρα ὠκῶνος ὃν ὕπο- 

δ᾽ ρος Πυλαιμδῥης » ἡνεοτελὴς ψυχὴ ν τὸ 
πέρα τὸ θεῖον; φοξῶμαι δ᾿ χεόνον δ πο ἡἡνέσεως. 

“πλῶον φοξδιμαι ἢ ὁμιλίαν δ ἀσορᾷςοτο ονειλινσὶ εῖ- 
ὅγοι συ χναΚς ἡ δὴ τύχωις τὴ πσραξεσι, μὴ μολύνη Υ̓ 
αἱ γιώτοαζον νεών. δ νὰν στςὶ ἱεοὸν,ὃν ἐγὼ μετ᾿ ὀλίγων 
αξιώτατον ἡΐδμαι οογεα ϑεξ. κὶ οἶδα μδυτοι συνορ- 
γιάστη σοι τοὶ φιλοσοφίας οἰ χήν ποτε ποιησείμδρος. 

ἐπεὶ οσἹ᾽ ὃν κροίἥων ὃ ἡ πατρίθος ἔρρς ἐγῆδετο, σῦ- 
ξώμην ὅπέ ποῖ: γῆς εἴης Φιλοσοφίων ἐργει ζεῶτη σε 
καὶ Φιαύαμιν. τοι γαφουῦ «ἀαὐάζοιμω ἡ φίλζω κε- 
φαλίωλ, "ὃ πάνυ πολλάκις ἀασαζομτα ἢ φίλην ψε- 
φαλίω. καὶ σιγῶν, καὶ λέγων, κοὶ γράφων, καὶ μὴ 
ἡράφων. Ταῖ ἐυτώ. 

[ῃ ψ0ε αὐἰδατηυοσεῶς Πυλω μᾶρην αὐν ΣΧ ψυ- 
(ως τῇ ψυγῇ. σορῷ λόγων οἷς ὠὀκχέοι- 
τοιὅσον ὅς] α΄ γνώμης μι“ τὸ βυλόμδνον. μῷ λον ὃ 

εἐδὲ αὐτὸ τὸ πώϑος, δήποτε ὅδ: τὸ αὐδὲ σέ με ὁ ἡυ- 
ὴς Φξουφίσκω. ἐγίῥετο σὲ τις αὐὴρ ὄνος τὸ ἐρῳτι- 
κά. Πλάτων ὃ ἀθίτωνος ἀϑίωμαχος. δὕποϑος δυρένν. 
αὔϊκολος εἰποῖν,ἐδας ἢ φύσιν (Ὁ δῊ,νὺ ὅ,τι ἀντ ἡμυε- 

ὥται «δὲ τοὶ πτὴ δυκα Οἐλεῖ). ἡ το ἐμ τοίνυν φ'ξ- 
συρμνῶς τὸ ἔςω,νἡ εἰρηκώς. βέέλοιτ᾽ αὐ οὖν φησιν ἡ- 
φαϊς τεχνῃ συν τουκῆναι [3 κ᾽ συμφυῆναι. 1) ἐγ ἃ με-- 

φώ γἡρέϑαι. Τα ὠτώ. 
Τ᾽ ἔτοις ἡμῶν ἀριανϑ 7) οὐοι σοὺ γράμμοΐᾳ, 
ὥασερ κὺ τῶτο ὥρφν φερασῶν. ἐμοὶ μδρ οὐδ 

ἴσως καρπὸς ἡδίων ζεδξ, ἢ ὃν ὠκῥέφεσι μκεζωυανγ κύ- 
πλοι ΚΟῚ γεωργοί. σὺ ὃ ἐκ αἢ εἰκότα ποιοίης »τῆς ἄχ 

Ούτοις ἡνκῶς δυρροσιεύης δποςερῳν. ὠϑλα μετάθο 
τὴν γνωώμία". καὶ ποίησον ἡμῶν τὸ γουῦ τήτες ὁθετη- 
ρίαν ἔχιςολῶν. 

Τῇ Φιλοσύφῳ. 
Γ΄ Ἥτες ὀϊζηνεγκᾳ δύο βιβλία τὸ μδιὸ τὸ ϑεοῦ 
ἜΥΝΝΝ δ,ῦ λοιδορίας αὐ΄. φφοπζων.γὦ "ὃ 

δὴ ὧν λούκοῖς ἔνιοι τρίξωσι καὶ 1)0 ἐν φαιοῖς, ἔφα- 

σον μὲ φ'οανομῶν εἰς φιλοσοφίαν, ἐσταίονία χάλ-- 

λοις ὦ λέξεσι χῳ ῥυθμοῦ, κφὴ αἷδι δμήρου τί λέγήν 
ἀξιοιῦῷ » ζαὶ τὴν ἐν τως ῥηζρείαις φημῴτων, ὡς 

δὲ τὸν φιλόσοφον μισολύγον εἶναι «οοοσήκειν, Κοὴ 
μό'α αἰδιεργίζεδναι τὰ δαιμόνια ὡράγιοΐζα. κὼ 
αὐτοὶ μδρ ϑεωφοὶ τῷ νοητῷ γεχονότες » ἐμὲ σὲ οὐ 
ϑειλις, οδότι νέμω τινε ὁφολίω ἐκ τῷ βίου. πῷ καὶ 

τίω γλῶτιν τα ϑήρῳ δα!» καὶ τίω γνωρίζω, ἡδίω 
«βυεῶτι. ὀνῆγε δὲ αὐτους ὡοοὸς τὸ καί κάσοῃ 

με «φορὸς μἱόνζωυ ποι δϑανὴὶ δηγχιτήείειον 5) . τὸ ταῖς κυ- 

γνηγετικᾷς ὧκ τὰς οἰκίας οὐκ οἱο)͵ ὅπως δχαῤρυεί- 

σεις, ἀσουδὰ δ) ίώαι δζχαφερόντως αἰπὸ νεανίσκων 
-οὐέων, οἷς ἑλδλίωυισ μοῦ τε κοὺ χοίριτ Θ΄ ἔμελε, κα 

τ πνα 2 ὡκ ποιητικῆς » δπιμέλῶς ἔχοντοι.. καὶ πα- 

ὨΙΝΕΚΘΟΆΝΜΟΆΒΟΟΚΥΜ 
Τιυιά απλϊοἰτίδπη [οἷ] Ιοςο πο 5 εἰ ρεσ ορ το ]ά ςοποί- 
Ἰϊαπιι5. [τὰ νοτὸ ντοῦῖβ θεὸ εὐχαςνε ἢ πος οΠδηυι5. Εἰ 

(1 νίι5 ξιιου 5 Ἰ απ 6 115 ἀπο τα» ἀἴοος πὶς πὸ {Ἀ}{Ὧπ| 
οἱ ἰαυά θη ταῖς. Ι 

Εϊάρι». , 
ἘΓῸΣ τ] ΡΒ Ποίοριις ροσηηδηοϑὴ Εςαι ά ̓'- 

ἰδ: θη} το 8] Ῥυ]α 6168» ΓΕ ΘΟ ρετεξεν 
ΔΙΔΙΠ115.» ἰςπλδ ἢ Ομ ΠμΠγ} Μοτυο τε ΠΊΡι8 χυρά μι" 

τοιςοῆις παξέθηις ἃ σ00 λέξις 65»Ρ[ιι5, πχοτιιο ΠΟΙ" 
ὨἸΘΥΌΠΙΠῚ ΟΓῚ » Π} Ὁ] Γρ] τς ὶς ἰατ ἔοτταηα ΠερΌῦΟΓ 
τίιπγα μα 110] σατο τη 5 ἢ (ἀπέληιπλο τε πῈΡ}Ὸ 
τηδοι δ) ΑΙ ρογσδῖρα 1η0. τὰ [Δοτον 0 ΠῚ 660 1, 
τεῦ ται 8 αἀἰρὨτ 5, Πγ0Π} τοςορτατογοπι [) 6] ᾿υ 4100’ 
Ἐτ Ὠνθηλ11: πὶ νοῖα ἔποοτς δαπαηάο, νῖ τοοΠι 
Ρ]Ποίορἤταιν τυαέζατε τ] ἰἰφοτοῖ. Ῥοίιαμα 
Ἰρίτοῦ Ππρογαμῖτ Δ ΠΊΟΥ ρατγα: » ργθοάτισ ἤμην ὙΡ]" 
σΏΖΙΙΘ τουγάσιηι ἄς σοιθ5 », ΡΒ] Ορ ἤδη) ργὸ νἹΠ" 
δι Ἔχορίςοιος, [Ιταὰχς ἔα] ιιτο » «Βαγαπι ἀρ » 
Ρτογίιβ τογυγ (ἅ τὸ οΠαγιηι σαριτ, ὅς τας, 8.10 
αιοη5, ὃς [τε 6115; ὃς ποι [τε θο115. ; 

ΤΊ ἄρον. 
“ 

γταβ τς ῬΥΪςιηΘ ἢ 5 ̓ρίπιπι αἰ ηγμπ),Ἰ ρίο 4} 1Π|0 
ςοῃηρίοέξι ὃί Ἔχοίοιυ αν Νοῖθα αῖς ἀοβοιαη 

ψμ1δ115 Δ11}}} Π16} ν οἰ στάζον ἜΧρείπηοῖς ροί σι. 
[πιπιὸ η6 τρία υίάδιτι πγδαΣ ΠΊΘΠ115 οἴρα ἴα αβοίιο 
αιὰηλ {τ,ρἰπαςηιο. Ἐπὶ Πα άΔπι δηγατογὶαταπι ΓΕ" 
τα ΠῚ Ρογη5 ΡΪατο Ασομ ες Ατἢοιεη 5, ργρτι 
δὰ πο η] Θά ιμηνρατγατις αὐ ἀμςγέαμμη ἐς ἀπ 0 115 
παῖαγα; ὃς οὐ δηλ σαι ΔΠ| Ζισαι!α 1 αἰποχίρυ 

[Ὁ]5 σιιρ! Ηἰςτ»]οχυςπυπ). Οσαγα ρτὸ τὴς αιοαῆό 
1χδηργίτας ἀἰχούτΝ οἷαι Ἰρτταν ΠΕ τραστο Ννυϊων 
ΠΛ» ΟΟ] Πσατὶ ὃς οοπηαίς], τις ἰη νη ἄπηθο (οοἸτΕ. 

Ἁ Νηυα ται ρογ(οτιητιγ, ΠΠττοῖα, φυλῇ ΠιμΠὶ 
πυοάάαιη οτιαμι Πα: (οὐτίτα ἤπτ παίοεηάὶ τό" 

ΡΝ. ΜΙΝ ααίάσαι ἰσίτωγ ογταῖς ἱασιπά!ογ Ηἰς ΜΉ 
ἔξας φιιὰῃι το πὶ πυθῊ Ππμ1) ἀτηίτιις ἃς ἀρτΊ ΓΟ 1 
ςοπβοίπητ. 1 νογὸ ποη γε ξὶὸ ἔλοῖς5» 4] ταητα πὰ ' 
Ἰατίτῖα ας σϑπά ο ρυίπιε 5.564 δ Πλλμμ πλιζα., Ὁ ἰού, ' 
ΔΠη0 [δγτ  τάζογ ποῦ 15 Θρηοϊαταπι ρει ϊα. 

Φρηο(υρ}α. 

Νηιις ἴδηι οἰτροὶ πη ἀπο 5} τος σασαυ!» αἰτ" 
τη. Πρ. τις ἃ Γ)60; αἰτογαχη ᾿χουμμ11Π1 ΟΥ̓ 

μλατίοης ΝᾺ φαϊάςηι δχ ἢ}5 4} σαπαά ἰα ραΠΠανδ 
4ι: Ρι11α σείξαυτ, ίς εἶ τις πο ἀςῃρηας αἰεάς οὔτ 
Ρὰ ΠοΙορἤτδηι ; 48ὶ νεπυΐξατξ τη ἀἸ Ἰομ 11 δὲ (0 
οἰπηπίζατοια δ ῃιρογεη» αὶ ἐς Ηοτηοτο ἀἰςειοῖὶ 
αἰ ὃς οτατζουϊα, Ζυα ἢ [1118 φυὸδὰ ΡἈΙΠοίορ " 
οἰοτοιη εἰεσαπτία (οὐ Πγοἢ]5, ὅζ 'η [015 τοις σας 
{εδιις οσσαρατζιπη οἵδ ςοπιιφηῖγεῖ » ατχις Ἰρῇ ΑΕΓ 
ἄειι ἐχοοτάοτία σεγιπτ. ΜῈ ἰαυτομι ἔὰς ποι ΕἸ 1 
“αοπίαπι οτἰστ συοάάλπι ὃ ν τα μα} ἢ] {απιο; ὅζ δ΄ 
Πηραλτ ρυγσαπάλπι ἃς αά φηϊπιιπι τγοἰαχαη αι. 
Ιηάαχὶς ααζθῖη δος δά τπὸ οφοπάοπηπαπάμπι» 4117 
ταχαῖ της [πα στὶς ΙἀΟΠΘῸ οἴδιχυοά Ογπεσετίςᾶ 
Π|Ρεῖ εχ βάϊδιις πείοίο {ιιὸ ραέξο ξογας εἰαρίϊιδν 
(ἀτληγα οαπὶ ἀ Προητία ἃ ἀρ δαιδαιὴ φἀοϊείςεηῦ 
θὰ δυοϊιδτοταγι τας Πηρια: ὃς ξλοιηἀ α Πυά!ο’ 
ἔς. Ἰἴτοῖὶ φισάλιη ροξτίοα,, Πυά!οϑὲ ἔλέτα δὲ ἢ 
᾿αυ] ἀττ  ς}) νοτογὶς οητὶ ποπτία, πος 1η ροπέΡ 
ἀἰς {ξατιιὶς τεοίτατε ἐοἱοραπιι5. δεα ᾿ἤοτιην 4" 

γε 55 .-.- “---: 

οαδεικγυυν τοῦ τί δὶ ἀρχαίας χειοῤς ὗπορ δὶ ΤῊ αὐ δριαύτων λέγειν εἰώθαμδυ. ἀλλ᾽ ὠκείνων οἱ μδ αἀβί' 
ἀυοό 

ΕΦ 2012 Ργιοῶυδϑ τς 

οἵ Τῆῃε ννεϊϊεοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 



ϑαορῃ) σοηξάοητία [ἐπυδηζος ᾿πρεγί τἰᾶπι; 0 - 

ΤΠ μην ἔπιης ρατατιΠυαὶ κά ἀπ} ογεπάτπι ἄς 60; 

Ἷπ 405 {1 ἰἸηοίάας., Ῥτοζίηυς απάϊε5 αἰ] ἀΕ 

δ) Πρ τὶς ΑἸ] Εἰς, ὃς {υρέγιδουιος ἱπρε- 
ΠΣ ἰοΥπο 65. ΡτΙαδτ τη ἢ15, νῦ ΟΡΊΠΟΥ φίσάδῃν 

οἱὲ οχοο ]οητία ὃς ἀιαρ! ταάο. ΑΒ μὲ ὁπ Νο- 
᾿ ΤηρΔΙ ἀχίτα]} τη νεδίδας Ρτοβοϊ ἐςαπτιιτ » αιοά 1- 
ἄσῃ, εἰ ἃ φοΥηπσορία: » 460 9] ντοπάμπμι δος 
εχ τιπνδης. Ασποίτις ἐτεάο σθηι8Ποο πιδιίαο- 

{πὶ ὃζ {τηρίοχ. “ιοά ργαοίαγαμι πγατουϊαπὶ οΥἰ- 

ἸὨΙΠάτατ, ΗΙ νοΐαμς ντὰ ἴε ἀοέξειπαπι ρεϊαιη » ὅδ 
Δι λης [ς Ὀτειὶ τγαάϊτιτος δα αι: κα Του 

Ῥέττηςης, αἰ ας ΗΠ ὰ , υὶ Ῥοίηι ἀἰ65 ποξέ(- 
ἍΠ σοηταιηαςις ἔχςοῖς οοηοιοπθ5. Αἰτογὶ γετὸ 
ἐἰαπ ἀλι5 νοίεῖει., παϊτὸ ἤμπς Πἰς Ρείουος δ 
Ἰηξα] Ἰςϊοτος (ρ ἴα . ἃς νυϊπαπι αυ]46ΠῚ ΠΕ 
ΟἿ γρῦὰς (ἃ ἀὐπδλν ϑε4 [4 Ἰρίππι εἰ8 ὕοπο εἰϊ, 
404 ἢος ποὴ ρους : ὃς [οἱ5. 414 105 1 Ἰ οσ]» 
ΕΥ115 τοου τε δας οαππΐπο νηᾶ δἰ Ἰσθλι5 ἔοτταηα 

ἀἠδυέζος 'η πιοιϊάϊς να ΡΒ ΠΟ Ὁ ρμαεὶ » ταπτιὶηι 
ὅο 5 ἀδίυταη4ο ἃς οἰπγαηάο Ρ])ατοη τὸ, Ετ Ποῖ- 

ἰδ εἴτις ντηθτᾷ αἰἸἰχαϊά ορεῖα ῥγοσίμπι αὰς τε- 
πὰ Ἰοσιιδγοῖιν χαὰπι 111. Ατταπηθα 4) ΒΟΩῚ 

μοι ἔς σταιίτον τοῖο σογρούο σογιιπτ. Δ) δί 
ἀΡΟγΟ  ᾿πὰ Ῥαρα: [διιογίτατομη νι {υὈ]αταπι εἰ, 
τπααπσηταια (α!ςίθας. Ἐτ αἰτ)5 σοίεῖθις 

ἃς γυΐτιι ταταμ αὐ πογίτατοιι ρτα ἔς βογαης γ νῖ 
δηοογατὶς. δτιαπὶ ἱπιασίπο5 νἱπσᾶης 5 4] 4]- 
δι ἰσρος διίψιη χυλίάατι ποῦς προποῦα νο- 

ἴπης, (1 νοὶ ΠΠΠπλας. ῃς 4υ 8} [Ὁ αἰἸψυ! [γο- 
ἈΪ {οἰτο ργοβιοαταν, ατοίτγδητος Γὰαπη ας ἰτἰὰ 
ΡτΟα!, ( αιιῖς ΡἈΙΠΟΙΌρμιις βοίδ᾽τ σοποιοπαγι. ΠΑΠῚ 
ἰάτοτς Παρ ροίξιι, ἃς τηιτὶ πίδοιις ρίεποϑ υἱάοτὶ (ἀρ ξ- 
ἔς, Ὑιγαηαις σεπις πος τὸς σαἰ απηηαταμη οἱ , 
αιοά ἐπ τοθας αἰ δ} ορογαμη «οὐ ρου Π.. Αἰκε- 
ἴαπν απο που οαάοπι πασοτ. Αἰτοταπινετὸ αὐοά 
Ὁ5 ΠΟΙ Οἰλυηπν τόπον ηραας θου θη 1ΠΟστι 1) 
ἴὰ σαι ροπο. Οὗ ας (οτὶρταπι αυοάάαπι ςοτη- 
Ῥο[υ , Ζιιοά Αἰ Ἰογιπι νοςίδιις, αμογαπι Π]επτῖο 
Θϑαμα ἴγοῖ, Ργοαΐὶς αὐτοπι δά πος ἱρίος ὃς 
Ἰηπῖοβ 5 ὃζ οδιγοίξαίοτες, απὰην Ῥυϊᾶ5. Ου]ΠῚ ἀο- 
(οἵα ἀϊσηΐτατο. Ατ νεγὸ ἱπυθηῖς νἱδιῃ ἃς τὰς 
ὨΟΠΘΠῚ 5 44 ΗΠ 0ς ιοσας αἀάυσαϊ» δέ νῦ ΠΟῚ Ὠ.1- 
πεῖς (ρος ηγοη, υλιν νι ἰλαάοπι οἰξέπἀογοτ πιυ τὶ" 
Ρἰϊοὶς ἃς ναγὶσ ΠΟΘ ΙΟΙ]5., οΕἱἘ εἀϊτυμη .ΝΟΙ 6111Π| 

οβΌΙαγα ογίηιηδ δ νὰ νθμοιηθητὶα ἀοἰεγοητ,οο- 
ἴὸ στιαπη [ππ| σ!οείατιις, [ἢ ργορτοῆα ἀδίηςορ5,1η- 
ων ἄς νἱϊα οὐάξηγθηξιπας ἀδμῦν ἐπΠείτατὶς » ἰαυ- 

ἴδιις εἴουι ΡΠ ορ αι.» νΕΊΏΓΟΥ οπτηΐα να σο- 
ποτα (ἀρ Θητ [σι ππδι : ας οὐἱαπποά! ἤτ ὀχ ὲϊ- 
Ππδηήα, πδτααι ςοπίυϊο. Ροβεειπὸ ἀοἔεηπο- 
Πρ. του γι ςοιηρ φάτιν » Αια 1 ΟΥΙΠΊ6 ἢ 

δτλῃζ νοςαῖα;, πο ἱπυτίϊες ὃς ῬτορμδΠ0 5 [ἴρτὸς 
Θςουϊταδης, ΝΝς οπίπι ᾿ἰς οδιγοξζατοτοβ ρερεῦ- 
ζδίαης, 91 νοτὸ ἤπσυΐα τἰτὸ ἂς ἤιο ἰοςο ἔπη 

ΟΦΟἸϊοςατα., ἃς οπτηῖὰ ἴῃ τειηροῖο ροῆτα » δί ἃ 
Ἀπ ὶς οοραποπίδυς ἴῃ Πηρα!ς ἰοοῖς. Ρίόρο- 
ἰτοηθς ἀδουτίαης. ἘπὸΠ Ρἰατίρυβ. αὐ!άεπλ (ᾶ- 

Ριτίδις ἀμειησιήταν , δά ἰμυϊτατιοβοα ἀἄϊα1- 

ἊΣ ΔιδεῚ οἱ Ῥῃπάτο ποόπιει εἰν» α Ιοτὴ ἀεἰονηηίθιι5 

ἢ γῃ]ο πὶ [ρεοῖθδυ5 Βομοίε Ῥίατο οπιῆς , ο- 

Τηιῖα γοτὸ ἢς ἀρταῖτα Γαποντά ν πῇ ἐκό κε ΠΡ 
τρβογδηταν, ἃς ἤΠουδὶ αα βάση τορῖς Πιρὶπα παγγαζίο;, 

ἣν εἰθὼν τῷ χαλοῦ Πλάτων ἐϊξίωεγνοε » μεμηχάνηται δὶ ὥπανί 

) 

ΕΡΙΒ5ΤΟΙ͂. 4. ἀξ 
ϑίας ἡγουμρδμης τῷ ϑοάσοις » Ὡροχειδόταζν παν- 
τῶν εἰσι «ὐϑὶ τῷ ϑέόυ δχαλέγεώσωι. οἷς αὐ ἐγγύης; 
σὐϑυς κούση τιγαὶ αὐδὲ γὴν ἐσὺ λογήξτωον συ λογι- 

σὺ, Καὶ μὴ σδεόμδίων ἐπαύτλουσι 2). λόγων »δὰ 

εἴα Τὶ οοκῶ μοὶ διαφέρον αὐτοῖς. το γαρ τούτον 

ὧν ταῖς πόλεσιν οἱ δημοδιεδάσκαλοι ψίνοντα;, ὃ 
ταυτόν ὅδ; κ'ὴ Ἰὸ κέρος τῆς ἀκαλϑείας,, ὦ οὑτοί 
γ, σεῖν οἴοντεω χρόνωι. δλιγϑώσκεις οἷ, τὸ φῦ-: 
λον τῶτο τὸ ῥοον, ἢ Φήχβαδλει ἡβυναίαν ἰσύϑε- 
σιν, οὗτοί με φαϑητια ἑαυτοῖς ἀξιοῦσι. κοὺ φᾶ- 

σὶν ὅσο φαίνειν ἐντὸς ὀλίγου τὸ οἷδὰ ϑεοῦ πανόλ.-. 

Μμότατον, ἡμέθας ἕξης κιὴ νύκτας ἀγοροζειν δὺ- 
ναάμῆμον. τεθφι δ ὃ, οἱ κάλλιον ἡϑυ μοι οὔδα- 
πολυ), τούτων εἰσὶ το κοσαι μονέςεοι σοφίς αἱ. “ὼ 
βούλϑιντο ἐδὺ αὖ δὶ τοῖς αὐτοῖς συ σδοκιλ εν. «“λλ᾽ 

οὔτυ χοῦ σι τὸ μή δὲ τῶτο διυύα εν" κοὶ οἷαθδά τι- 
γας ὃν λογιςηρίοις Σποδιιύΐας» ἢ πατως ὅπο- 

μιως γέ του συμφορᾷς αὐ εἰ ὅϑέι ζς ον μιέσημ- 

(ρίᾳ τῷ βίου φιλησοοφένν, στὸ μόνου τῷ τουὶ ϑεοιὶ 

αὐ πομόστη χὰ] κατομέστη,πλάτω νικῶς" οἱἢ φϑνίσήηον 

 αὴ καὶ σκιαὶ φϑεγξα μδύη τί “70 σεόντοον. σειν ὃ καὶ ὅ- 

μωξ ἡ τροςποίησις. ἡἷ, τε γωρ ὀφρίῷ, βαβαὶ τῆς 
αὐατείσεως,, εἰς ὅσιν ἥρται. ΚΘῚ κὶ χεὶρ ὑπεροίσεε 

τὸ ἡύειον. πώτο ἄλλα σεμνοτοροσωποῦσιν ὑ 
τὸς Ἐςνοκρότεοις εἰκόνας. οἵγε καὶ νομοϑετεῖν ὑἰ- 

μὴν ἀξιοῦσιν ἀἥα ὀφίσι λυσιτελέζατα » μησίγα 

μηδὲν ἀγαϑυν εἰδόζᾳ φωνεοιν εἶναι, ἡΠέμδροι σφῶν 
αὐ ἔλεγεν. εἴτις φιλόστφ Θ΄ ὅχιςήσεται φϑέ- 
γεῶτῃ. αὐτοὶ γαρ αἢ ἰποὸ τῇ ροςποιίσει λαθεῖν 

κιὼ δόξιιτ᾽ αὐ δοϑεν εἶναι σοφίας αἰ ἄπλεω. ἀμιφῶὼ 

με ύτω τῶ “ϑύν ὃχο βεβθλήκατον., εἰς Ἐ] τοῖς οὐ- 

διγὸς εἰξίοις ἑασουδακότα. τὸ μδῥ᾿. ὅτι μεὴ (ϊτα 

φλυαρῷ τὸ δὲ, ὅτι μὴ τὸ ςύμια συγκλείσεις ἔχω, 
“φὴ τὸν (βοιωῦ τὸν ἐκείνων 61 τῆς γλωἥης τίθεμαι. 

δὴ τούτοις σιιυετέϑη τὸ σύγηρα μάζα 5 ποὴ ἀπίω- 

τῆσε ἐμ μδρ, τῇ φωνῃ!, τὴ σὲ, τῇ σιγῇ. «σοϑῖ- 

χτοὶ μὰ, γ)σρ ὡς δ] τούτοις αὐτου τοιὲ ἀφώγοις 

τὸ (αὶ (βασκανοις πᾶς οἴει μιετ᾽ δ φρεποίς τῷ “ή- 

μστ΄. οὐ μίω ἀλλ᾽ ὡξεῦρον ὡς αὐ κακείνοις συ- 

γνεφελχύστητο. κοὶ βούλεται μἷ πολυμαϑείας 

οὐχ δνῆον πχιδειξις,ἢ ἐγκώμιον εἶναι οὐ γαρ ὀξω- 
μοσείμίω τὰς αἰτίας. αἰλλ' ν᾽ ἔτι καδλον αὐϊών- 
το, συχνὰ κοὴ πεφιλοτθμημαιροῖὸν δὲ βίων αἱ-- 
ρέσης ἐξετάζειν, ἐγανέϊ πίω φιλοσοφίαν, ὡς φι- 

λοσοφωτάτίω αἱρέσεων. ἴω ποῖαν τινά νομίζων 
εἶναι χοῦ» τῷ βιβλίου σπιωυϑθιείνου. τελό δὲ κὶ 

ἐμ κιβωτίων δ πολελόγητω,, δόντων τιγὰ καὶ 

τούτων αἰτίαν, ἀοιόρϑωΐα κρύπηειν βιβλία. οὐ δὲ 
ἡ οὐ δὲ Τὴ} τοιούτων οἱ τελχῖγες ὠπίδζοντο. εἰ 

δὲ ἕχαςον ὧν τάξει: τῇ φοροσηκουύσῃ καὶ πτάνγ.-. 

τα σι ὥρᾳ » κϑὴ ἀφορμιαὶ δύχωαι “ἦὐ ἔκα- 
ξαιχοῦ «ϑϑκεχειρασ μόρων, καὶ εἰ μεείζεται. 
μδρ πλείοσι. κεφαλαίοις χατοὶ , ϑεασέσιον 
“ράμμῷ , τὸν Φαηόδον. ὃν «ἰδὲ παντῶν μου 

ᾷ συωνούειν ἐφ᾽ ἕν τὸ φιρϑκείργϑιον, 
Δ} 



καὶ εἴπτῷ γέγονε πίςις ὑφέρασεσα,, τὸ ὑήϊιώσοιν σ)η- 
ὔκία, τὸ εἰ πεφῆλϑεν ὡς ἐν ζριότοις δαόδειξις ὧν 
ἡ πίσεως,( εἰ τὸ δὴ ἄλλο οἠνόμδρον,ζαὕτα μδρ. τέ- 
χνῆξς αἢ εἴη δώθᾳ κὺ φύσεως. ὃς τις ̓  εχ ὠγύμναςος 

ὄχιφωφάστι τί κὶ φιοόσωπον ϑεῖον ποὺ φαυλοτό- 
ρῷ κρυηπηόμδρμον χήματι » ὥασερ ἐποίθν ὠθήγῃσιν οἱ 
δυημιεροοὶγώφο9 στην τὸ χά τας κὶ τοιαῦτα χα λη 
ϑεῶν, ἀγώλμασι σφλζω εἷν χρὴ σευτύθφν ἰμεπιορον- 
τες, τ ον, οὐ λήσεται τὸ ἡρώμμα, συχνὰ καὶ Τὴ) ἐς 
βεβήλων ᾿ὁποκαλύναν σδὸγ μοίτων κἰὸ τῇ ῴρος- 

στομήσ οι τῷ ποιρέλκει ἑτέφϑοις λανϑανονίᾳ ὑ κοῇ τοῦ 

λίαν εἰκῇ χω ὡς αὐ “όξοιον ἀφελῶς ἐϊκατειαυ αῤθ αι; 

τοί λόγῳ. μὰ γώρ ὧπ  σελίωυιακης αὐτϑας ὦ- 

πονύξεων., οἱ νοσομῦτες δχιληνίων, αἰδγαδονται 
μό:ον. Ἷ δὲ κα τὰ νουῦ δχιξολῶν, μόνοι σέχονται 
τὰς ὀκλαμε εις. οἷς ὑγιαλνασι τὸ νοεοὸν ὀμμᾳ,φῶς 
αϑόώπηει συγ ϑρὲς ὁ ϑεός. ὃ τοῖς τε γοεοοῖς τῷ νοξιν, 

κοὶ Τὶς νοητοῖς αὔτι Θ΄ τῷ νοεῖται καθ τυῆπτε; τὸ τῇ ἢ 
φῶς ὄψιν συωαΐπηοι τοῦ χρώματι. κἀν ἀφέλης; πα- 

τότων ἁπάντων σὲ κρίνεισειν αἰδαρδρν μᾶρ. κἀν μδὺ 
ψηφίση φροσοιςέον εἴ), ῥήτορσιν ἅμα καὶ φιλοσό- 
φοις ὠμκείσεται.τυῖς μὲρ γὺ ἡσᾳ, τοιὶ ἡ,ὀνήσῳ. πάν- 
τῶς “4νεἶ μυὴ αὐοοὶ σοῦ ᾧ δωμα μϑῥης πράνοιν ὅζᾳ- 
“κγράψεται. εἰ δὲ μὴ φανεῖται σοι καὶ τυ ἑλλίωων 

«ποὺς ἀξιον, ἠᾳὴὶ σὺ ἢ δῆτ μετ᾿ Αριςοτέλρις πσρ9 

τῷ φίλε τίω ἀλήθειαν ϑήσφς, πυκνὴν ἡ βαϑὺ σκό- 
τος ἐπηλυγάσε). ἡ λύσέζαι τοὺς αὐ θρῴόπτους λεγό- 
μδυονζᾳῦτα μὸρ «ἰδὲ τέτε. ϑεύτερον ὃ, ϑεὸς πὴ ἐπέ- 
ἄξε κὸ ἐνέκοινον ὃ τῇ φανταςτεῇ φύση χαφλςήρλον 
αϑατέϑειται. ἔσκεηηαι “σὲ ἐν ἀντώ αἰδὲ ἡ εἰδωλικῆς 
απάσης ψυχῆς, ἕτερα ἀπ α Φοροκεγχείρας αι σ-. 
γκαίᾷ Υ ἄπο φιλοσοφηϑίντων Ἑλλησι,. «αὶ τὶ αὖ τις 

ὁπομηκιμύοι «δι άυτή. ἀλλ᾽ ὀϊξείργαςαε μδρ δ λὶ 
μέαξ παν νυκτὸς, κα Ἄλον δὲ λοιψάνου νυκτὸς, κὶ 
τίω ὀψιν ἰούεγνκα τίω) οἷδὲ τῷ δεῖν αὐτὸ συγγεχρά- 
φ΄α;. ἐς; δὲ οὗ δ λόγων » δῇς πσου καὶ τοὶς»ὡς- 
πέρ τς ἕτερος ὧν, ἐμαυτῷ γέγονα μετὰ πμρίπταφῳν.- 

τῶν ἀκρατής. κα) να ὁσαάχις αὐ ἐπίω τὸ σύγηραμ- 

μῷ ϑυυμφιςή τις αἷρὶ ἐμὰ δῴάϑεσις γίνεται. καὶ τις 
ὀμφή μεϑεία αἰδιχείται κατὰ τίν" ποίησιψ. εἰ 5 μὴ 
μόνον τὸ πάϑΘ’ ἐμοῦ, αὶ) δὰ τε ον οἱ αὐ ». 

ᾷ “ἥροιτο, σύ χα) τῶτο μίωυυσής. σὺ γοἱρ δε ὶ μυετ᾽ ἐ- 
μὲ «οῴτη τὴ ελλίωώωων ςγταύξαη αυίᾳ τῇ τέως ὡ.. 

νοκότων ἀπές εἰλα. χρὶ ἵνα τέλει Θ΄ ἀριθμὸς ἢ, 
«ρρσέϑηκα τὸν αἷδὲ τε δώρευ,πάλαι ἡγρόμδμον ἐν 

τῷ καιρῷ ἡ πρεσβείας ποὺς αἴδρα οὖοᾳ βασι- 
λεῖ δωνας ὁθονίᾳ. καὶ Ὥ τῷ λόγε τε τὰ δῶρε πέγ- 

τώπολις ὠναῦῷ. 

Δομοετιανςΐ χολᾳςικ αὶ. 
ῬΊΜ, στιφῶς « αὐδέῥμ καϑηκῶὼς Ἐ ἔργων τ 

σίω ϑευκασιαν κεφαλίωὶ ) χαίδφυσεῳ τε φι- 
αν 9 οφυπήχ, "ὦ τοῖς σδὲο μδύοις χέρα (ουϑείας ὀρέ- 

γήν»ἐπ᾿ αὐτὸ δε τῶτο οὐδακολῶ ἵππον εἰς στρεῖίον 

ἴσῃ! Θ 2012 βχς 

Εόντος,ἡ ποὺς αὐτοφδιυύαμις αὐενέργητος ῳ δὲ. 

360 ὈΙΝΕΒΘΟΆΚΥΜ ΘΚΕΘΟΟΚΛΥΝΜ 
ἃς ἢ να ἴῃ ταλίθιι5 ργοςς πηι εχ Πάς ἀεπιοιταῖίο» δ 
απο α ρτοόρτεσ αἰ ιἀ ἔς, μας αιμάοιι ἔπς ΑΣΓΙ8 ἀοῃᾶ 
αἴτια παταγα, ΟἿ νογὸ ποι οἱ᾿ ἡποχοοτγοί ται Ὁ 
οὐ ἀμ ἀϊπ!παπὰ ρου Γοπαηὶ ἐσρτα Βομάσι Πὺ νΠ}] ἰλ, 
τεητεπι Πα ίτη » αυσπιφήτηρά απ Αἰ 615 αὐ! βοῶ 
ἔεσογαπτ αι Ν᾽ ἐπογοιη» φρς, ἃς 4115 οἰεραηίῦ 
ἀδαγιι Γουτ) 45,51] ΘΠ στη ὃί ϑαϊγγογ πιπαοπῖρι 

τεροῦδηϊ, ἢίης ποη ςἴ2}} οὐππς πλαΐτα οεδῃ} 11 ᾿νοῦ 

υῦσο ἔλοσα γοποίατα ἀοσηναῖα » ατ τἰπι; ΟΡ ἀὈ0Π΄ 
ἀδητία ργατοχιαμη [ροοιδ, ΓΟ Π 6 1}5 ΟὈ συγ οΥα (μη 
ἴυπ ΖΙΟΉ ἸΔτὴ τειποτὸ ὃς Πη)ρ] Ἰςίτοῦ ραίηην 1} Εἴς 
πιοης ἠδ ηλλπατα ππτ. αΣ δας οχιςοατίοποδ; 
ὰ ἰπγατγὶ σα παπαῖ, 1} [0}1} 4] Ἰαδογαηὶ Ἐρήε- 
Ρίϊα {φηξιιητ, ὃς ΦΟΥᾺΠῚ (118: Δ ΠῚΟ5 ρεταητ ρίογ 
ἀοτοπι οχοϊρίαης [Ὁ] 1» υὐδδιις οὐλμιι πηοητὶς5 οου 5 γῆς 
᾿φαηταθλθη δῆϊης ΄ιοάάαμπι ἴοι αςςο πάϊς» αἱ 
Ἰῃτο ]οέζιι ργα α!τὶ5. ντ το] σαητ, ὃς ῃἰ5 {πα εράυηξ 
{ἀὖ 1πτο]]ςάξι,ντ της Προ, σαι οἰ ἘΠΕ ΠΙΝ 
ΤΏ ΟαιΙΠ1 ΤΟΙΓΘ ΠῚ ΠῚ ἰστη6η σοϊοτὶ νἱἤηπι τοπθ" 
σἰτρδὶ {ἰ ααξοτας, ΡΓΙς πεῖς δα σοἰοτοπι (ᾳουϊταϑ δῦ 
γ]5 οἱ οτἱοίῃ. [)ς 15 οπληθι5 ται) ἰυἀ οι Ε΄ 
Ρεδχαθίπνας. Ομδα ἢ] ἀφογδιιοι ὶς αἀξοτοηάμπιεῦο 
Οτατουῖρι5 ὃζ ρ[}"] οἰ Ορ 15 παχιὰ ργορομποταν, "056 
ἡ} ἀο] οέξα ᾽ς, 105 νοτὸ ᾿απαδις. Ἐτοπν αἰ ΠΟ 
«στην» ἃ τς αυα τεδζὸ μά σοτο ΡοζΘ5»Π01) που τ» 
δίῃ τἰθὶ Οὐσοογυΐι δυΐυϊτατιοης ν!ἀθρίταγ ἡπθι" 
σαι5. (ΝΑ τὰ (ἀπὸ σὴ Αὐἠ οτος νουϊτατοπι 3΄ 
Πηΐσο προ ἰῃ φα] σ!ποίᾳ5 ργοβιηάάξηιιο τ΄ 
θτὰβ αἰράοτιτ, ὃς τοοϊταο οπς αν ΒοινιαίδυἌ τοῦ" 
ποτα, Ε΄ας αυϊάφην ἐς μος, ΑἸτογαρῃ νοὸ 126» 
ὃς πηρογδυῖῖ ἃς Δρργοθαυι 54} ρῥῃδηγαί ςα (λοι 

τ ΓΙ» ΠΉΙΠ ΘΓ Ιοςο ςοηίδογατις ἀςα!]ζατύίαις οὔν.}5 
(ὁ ἀοἰ Πθεγατὶο ᾿ππἰτζαϊ των ἐδ ᾽ΠῚ σ᾽ παζίτα τοῖα 1} 
τη ὅζ 414 τα ἀ5η: ργοροῖτα ἤιης ἀορπιαζᾶ » αυξ 
Οὐαροσιην ΡΠ] οἰ ρα ποηάιπιτγαέξαυίς, ἘαΝ 
τη τα 46 ον οὐρῖς οριιβ εἰ Ἴ οτιις νῃλτ5 ποίε!5 
Θ1ΠΠ15 εἰαοιθγατιι5 εἰς ,. Ἰηγηγὸ το υαγιηι ῃοῦϊ!ϑ, 
ας: ν᾿] ποι Θτίαην αἰτα τ » ααδαά οι (οτἰρεῖέ 
οροτγίογος, Α]Π]αυσηάο νοτὸ (ογηιοηοο δὲς τούνο γ6, 
Ἰὰζ Αἰ 5 φαϊρίαμι εχ πυεὶρίο οὑπὶ ργαίθμυρυ 40 
ἀνα], ὃζ πῆς Ζυοτιοϑίσγίρεατῃ γοιουο; ΠΣ ΙΝ 

Αἰ ρίοσ, ὃς ἀϊιηα αιαράαμι νὸχ πὰ] Ροώῇπι [ἐσ ε ' 
εἰ οἰγουτ τς. 51πποη (Οἰιὶπι ερο ἔς αβιοον 
νογὶπι δτίαπι 4115 ἴος δοοιάϊε 9 τὰ 14 ιοαυς βὶ΄ 
Πα ἔιςῖο5, Τὺ ΘὨΪΠῚ Ῥτίηχα (γα σογ 11) ροίεῖο 
ν᾽ ἀοδὶς, Ἐος μαΐζεπας ποη οἀϊτος τα, νεῖ 
4114 δὰ ρεγίδιοηθπι πππιοο ἀφοῖοι ααϊεοΐ» δ΄ 
ΤΑΛΙΟΠ 6ΠῚ 46 ΠΊΠΠΠΟΓΟ» ΟΓ πὶ ἔλέξαμη ᾿ς σατο ἢ}5 (ΕΠ 
Ροχς δά συρηάδπι 0] οἰπὶ γοσα ογας , ῥεῖ ποΙρειῖ, 
Επ Πεγεῖὶς οπλ ογαῖίο τπλ ΠΊΠΙΠ15 Ρρηχαρο! 
Ργοίμ, 

Τ)ογρμεί1 420 δοῥοίαβῆεο. 

'ΤΊΑπλῇ (τὶς ρετίρί υὸ οχ τεθιις ἱρῇς ςορσηίμβ 
ΠῚ {πτ. ρυοΙ ΑΓΊΙΠῚ τυ ΠῈ σαριῖ, ὃς μυμηαη τ" 

τὶς οἤϊιςϊο σαιάοτο . ἃς ῃϊς φιΐδιις ορας οἰ τγαημηΣ 
ΔΕΧΙ ἴαγοπὶ ἰδ ηζοῦ ρουγίροτθ » τατηθη δά μοῦ ἢ 
Ρίαπι δζιατη δάποτιζοῦ., ἃζ νὲ Ρτοιετθίο «ΟΠ 
ΠΊΠΩΙ αἰςίτωΣ » ΕΠ ΠΠ τὴ ΟΔΙ ΡΠ} ἱποϊταζε πὶ 
Αερίττοσ, Ας {61 ριις αμιὰπο ἀπῖρὰ ςμαγιπι οὐ! 

ῳ ἥν ἢ ! Ῥ μΞ ) Σ ΤᾺ ἵ ἢ 

τῶτο δὴ τὸ τῷ λογου» φρο ῥέπειν ἡσούμϑμθ᾽, καὶ σοι! πλέον ἢ φῳοότερον ὡ φίλῃ κεφαλὴ γι Ὁ φιλϑ, 
, 

μυμιλη 



ΔΙ Σ 
᾿σὲοὶ ! ᾿ ᾿ ᾽ν} 

β ᾿ἰθορθωσαϑω τὠγνοούμδμρν, βασδιον, 

οἰἤδῃζριῃ [γ} 

ἝἜΡΙδ5 
Πυπγαηΐτας ἤπης ἀςφοαγαηάα εἴτ, φυὸ πα θγα δ] Ἰοῦ 

ἀηδίας ἡ γα θεπαῆσιιμ) οἱὲ φοςαρταγης. Μιηίε
ῖ ε- 

Δορις ἘΠ] Ποτ, ν ἰάματα, ΓΤ) οἰ ηάο οὐπη ΟΥρἢ- 

ριὰ ἐμήμ φαἰΔπλιτατοπὶ Ρτα ρθη [λτὰιτ, Ο}5 
μὰν τ Ζαὶ ἢίῃς ΤΑ ΑΥἸΑτ ἱχξοττνἃς αιοά δὲ ιο- 

ἀμόν εν πστο ΡτΟδ ταῦοη) ἀοςεβις, 1) αθ᾽ς Ἰρηταν 
ἀφαι ἡ Νῶναι ἅτενν ΠΊΜ  ἸΘτθια τα δαΓΙ δ... δέ απ ρο 
φααΠΝΝ πὶ οἱ, δὲ αια το ἄςοοτ; ὃζ πε] ἀςπίαμς 

αϊρβῃ ἅτ ΘρῸ σας ἔθοιμη} ἔας δι 1 115» 418: 
: Ὑφοητα οσ 5 ΟΠ ΠοΙα,ξιλ {τ ὑγθα σορηατα; ὃς 
Ἵρυ ἢος (Δ [9 τοσ θὲς αὖ οὐπάς λα πλαῖτο 
Δ σωτα, 

Ὺν. ἌΡδοΝς Τοωρδήλαμο δοῥοί δου. Ὁ 0. 
νὴ Μι ι ὑπ ἐφο εἀηδιρειοθεις πτ {ΠΠ]5 αὶ ζ- 

᾿ (διρίαι ΤΩΙ ἄξαι μρ Ρτὸ ποιιοίξα σα] Ἰαίοι ἐ5 ῃ ἃ- 
ἔβ κις τὰν ΟἸερι ντ ας ργορυρηατοθ,δζ οἵ νοϊᾶ- 
δεῆρῃμας ν ἩΘΟᾺ ἀείοινάοιοο. Μϑυμι φυϊάσῃι εἰ» 
πων 5. θοιὴς ΠΙΘΓΟΥΙ ἀς ποθι ΡΟΙ μη. Αἔἕτι 

ἰπς ης “ας Ργθς, Εχροι οτς ΘΙ111}] ΔΙ ΟΓΙΔΠῚ » Οἵ! 
ψῶμν. τὴ ἰδ τς ραῃίτοῦίτ : ποηὰς ἔοτταε χυ χιαιιὶ 

ΘΓ οΥἱε, 
ν» 6 

Ψ 

ΕΠ Ἢ ᾿ " 

ΤΟΊ ἃ. 2 δὲ 
θερυπίαν ὅγχιογικτύον. ὅσῳ κα τὸ ἀυρόσωπον ἐλεήνό- 
τερόν ὅξι νυν τὸ οὔ σεισύρδιυον. γυνὴ ᾧ γείρ ὅδην αὕτη 
κ) γυνη, οἴω ςυ γῆ στέστε γῃρδίαν, εἶπαι σὺν ὀρφανᾳΐ παι- 
οἴῳ, ποθξ σει, ὦ πέπονθεν ὃς τς οἱξ ὅξ;νγ ὃ ύτην ἀ- 
ουκύσεις, κὶ ὅτι, χα) ὅπως, αὐτὴ ὠ)οείξε; ̓  σὴν ἥᾳ λο-- 
καγαιϑιῶν ὅρα ποίνωυ ᾧ θαυκασιεὅπως ἐπαμυυύης 
τῇ γυναροὶ, πὴ δ τὸ χα Χῶς ἔχον "ἡ ὀχ τὸ σοὶ τορί-- 
στον, οἶν᾽ ἐλιά. μεϑέξω χὰ ἔῃ σοὶ καλω εἰς αὐτὴν 
γενϑομιδλύων συϊηχυίδατε ἔσαιν ἐμζω, τεβ ρα μμδιίην 
ὑπο μητρὶ κοσμίᾳ σωφρόνως παρ᾽ ἡμῖν. 

γ ν ; ᾿Δομρετιὰν Δολᾳςικῴ. 
ἼΣ σένα αι γοήζοι συμ (οίχων χϑὴ γβύοιντ᾽ ωἱ οἱ 
Ἐ ἢ Θοχθδντες αὐτοῖς οἱ δαίμονες, τοῖς ὀρϑτὺς ἔχ - 
σι σύ μπενοίευτες διλομίω δ σε τ εγειν φρόξολον. 

ὄϊ) ποιεὶν οἷς αὐ δυν Ὡμμαι!: δὲ δ᾽ σὲ αὐτὸς ἀφο; μᾶς. 
ἀϊϑήσῃ γὰρ φιλίας, ἰωῦ ὅτε αὐτὸς ῥιέμψη, γελᾳ σά 
τε ϊσως οὐσείς. : , ᾿ ἈΚ 

ΤῈ Δ Σ, 

ἌΥΖΉΞΕ ΩΣ πὴ ἩΜου τα ΡΥ τ δι ΣᾺ ἌΨ ει ΣᾺΣ ΚΛ φε ΣΡ (ὦ Γι ως τῆν το Ξ ᾿-ἶῖτς ᾿ς: ἌΝ φῶς ἕνα, ΠΡ ον Ψ' ε δ. ἼΣ ΤᾺ: Ὁ ΟὟ λ τ ὦ " ΚΩΝ γιράς ΑΞ ᾿ ΑΝ νεὶ 

Ι ὌΦΟῚ ὌΨΙΣ «Ὁ πω ΡΞ, κῷ δὶ ᾷ ἤχαι ἤν ὡς ΨΉ οαΝ 
᾿ ΡΣ ὅς 

ϑ πρὸς ος-ςω 

ΣΘΕΝ. 
ΠΕΡῚ ΤΗΣ 

τα 

᾿ ΔΗΜῸ ῪΣ 
ν᾿ - 

- “ς 

᾿ ; 

Ἴτι ᾿ »} τὰ 

ΠΙΣΤΟΛ 
ΟΜΟΝΟ ΙΑ Σ, 

ΘΕΜΟΒΤΗΕΝΙΞ ΕΡΙΘΤΟΙ ΑΒ 
ν 

{ 

τ τα "νὴ, 8 ὲ ἐρῖ ε . 2 . τ 

ΠΑΝ ΤΟΣ Μὴ19 δὲ ἀϊῶ; ἃς ἤΩὶ σΥα ΠΟΓῚ5 ΡΥΠῚ" 

ἡ ΠΟΥ τα σας. ᾿ Ρεδοοσ αατοπι ἄδοὸς 
ἀφά(ᾳ με: ΟὨΣ συν τ» ΠΟ ΑἸ ἢ ΠΙΘΙΗΙ 
᾿ῬΟΡαΪῸ νει Ἰϊην οἵδ, ὃς ρορα!ο δος 
"ᾷ ὃς ἥπης ἃς ρΡοιξμας ατμ] νξηΐατ 
ΕΓ 7γ ὃς Ατβοηίοιίμμ σοποίοη! αἀό. 
Ῥτςατῃ βουὴ ἤρο» τ ΕΠ] ] Ἰὰς α]1- 

ἢ γοημῆΐς ἴῃ ἡγεπεειηρ»ῃς ἔοσιδο. 

Ἷ ριο βροηεΣ δομαιμὶ ρορκίδηγη δὲ 

ἀρ ηζρτις, 

κἔγηδυ Ο ος 

ψιάνο 

(οι ἀστησο ἱῃ Ῥατγίδιη ἐράἶτα . ΓΘ ροῦ οπηη]- 
᾿ς ΠΝ τῆν 46] δεγάπαὶ σοριαιῃ ἔδτς Ῥατοΐπαης 
ἰδηρας ἹΠοΓΙΡ Πιςτη νογὸ νἸΔο ἢος ἡθπς οΠς 
ἀρ" Ἅ10 νος,11 γεέξα σο ἢ] 1 (δ αυϊαηηἰ πὶ» ἤρα] 
ὮΝ ̓  εἰν ὅς [Ὡ]ατοηὶ ὃζ ΠΠροττάσομη Δα Ρ (οἱ ρο τ, 
ἢ διὰ Θαὺ γοδὶς » (δ ἃς το Πχαΐς νηί μογῆς Οταοιϑ: 
αι. ΠΘυτῖ8., ἀσοδρτίνε ἄιθγιτὶ5, Ποη ἔαο]ὸ Ροῆς 
ἿΥΝΝ Ἴ ΟΟΟΔ ΠΟ ΠΘ1) Γοσιρογαυ ἀαχὶ ΤῊ ΘΔ ΠῚ» 4118} 

6 Πδ σο θι. ΟΡ] οΠΘ 1» ἴῃ τη δά τ οὔϊς ρτο- 
το, έρῃ, ὈΠῆςἢς Ζυΐάθηι οἱὲ ροτ Πτόγὰβ ρουζοχοσα Ἵ|: ἐδ 
ἰϑῃς ταν, ΜΙω τα ΘηἿπὶ νο5 Δηζο ΓΟ ςοσηίταϊη [ο- 
ΛΝ τ  ορε ίανς. Αν ἀϊσξηξὶ ἕλος οἱἙ » χα νοεῖς, 
ἄμ Π ἀδττε το: συύάῳ; Ἰσπογαζι» γεῤξὰ ἐχρ]ίραγο, ΠΡ Ὁ δθτξ 0] ]ηλ ταὶς αἀἰιυτιεητά ιρροτῖς σο- 

ὑτορϑαη Βοοίς, ζοργτίσῃ! Ὁ 2012 βγοθυδβι τς 

ἄυςθι Ὑ εουπαϑγ οἵ Τῇ 8 Ὑνεϊϊεοπια Τιυβί, ἰοπάοη 

ὥρια ἀπορηάα πγ} μι νγάεπιον ἃ 415 ἢ ΕΠ 

τὸ δὲ 6, ξλίον οὐδὲ μίαν ἔχοι βοήϑειαν Ἰδιαύτίιυ ῳρὺς τοῦς 

Ηϊοτοπγπῖο Υ αοϊῆο ἰητοῖρτοτε. 
δι ΟΝ. ΟΣ ΟΣ ἀν ΠΟ ΨΕΣΙ 

ἌΑΝΤΟΣ Αρλομδύῳ ἀσεδαία λές καὶ 
ἐργϑ ὅσο 1 ϑεῶν ἰἴσολα μξαψω ρος: 

νῷ Πσήκον Ὡεσ' Τὸν αῤχεῦν εὔχομαι ὃ (᾽ς ὙἿὟ 2 τὰ ἡ 

Γ΄ ΤΕοὶ μδὺ ἡ ἐμῆς οὔκωενε ἀφίξεως, ἀεὶ νομίζω, 
πᾶσιν μιν ἔσεῶς βελούσε ὡς. δ)όπερ γῦν ἐ- 

δὲν αἷδὸ αὐτὶ γέγραφα. τὸν ὃ παξῴντα ἀγρὸν ἐξᾶν 
ἑλορδύων μὲρ ὑμῶν τὸ δέοντα, κα δόξαν ἃ δωτὴ- 
Εἰαν καὶ ἐλόυϑεείαν διωυαμϑμον κ᾿ τόσοι παι οὐ μός 
γον ὑμὴν, ἀλλὰ χα) Φ)ς ἄλλοις ἅπασιν Ἑλληδιν:εἶΞ 
γγοησεντῶν δὲὴ τὔδα χϑουδ)εντξον οὐ ῥαΐσιον αὖ 

ϑις τὸν αὐτὸν αὐαλᾷ βεῖν, ὠή θέων αρἰεδ Ὁ ἐμαυτῷ 
γνώμην ὡς ἔχω δὴ τέτων εἰς μυέσον δεν Ἐξι μὼ 
οἰεὖ ἔρηον ὁ ὅ:χ:ςθλῆς, ἐμμεῖναι συμβουλῇ. πολ- 
λοῖς χὰ εἰωώϑειτε ἀπανταν ὑμεῖς 69 18 αὐδιῤμεῖνᾷὶ 
μαϑεῖν.λέλοντι μδρ οὐωῦ ὅξιν,αἰ θέαι τ βελξιϑῃ. 

ὃ 



“ὦ 

ὦ ἐφ 

ἜΣ, ὙΨἘ Ὑ ὙΨὮ ΡΟ Ἢ 

Εατίγ Ευτορβαη Βοος, ζοργτηίϑῃ! Ὁ 2012 βγοῶυδϑι τς 

᾿ππια985 γαργοαυςθά ὃγ ςουπδϑυ οἵ Τῆ 8 ννείϊςοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

2 7.49] 

265 ὨΙΥΕΚΘΟΒΚΥΜΟΘΚΒΘΟΟΚΥΜ 
(τα τα αἰτααηῦο. δὶ τἀ αὐ γ νοϊδεῖς αππῇ ; 

ϑορυθε γίᾳς.ὁ μήν, ἀλλ αὐ ἐθόλητα εὐχϑ σοι σιγῇ ἢ 

«ἰδιμκείνηδ: πανίᾳ μαϑεῖν,οἴομιαι χ σὺν Θεοῖς εἰρη“ 

δου καίπερ βοφχέων Ὁ γέγραμ γν ὀντων. αὐτός 

ὅ φανησεῶς μῷ πάσης δὐνοίας τοὶ σόοντα αἰθὰ ὑμδα 

πυράτίων, τῷ τὰ συμφέρονθ᾽ ὑμὴν ἐ μφανὴ δεΐξφγνὸν 

ὡς δτορέντων ἢ ὑμδὴ ῥητόρφον, ἐσὲ Ταλά ργισμϑ 

ῥᾳδίως ὅτι αὐ τύχωσιν ἐρουντων; οἶοξε μοι! Τ ὄλιςο- 

λζυυπέμστφν, ἀλλ᾽ ὅσω τυ[χανω “δ ἐμιστφοίαν κ) τὸ 

παρηκολεϑηκέναι Τοῖς σοφίμασιν εἰδὼς, ζμῦτ᾽ ἐθε- 

λήθίω τοῖς μδῥ τφϑειρημόμοις λέγην ἐβεφανὴ σπτοιήτ 
͵ 2 ἣ ΟΝ ς , ἃ 

σεις, ἀφϑόνοις ἀφορμφῖς ὧν κπσολάμβων συμφε- 

ρᾷν ὑμὲν,δθναι τοῖς ἢ πολλοῖς ῥᾳοῖίαν ἃ ἦ βελτί: 

ςτὸν αἵρεσιν χαίϑεησαι. ὧν μδὼ ὅν ἕνεκᾳ ἐπήῆλϑυ μοι 

«ἰὼ ιςολίω γρώφειν,ταῦτ' ὅφ1. οἱ ἢ ὑχφς ὦ αἤ- 

ὅρες ἀϑίωωάγοι φφφῶτον μὃρ ἁπάντων τρθὺς ὑμας 

αὐ]εὲς ὁμόνοιαν εἰς τὸ Κοινὴ συμφέρον Τῃ πόλᾳ ῳοφ- 

σεῶζοὼ τὰς ὧκ Τ χορότερον ᾿λησιῶν ὠμφισβη- 

πὐσής ἐάσω. δεύτερον εἶὲ πάντας ᾧκ μιὰς γνώμης 

τοῖς δόξασι τοροϑύμως συναγωνί ζεάγαι ὡς τὸ μη- 

δὲν μεὴ σ᾽ ὡπλῶς «ρα Ἐ εἰν, οὐ μόνον δξὶν ἀϑαξιον 

ὑμδδι χὰ ἀὐδυνὲς , ἀλλὰ κοὴ τοι μαγίτοις κιδιαύοις 

ἔχε: σε δὲ μησὲ ταῦτα λαϑεῖν ὑμός ἃ καϑ᾽ αὐτὸ 

μδὺ ἐκ ἕςιν αὐτάρκη κατα ϑζεϊν «ορφίαο τα, ἀρρςα- 

ϑέγᾳ “σὲ ἢ: δωυὼ μᾶσι ὶ πολλῳ γκτ᾽ σὐκατεργάςο- 

τορῷ ὑμῶν ποιή σφ τνα ἐν ἔς; (αυτα.μήτεπολᾳμησε- 

μιᾷ μήτε Ὁ ἐκάσῃη ᾧ' πόλεων συωυγωνισ μδύων Ὁὶς 

κοϑεςηκύσι, μήτε πικραίνεῦσα! » μήτε μνησικῳκέϊν. 
ε ἣ “" 7 γ ͵ νὰ 

ὁ γωρ τοιοῦτος φόβΘ᾽’ τοῖς σεωυφιφότοις αὐτοῖς, ὡς 

αὐώγ αοις τοῖς σωμεφςήκοσι κίνδ' υυνονέλουσι ζω ρ9 -- 

δῆλον, τρϑϑύμοις σωναγωνιςὰς “ΙΕῚ, ἀφέϑέντές 

“ἔτ δίέοις, τούτου πάντες , ἡἠπιώτερφι ἡγήσονται. 

τος δὲ οὐ μικθᾶν ὠτέλειαν ἔχϑι, κα τοὶ “ἕν δὴ 

“πόλεις τοὶ Φιαῦτα σδῦηϑες φρολέγ ΟΙΨ, μᾷϑλον οἢ᾽ 

οὐσὴ ἐν διωματῳῖ. ὡς σ᾽ αὐ ὑμὰν αὐτοῖς ὄφϑητε 
ἢ ἥ Ν τ ρ ἢ 

χερώμδροι, ζ αυτίω κῷ κατὰ τὴν ἀδὰ ὧν φφ96- 

δοκίαν οἰοῴςήσετε ἑκάφοις. φημὶ σὲ χρίουσι μεή- 

τε πόλει, μήτε δρατη) α΄» μὐτε ῥήΐορι μήτ᾽ ἰδιώτῃ 

μηδενὶ ΤΠ τὰ τοῦ τῦγ)ε δοκδιυότων συυυηγωνί ϑωι 

τοῖς χα ϑεςηκόσι, μήτε μεμφεδτὴ μήτ ὄχιτιμᾶν 

μηδένα μηδὲν ὅλως. ἀλλὰ συγχωρῆσαι πᾶσι τοῖς 

ἐν τὴ πόλει πεπολιτεῦ ϑωὶ τὸ δέον. ἐπει δύπερ 

οἱ ϑεοὶ καλῶς ποιοιεῦτες σώσαιντες «ἰοὺ πόλιν» ὡς- 

ποοεδεύκασιν ὑμὲν ὅτι οὐ βούληϑε ὀΐξ ἀρχὸς βου- 

λα σοι νομίζειν ὥσπερ αὐ ἐν πλοίῳ τῶν 

ἱσίῳ 17.) δὲ κώπαις δποφωνομδῦμων κομ  ζεάγο!ολέ- 

σεάνα μδρ ὑπ᾿ ἀμφοτέρων ἁπουνΐᾳ ἔλι σωτηξία, 
γεγρηῶτη δὲ τὼ χρέα» χορὸς τοὶ συμβανίᾳ ὅσο 

γὴν ϑοῶν. ἐὼν τῶτον τὸν τοόπον «ὐδὴ τὴν παρελη- 
λυϑύτων ἐγνωκότες ἦτε, καὶ πιςοὶ πᾶσι ο“δυησεῶ)ε, 

χὰ καλῶν Κθὴ ἀγαπῶν αὐ δρῶν ἔργα φιρώξετε , καὶ 
τὶ πράγματα ὠφελήσετε ε μικρῶς; κἡ τοι ἐγαν- 

πώϑτας οὖ ἢ πέλεσιν ἡ μιεζα γνῶναι ποιήσετε πείν- 

ἄς, ἢ κομιδὴ τινας αὐτοῖς αἰτίρος καταλᾷ φϑίώαι. 

αἰ πτῖτά οἰ οι τς. ντ ιπας οἰπὶ σατεγίς εἰἸαπλϑν 

Ἰεητίο» δ. οχρ δόξα εἰορἀθπυτοπὴ ουποηι σορηοθέ 

τἰτίϑείρογοι ἀι5 ργοριοδοααξηυαμ: Ὀτθιθϑ Πα ποῖ 

{πὶ τ ντ ἀρρατγεαῖ,ητα ἃς οὐτηπο Ππά!ο δᾶ ΜΡ 

ΓΙ ΡΙΟ ΩΣ σία ἰοσράητν δὲ ὅπ νΌ!5 ων τ᾿ 

οτίριουὲ ἀδοϊαταταταια. Ἰίθασε νογὸ 60 ον 

Πιαίοε αἱ νὸς ἀθε! Πἰτοτα5» απαῇ νος ἀθίπῦ οἴδῖον 

τε 5 ς 41} Ἰρτατηθά ται!» ἀιιςαιμα 1η τη ΒΓΕ 

ἱποιάἀοτίτ, ἀἸσαμς. 58 4 αυᾶ: ΡοΥ ὀχρογιθητί απ; δον 

σογξά!ς γεδις νοντίτοςιμασοο σοσηίταν Π όΧρὸ ι15) 

ἀϊσοηαὶ ἰῃ Ραδ] τὸ {ευνάϊοες νρούέην ἐόν δ! 
οἵς ρυζεῖι ὁ Ἀοραυπιατούιαπι {πρροά!τατ: νη] 
Ορτϊπλοσιιη} σου ΕΠ] Ἰοταν ἀελὀξευ.» Γις Π ἢ] γοὐάς 

τα νοὶ αἱ. Αὐ αν πᾶποὸ ὀρηο αι {ἐγ οὐδ ΠΠτμ8- 

τσ; ας σης γι νΩ ΟΥ̓ ΠΤ} Αἰβοη ἐμ ἐδ δὴ 

οοπουγο5 εἴ ΡΥΟΡΙΘΙ ΦΟΒΥΠΙΒΠΘΙΥ) οἰ ταῦ δ ΝῸ! ἡ 

τατοπὶ ὁροιτοι;οτγάίαιο 1. ΡΥ] τί σεις ἐσπμόπεδα 
εὐΠς σοῖς ἀΗἴδηπορος. Πλεῖπάε ςοιδητίοητίθι 

ΔηΪ 5 ὈΤΆΙ16 5.» αἰαοττέτανε 7 ἀιΠοη ἀοογοιμμι 

ξπουαάϊιαιο ΝΊ11) δαὶ σοι ἀ Πῖδὺ ΠηῚρ! οἰτεἴ 

4ὰς ἀρογθρηοη πποαὸ οἰζ ᾿μάρηση ν 9 }5 ἀζ μην 

Ραγαμι σοηογοί:(6 ἃ (πηλπιο οἴ18Π} οὔ Ρεγίουο (ΟΠ 
᾿τπζζ αι. [πὶ πος ΠΔν οδ᾽ς Ἰσθμοτγαη 111} εἴς, ὁ 

4 ρογίς δά {Ἰατιπὶ Γθυπηι ν οἰ ΓΆΓ ἢ) ταρμά 1} 18’ 

τ15 ποῦ ἔς ἢ α το αστας σορ 185 ἘΠ ΠΝ 

ἐγατα,ντ ταυτὸ ἔπ ἢ] ἴα οπνπ)α οοηδαπαμ ] Οὐ 
ἰρῖταν ᾳ (α  Ν ας οἰυέκατι Ὁ Ἢ ν}1}5 ν Ὁ 
αι οἰ υἱάτίς ντθ}Ά νβξογα 1ηΠἘἸτυῖτα ἃςἔξη ἀοτιιηεηῖς 

ταίοζάμπι οἴτε[οα ἀεἰομάα ρου! 5 ἐχ ἀπ Π}}5 Π}ΕΠ|0 7 

τα ατίαγαη. ἾΝ ἃ ΠπΡα 0 41 τγδτις οἰδπειονεὶα 

[ς [αὐάογατ!ς5,1} λα ἕο το ρουῖσι]ο νοτίαητιυ5, ΠΕ" 
ὦ ΑΝ, : . “2 , ππ ΣΝ 

σοι οεἴς (ομιοτφορθην ἐμ οι ρΓου ΡΠ [ς 
τανίτ: χα Ποῖ το Προ έᾶτ! Ὀχολιοῦ ἤθητ [η] ιἰδιξ5:}} 
41 πο ράτιᾷ οὐδ ν Ὁ] τα 5..Α'΄ς ορρί τη) ργοοϊαπῖν 
ἐς ταὶ ν ἐξαϊδυτο ξεδυῖς, ἰπτὸ πὸ ἤδτὶ φυίάοηι [4 Ρ0΄ 
τοῖτ, δε ργους νὸ5 οἱ!πὴ οἰαἰδοις ν εἴτε! ὀρ ηῖς ν] 6 

ἕξιν ἰσὶ ἐεχροέζει. Ργοιηὰς ςοπίθο » Πθαητς οἰυταῖο 
ΠΘῆμο ἀμποθην ΠΟ 6 Ογαϊόγόπυ. » ΠΟ]Ὸ 6 Ρίοθ εἰμ 
Ζυθηααμι ΘογΠ.»ΧῸΪ ἀῃτεἤας οππὶ ἀοίο μά 16 ἐν 
ται» 4} τυμ ἐξα τον ἢ (υπενὰ συοασιᾶ ν]]ο πιοάο γέ 
ταχοηά τη ν εἶ οὐ γσαη :(οἀ ςοποοῦ δάυπ) εἴε 

ἢοςν Θ᾽ 65 Οἰ165 δα σης, ηυα οροχτιογ τ ρο Γαι 

Ὀοηϊσηίτατο ἀφίϊν οδίογιατα ἈθροθΠςα; νοῦ ὶς ΠΩ" 
τὰ} οἰἶ,ἀς ἰητεστον νογο ἀΥ ιῦγατι ἀο! ρογαγει" 

ςοσιταπ απ)» πεν ηδἀηγοάμτη 1π πμα] » σαηι ἢ! ν 
Ποατίομο ν 1} τοηνσατίοης νιθπάτμη σοηίθηῦ» γεν 
αἷο νει οὐμπία ρύορίοῦ (Ὡ]αζοπη τιιοη44Π|’ : 
νογὸ ργα]δτιμη οἱϊο ςορ 111, 804 οὐ ἀοοτα 
νοϊπηζαῖο ςοποταηογιτ δα (1 ἐξ ργατουίτ!5 αἀ δύ 

πηοά μην ἐζατιρ τ εἰ5: ὃς Πξ ᾿ππεπίοτ)ς ἀρυϊά ομ 57. 
ὃς οἴῃοϊο δολιογαπη νἰγογαπι ἔα πρ ΠΥ μγ} 5 ὃζ Γέ5 » 
ἤγας πο ραγμᾶι οὐ σοτὶς : ὃζ ἐο5 αὶ ἴῃ νεριρυϑ3ς, 
τπογίδτ νοι ιογαηςεὺ γε σετίς 5 νῦ ας 1} 

πιαζοηζ ΟΠ] 6 85» ἀπξ ομηπἰπὸ 4|160] εἰϊς πη οὐρά" 
Ρῇ νἱἀοφηζον μα ἰσίταν ὁ Ἀοραδ] σα της: εα π13΄ 
σῃηὶς ΔΠ11115 ὃ οἰ }Π1τοὺ δάμη ἔταξα, ὃς ῬΓΙΏΆτΑΥ 
τοται ρον) πη] Αταες ἢας ερὸ πιοηδου 9 ῇ 
ἄδην Πυπηδηϊζαῖθπιὶ Ἔχροιτας ἀρ ποηη}} 105 : ω 
ΡΘΥῪ ΠΙΌ ΔΤ ὃς [δ ἸπΙΟΠΘ τη 5 ἱπ ἁἰτοσαμπ σταῖ! 
φιδίι ργορίπατιϑ.  ὁγὴπα πος ργίματα ἐχρίοπαδ "4 
ουπά ς ργδτίαν Κι εἰριθ  οα οδπήοαϊς ποςδάιιπηρυτ 

μεγαλυψύχως τοίγυω Καὶ πολιτιπῶς τοὶ κοινῇ συμφέροτίᾳ φκϑᾳ τγετε καὶ 0] ἰδίων μμδμνηε. φὐοφκόλὶ 

εἶ εἰς ἴυτα, ου τυχῶὼν αὐτὸς τοιαύτης φιλανϑρφοηηῶς παρ᾽ ὠνίων Α αἀγλὰ ἀδίκως χα) φεισιαςηκῶς εἰς Τ' 
5 3 ΕἸ ᾿Ὶ υ ὋΝ . ") ΓῚ Ξ 

ἑτέρφον “χέριν τοροποϑείς αὐλὸν οὐδὲ τἱωὴ ἰδέαν ὁργ ἰοὺ αὐ απληρῴν, τὸ κοινῇ συμφέρον οἶμιαι δεῖν (λα 
, 

ῃ εαν, 

μ»-“-  “ΦὌΌΨΝΟΘΌῸΌ Ρ- Ὁ »,“»-. 

"πὶ ρει κι 

-- .- 

ΞΘ ΕΣ ΦΡΌΣΩ.,», , δ. δὲ Θα 

ἐεδαιΞὸ 

φῦ χ Οϑ 



οΠς [δοϊοηα σθῃ 

᾿ 

(1 

ἴῃ 

τᾷ οΠ15 Θλη ἸΏ Ῥογο.Ναια ἢ ἡμὴ ΑἸοχαπάσι οὸ 
ΟΓΓ ΔΓ 1} Ρυτας,αυὸ (αὶ οἱ ρτοίρογὲ {πσοοΠδγπηξζο- 
εν 18 {Πα τοραζοτ,θῖμι ἀσοηάο ἃς ἰαδογαηάο; ἃς 
Δι άοῃ ἣ 

“πὸς αι ΐθιις δά (τ:1}} νοϑ οἵδ ἀοίρει5» ὃς ἀιοος » μοῦ 
ἼΠος σοτὶ ποςςς οἰἐναυὰιι θοης νοϊθητ γος οο- 

Ρ ̓ἰδργσβροτο. Ουόάαηις γα αυ!αο νοὔ σύμ ἔαος- 
Ἰδροτοσὶς ἃς γο οι δά (εἰρίμμι ἀἰςαῖ ὃ ργοηλίτται: 
«Δησάζῃιο τς ΕΔ]Π]τ, μος τογρΊ ΘΓ Πα! ρτγατὶα, ἢ- 
Ἰ ἀχτὰ [18 νουΐσα, ΠΟ ρογαίαηι οὔδ, οααίοευτ. 
ψςαιΠα ΘΠ} νΟ 8 ΘΡΙΘΧοΥ 8 ἐαὴ 41] τοίαγοϊαῖ; 

Ἀφ ]ἤΘὴχ ἱπδαΐοι 8. Νϑαιο Ἰάθιη ρογίσαμιηι οἱ 
10.115 τορι, 185 τὰ πὴ οἰὐμι νοϊοιίδνασεῖς ΠΟΘ θΙτγοῦ-- 
μὰ [ρα γυζαγο ἃς ἰη εἰργορζοῦ απα5 ΒΟ 1} οὐ 
δοτοηάαιν, 86. [η πιμα πη! τοῦις Γδιπτδιηχῖας πλι- 

ΚἈΕΙΟ Ποτ ο[Ἐ αἰ [μκὶ, “υὰμν σομ ἢ} ὃς 1η{ξταεὶ ο]α-- 
ἜΣ Ν 6 νοτὸ τα]ς αα!ρρίαι σουμηηχίτεῖτς : [δ αιΠο- 
ἐλ ρει τὸν οὐλίνν ΘΘΏΘΓΟ [15 δὲ ραγάτι5 ΔΠ]Π}}5 ἀ6- 
ἜΝ ἐπ δε, ον διρρὶ ἄδοις πογ]τ] 5, πέξαδ Δαίρ οὶ 18. 
Ἴτο μὴ πονὸς Σ ΟἸλ18ϑζιιη: ΤΟ] Ζαογιιπὶ ἀθο γι 5 Ζ] 
ἀἰφοτιης, {Ποῖ Ῥυσείατα ἃς βοηα δζνογα ογάσιϊα γα 
οὐϑαβρρος ἜΝ Ορῷ ᾿μηρ] γάτα, νοὔίαις ργὸ 

1.5 ΠΠΠΟαΡ δ 8, Δ  πεγιοο ἔοστα πα 
Ισζουῦ ἃ 118 ΟΠ] 

ἘΓΟΡ ἰο14 1 δετταιθιη Οὐαςὶς δαϊξικιΐεδι, 
ἢ [πο γε 

ἘΠ ιρνιθυνηριο 1615} ἈΘΠρΡΕθ] 1 σα1η πιοεὶ-- 
ἐν 55) 

ἸΓῚ (ρα ] 

ογτὸ οι] 
ο ᾿ Ἴ : ; ἡ}. ϑὰ νογὸ τὰ ἀςοίάττ: ἀππι νἰάθθαπι ἃ νοῦί5ν 

ΠΟ πίη νος ἄς νε[ζγο τὸ σοποθάργο, 

ἰ [6 ται αὶ ΟΧΠΠΕΙ Ὠ]Δ115: [οτοπάτιπι ὥ(π0 εἴς 
ΝΕ ᾿ς Ρυΐαι!, Νδηι [15 αἤδηςιῖ Ἰαζαζοϑ [4 1665, 
δι τ λτὰϑ ας ν]1ὰ ργοθάζιοις αβηγπιαγιτιάς Κ οἱ- 
γεῃ, ΤΠΓΘ σοποθάογο ἔτ. Οἰμα νετὸ ἰΔΠ} » ΡΓῸὸ 

ΓὰΡΓ ἀφ ηειδγοιτη ΡΟ ΠΟΙΡατμπι » Ζπιθηι [ἢ [6 Π6- 
δ λλθθαι ΤΙΣ Ραγαγο σοπαρδηζις, ΔηΠΊΔ ἀπο τ - 
Εν ἸῈ 1 Ἰοα πες σαμ{Π5 ἀτσα ποτα {ροέξαβ!5. 1- 
βιξῇῃς Τὰς Δῖζαηα, αἄἶσπα εἰς τερταποηῇοπε ἀς- 
ἔα. Πα ΠΕ: ἀοςοῦς οοΠ δ (ἢ φαίάοπι ἰᾷ νεἰἔγα: ε- 
ἔπ νοΐ ηζας ξοτθ) πιὸ Ζαοσις ἱτὰ το τα! 1 τητο- 
ΠΕ ἢ) τς ἢ ται (αητ, αὶ ἴῃ {π1}}} ογπαίης ἔπος: 

“Ν 
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“υάθη) ἤιτηαηο ςὅΠ] Ἰὼ Ρτουμάοτὶ ροτοϑί) ριοίροι- 
ΤΠΠῚΟ γε] Πισος ἴα ΡοΙΐε νιἀδαπαιηξοτὸ ἃ τας δχρ]!- 
τα), Ὁ οι  ἀϊλη!ς αατο πὰ περος 8 ργαοίΐε, ὃ, οα- 
115 Πἰ τις τοξξὸ ντὶ » ὅζ οὐπαας ταὶ ἱπτο] Προῖε ος- 

(ἃ ἸΟΠ65, ὃς ̓πα Ἰρατὸ Ζυς τος δοη)ρηίτατο νουροτί 
ΘΘΓΙΠΟΙῚ ΡΟΠΠητ, ες ἵζει νὶ οχιούσιυθηάᾳ Πητιάιι- 

 οἰποίυτ εἰξ᾿, Ζαὶ τοδιις δά πα ΠἘταη]ς Παπῖ 
Ῥεφ ες] «Ὧι οτἱᾷ ἐς σαί ἀυτΠΠππιὰ εἰξ ἀϊσοπάε ἴῃ 
ΚΟΠΟΠ]Ο (δητθηχὶα Ργομίποῖα. ἸΝαπὶγεξὸ σοη{τα; 

ἄδηο (ἐπ Ἰο ἰαθογόαιιθ ργοναῖα, ἤερςε ρίορτο - 
ρα ΘΟΥΤΠρΡιπτα Γ᾿ Ζαδά ᾿) 4ὶ εα ἴῃ πγαηκίατ!ς ἢα- 
ΕΣ, 4] 16. μρας φοιαυ, Νυης ταῦθ ἤθη [πςςο - 

ἀν ποι ἀθΠάἀ θη οι ἴδ βοστυπατα). οί οα- 
υλην ἰσίτασ ππης πιοττιμας ἰδ: ἔογγαμα Χαστὶς 4}1-- 

λ ᾿ ᾽ »» ᾿] " Φ». 9 ΟὟ ἐνδοὺς ἀτοσνίξῳς τοιὶ ἀγῶνας κρίνετε τὰ σ᾽ ὁπόβῇ 

ἘΡΙΒΞΤΟΙ. ἅ. »-- 
πόσας ν]14 ρεϊματὶ ο« Ράττοιη ρυδ] οὶ νε πατεῖς 
Δα ςοοτ(οά δὰ ας Δ] τος δα ποτοῦ Π}181 ρεϊπιὸ 

ἐο.( ἐς ἰσίταν ργ ραύδηά4., αμ- 

Ἴδε ςδαοη ας ἤμην 5 ὃς Ζαιθιι5 ἀσθη 15 ( αυδηΓΙ. 

οὔτῃ μίγνυμι τῆς ἰσίας ἔχϑρας, εἰς τοὶ κοινὴ δυμφέ.. ξοντοι οὐδέν. αλλ, ἐφ᾽ αἱ τοι ἄλλοις ο,ἰϑακαλῶ; 
ταυτα αὐτὸς οἴομαι δεὶν Ὡρϑήον ποιεὶν. δὶ ῥδμ οὖν φὐϑασκσύα) κὴ ἃ δεῖ φυλάξα ὅτι ἡ ἃ ρα ων τς 
αὐ κατ αὐθρούπωνον λο οσμον άλις αὐ κα τορθοίῃ; 
εσθὸν εἴρίουτα μοι. τοῖς δὲ καθ᾿ ἡμέραν ὄνχιςοιηη-- 

σ᾽ Ἂς ᾿ς ΠῚ ΄ φᾷ ον"; ΄ ΕἸ “ στη 3") τοῖς ἡ τὸ σχρηα συμξ( αἴνε σὴν ὀρτο ὃ “ Ν Ἐλελος κάνουν Ν ον: ἶ  ρηάγα, ΚΟ γ"ωϑῶ αὶ εζᾷς 8 Κα ιν 44] ἄραναι 72 δ 

φραϊκοίτων ὡξ ὁμιλίας διωυαπὸν Φροσδι γα γεῶζ; 
χρὴ τὶ βίας «ρος )7). 2} ἐφεςη κότων σρατηγῶν ἔρ- 
ἡ0Υ δὰ:. οἢο καὶ χαλεοπώτοας ΐρυ τοξὴν ἐχὸ τὸ συμι-- 
(βελοϊειν"τὰ χὃ ὀρθῶς βελοζϑέγία ἢ σδοκὶ κα ϑέν- 
͵΄ὰ σι ΠΟΛΛῊ ασεδγ Κοὴ πόνῳ, πολλάκις τῶ τοῦς 
ὄλιςανίᾷς ἄλλως λολσο δὸς δρελυ κοἰνϑη,νυῦ μδρς 
τοι πάνθ᾽ ἐξήν χαλῶς ἐληηζω. γοὲρ εἴτις ὑποίλη- 
Φον σὔτυγὴ τὸν Αλέξων εἶδον το γεώντα κατορϑομῦ; 
ὠμθνο λογισείάγω. ὅτι Ὡοῤτίων καὶ πονῶν καὶ τολ.- 
δ, ουχὶ κα ϑύμϑρος,σ τύχοι. νυοῖ τοίνεωυ πεθνεῶς-- 
τὸς ὠκείνγου ζητέϊ νας ἡ τύ η μεθ᾽ ὧν ἔς οἱ. τούτες 
5 ὑκας ΕΙ ον εϑαι.τοι τ γοφόνας “ ὧν (ὐ εἴ βο 
τὸ φρ Ύ τοι χρῷ ται! ὡς δυγωςείτοις δὶ τος 
δωνά μας ἐφίςοιτε, ΧΘῚ ὅτι ποιῶν αιότος ἕκαςες ὡμὴμ 
διιυήσεται (οὶ βουλήσεται ὸ 5 “ρος αὐτὸν εἰ- 
ποίτου χα! αἰτι βζέδϑ ὦ Κοὴ τϑ' ὅπτος μὴ ψοαὔσετωι: 
μησὶ ἐϊξηπτνϑτ μηο ασοιϑίῶμι Ὡὐοοκϑρυξ 
εὶς φήσεις, αὐ αι σεται. εἷς τίμὶ ἔνοδειαν ὧν αὐ ἐλ- 
ἌφΙΡΠ.) ὑμεῖς 5 οὐχ σύρησετε ζις αὐαπλιηβοόσον:" 
ας. οὐφὲ τὸν αὐτὸν ἐχῴ κίνδιωυον, οἷδὲ ὧν ἐφ’ ὑμῖν 
ὅν ὅπως αὐ βούλλϑε τορα ξαι, μροἶρ, βουλοίΐεξϑαι 
ποδλάχις χοὴ «ἰδ ὧν αὐ ἐγςη πόλεμος. ἀλλ αὶ πα- 
Θὲ τούτων μιετίγνωσις ἡπἼα τῆς “οοαιρέσεως γί: 
νεται, μησὶὲ ποιήσητε τῶτο μη ον, ἀλλ᾿ ὅτι αορώξεϊα 
οδυνγαίως κρὴ ἑτοίκκως ταὶς ψυχαῖς ἰδ χειθοτο- 
νεῖτε , καν ὧὡπαξ ψεφίση ἔϑε, τὸν οἵα τὸν εἶδ, σνγενο)ον 
Ἰφὴ τοις ἀΐλλοις ϑεοιξ οἱ πολλὰς καὶ χω λεξ κ αϑω- 
Ὁχὶς Ὁ, αἱ Ἀηβεῖς ὑμὴν μκοὐϊείας αϑηρήχασιν ἡϊε μόνας 
ποι ηστύμδυοι,κ) τόσ κα λέσειντες »γ) 11) δὲ γρουτης 
οίων πασιν αὐτοὺς οὐ ξαρδμοι, μα ἀγαϑὴς »ὐ- 
“ς ἐλούυϑερδ τε τουὶ Ἑλλίωωας, 

Περὶ τῆς ἰδίας χῳϑύδε. 
Δημφόλύνες τῇ βελῇ κὴ τοῦ δόμεῳ χαίρῥειν. 

; Νόμιζ ον μδρ ἐφ᾽ ὧν ἐπολιγόυδιίω, εἰγ ὕπο αὶ 
ἘΝ ἐν ἐἰδεοκῶν Φιαῦτα πεσεῶζ,αλλὰ γἢ μεέ- 
ῥα αὐ Φξα μϑοτων συϊγνω βίης τεύξει. ἐστειδῃ 
ὀὑτεῦ γέγονον, ἕως κδιὲ ἑώρων ὑμᾶς οὐδεβμιαξ πο. 
σείξεως φανέρας οὐο᾽᾽ ἐλέῖγε γόνορδώῳ ΤΟΥΣ τῆς 

βουλῆς ποὸθς τοὶ ταύτης δπορῥητα καϊαψηφιζο- 
μδύοις ἁπάντων. οὐδὲν ἔλαῆον Ὡοσ χωρῶν υἱκὰς 
ἡηούμδμθ΄. ἢ ἐμαυτὸν δστοςερϑτω, ςύργει γγούς-.. 
μΐω.τὸ γαὶρ οἷς αὐ ἡ βουληΐ φησιν τοιὶ ὀβιωμοκόποις 
οἴγχαιςοὶς φρος θάνοι ς ἐμηεῖ ἕμιως δοτοοϊείξεως ῥή- 
ϑείσης, πολιτοίας ΩρΕῚΨ ἰωῦ. ἐπειδὴ δὲ Κα- 

λῶς ποιοιυῦτες ἡϑϑηεϑε τίω διωωαςείων 5 ἰοῦ τινες 
νἿ ἐν τῇ βουλὴ κατεσμσυαξζοντο ἑαυτοῖς, Τὶ 
ἡτα τούτων ὄτητιμήσεως ἀξία σρήκατε, οὗν οἴτῆν 

εν ͵ Ἂν “Ὁ “"ὝἮ , Ὁ ς 3... ᾿ Ὁ υμὴν βουλορδύοις ἦ, τὴς ὁμοίας τυχεῖν σωτηείας τοῖς “Μ΄ ὁμοίων αἰτιῶν Τοτυ ἡ) κόσι, 

ἢ 
"ἢ" ᾿ 
ΠΝ 

Γ᾿ κὰν ΚΝ 
Ὁ ττρ οι όσα, παρ τάξον μῦς δας πριιρβοῦιονγου Ἅπας. κοως ὁ, 
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ὶῷ 64 
μὴ μόνος δὴ αἰτίαν ψοῦ δὴ ἃ ποισος χὰ Τ ὄντων 

ᾧ ᾧ δὴ οἰκειοτάτων σωνηϑείας δπτοςερηἑθυα εἰσ 
κότως σἹ αὐ ὑμῶν ὦ αὔδροες ὠθίωναϊοι μυέλφι αὶ ἐμῆς 
σωτηρλαρ,οὐ μόνον γ(λ τθῦτο ὅτι οὐσδὲν ὑκῶς ἀδικῶν 

τοιαῦτο πῴπονϑο . ἀλω καὶ τῆς ωὐἴδῳ Οὴς ἀφλλοις 

αὐϑ'ρῴόπτοις ἕνεκ᾽ οὔ δοξίας. μυὴ γοὲρ εἰ μηδεὶς ὑμιθς 
αὐαμιμνήσιιοι του χρόνους μὴ σὲ τοὺς κουρεὲς ὧν οἷς 
τὸ μέγς ἐγὼ χρήσιμος ἰω τῇ πόλει, τουὶ ἀΐλοις 

ἐγλίννας ὠγνοεὶν νομίζετειμη δ᾽ δχιλελλάγοω Ψ ἐ- 
μὴ πεαοφγμδμων ΧὩ ὑμδ,ἃ ἐγὼ δυοῖν ἕνεκα νῦν 

ὀχνώ ρώρειν κῳᾳϑέχᾳςον. ἑνὸς μδρ τὸν φϑυνον δὲ- 

διως φῶς ὃν οὐδὲν ὅτι φρούρῃρου τοληϑὴ λέγην, 

τον ἢ ὅτι πογλὰ κοὴ αὐάξια ὠκείνων ὀχ τίου τὴν 
ἀἄλων ἑλλίώων κακίων νιοῦ ποφῆειν αϑαγκαζό - 

μεϑα. εὐ κεφαλαίῳ δὲ τοιαῦτ᾽ δὰὶν ἐφ᾽ οἷ; ἐξηΐζφ- 
ζόμην ἱξρ ὑρδμ ἐγώ,ὠςθ᾽ κῶς μδὰ ἐστ αὐτοῖς απὸ 
σάν τον ζαλουῶω,. ἐμοὶ δι᾿ ἐλπίοϊα τ] μεγίςων 

εἰιωορεῶν τορος δοκοῦντι πταρ᾽ ὑμῆῆμ. τῆς ὃ αὐωγκοίας 
ἐδ ἀγνώμον Θ’ δὲ τύχης οὐχ ὡς δίκαιον ἱεῦ, αν 
ὡς ἐβούλετο κρινάσης τον ὑφὴρ τὸς τῇν ἑγλίωσων ἐ- 
λουϑερίας ἀγῶνα ὃν ὑμέὶς ἡγωνίσεοιδφ,ἐδὲ ὧν Οὶς 
μετὰ ταυτὸ χρόνοις αὐγάς ἴωω Τῆς εἰς ὑκᾶς σύγνοίας. 

οὐσ] αὐτηλλαξώμ'υ αὐτῇ (ύτης εὐσὸν. οὐ χωθαν, 

οὐκ ἐλπίδας, οὐ πλιτον οὐ διωνας εἰων, ἐκ ἀσῷα- 

λῴαν καίτοι πάν ταῦθ᾽ ἑώρφον ὑπεογονίᾳ τοῖς καθ᾽ 
ὑυδὴ ξουλομᾶμοις πολιτοόῦϑει.ὃ ἢ πολλῶν ὄντων 
καὶ μεγέλων ἐφ οἷς εἰκότως ἐπέργετῶ μοι παῤῥη- 

σιοΐ ζει, μμέγιςον ἡηούμζω,, οὐκ ὀκνήσω "ράψαι 

“οθς ὑμᾶς. ὅτ ἐν ἅπαντι τοῦ αἱ ὦν! Τὴ) μνημονόῦο-- 
μδῥων αἰϑιϑώπων σεινοτάτου γεηβυηνϑῥου φιλίσι- 

που, κϑὶ σὲ ὁμιλίας, πεῖστι φοοφσέχειν αὐτχύ τὸν 

νοικῦ ὡς βούλοιζο κϑὶ ὀραφϑεῖραι χρήμασι (οι ἐν 
ἑκάςη ΤᾺ] ἑρνλίοοίσδων πόλεων γνωθάμοις, ἐγὼ μό- 
γος οὐδετέοφυ τούτων ἡ ηϑίω ὃ χρὴ νωῦ ὑμᾶν φι- 

λοτ μίαν φέροι, πολλαὶ μὲμ ἐντυχωῶν φιλίστ πῳ αὶ 
δγαλεχθεὶς , ἐφ᾽ οἷς ὑμέις ἐπόμιπετε φρεσίβούοντά 
με, πολλῶν οἱ ὁπορζό μᾶμθ΄ χοηκκώτων διεοονίς 
ὠκοιίνε ὦ ΤΠ συὺ ς,δότων ἔτι πολϑιοὶ ζωσιν.οιξ τνὰ 

γνώμίω ἔχοιν αἷδὲ ὑμὴδ εἰκὸς λογέσειῶε. τὸ γὸ τεῦ 
τοιάτου τϑτον δ ἃ δότον Ἀ ΕΘ )αι »ἐμοὶ μδὲ αὖ “ἢ 
οἷο ὅτι φανείη συμφορεί. χρκία σὲ οὐδὲ μία. ὑμυε- 

τότα δὲ ἀγνωμοσωῃ. ἰοῦ ποῦ μεταγνῶναι λύσετε. 

παντα τοίνιωυ τὸ τορφειρημδύα. ἐλρτ]ωνομίζω τῆς 
σιμυεγοῖς κοὶ κα ϑ᾽ ἡμρέϑαν στολίϊείας ἐν ἡ πωρέϊγον 
ἐμαὺτον ἐγὼ πολιτόυόρδρον,ἐδὲ μιαξ ὀργῆς οὐδὲ 
“υσμδυρίας, οὐδὲ ἀδίκε πλεονεξίας,οὔτε κοινῆς 65 
σε ϊοίαςς ποοιςεξμᾶρνος. οὐδὲ συκοφαντήσεις οὐδένα 

πο πσοτε,οὗτε σσολίτίω,ούτε ξένον. οὐδὲ κα 9 ὑ- 

εἰἶδ ἰδέα δεινὸς ὧν. αλλ ἱῶβ ὑὐδβ κσι δεήσειον 
ὀξεταζόμδρος δημοσία. ελδεῖων οἡ᾽ αὐ οἱ Ὡρεσ βύ- 

τερϑι 1) λέγ Τὶς νεωτέροις ἐς δίᾳᾳ οι τίω πρὸς 

δ,.Ξ., 

ΕῚ ς ΌΞ Γφν ἘΦ᾿ 

“πύϑωνῶ τὸν βυζαντ: Ἰον ὠουλησίαν ὅτο τὸς δαϑ {1 

ἐλλίωων ἦλθε φρίσβάς ἔχων, ὡς ἀσιεϑσειν δείξων 
τίρὺ πόλιν. πήλϑε δὲ τἀναντία τούτων παϑῶν, μό- 

ὨΙΥΨΕΒΦΟΒΔΥ͂Μ ΟΚΞΘΟΟΚΥΜ 
ς (οἱιι8 ἐφὸ Γα! μι Οὐ ογμιθη Ρϑογα» ἐουτυ 15: δζ' 
οομλυ ἘΠ Πρ ογυι σομπίπριιιάηπο ςαγδαμ, λτὸ ἀι: 
τοῦ τοῦ 155 Αὐταὶ ςηίδς » (αἰα5. πλθα οτα δου 
εὐη ιδά μα. νοῦ!β ἃ τὸ οὐῖα ᾿]γ14.9. [[4’ {ὑπ 
τγαξτατυδιταπιριορίοτ' νοίξγαιη ἀρηά οχζογοϑ ΟΠ" 
της Θη 01. ἸΝΘΩΠ16 ΘΠ 1. ρατοι15911 ποιὸ νοριδημις 
πλθηλΟ ΓΙ Απ. ΤΘάἸΟ)0 Θὰ τριροτα; ράήηϊιο οςοσοηθϑν 
υϊδαβορο πναχιγαδν οἰ ταςθα αὐτα!! Βυσίριθον τοι 
αμο 5. Θυϑι (αγοος ἸσῃΟΡΩΡΘ» αι ΘΒ] το5. οἹἿδ τοι 
ἃ αἷς ργον οθσ ες αριμα. Ομαβ ἐσοὸ πη ἀμαθα 
ἀς σαι (ουίθογο νούθοχ πηση! τίμα: τυ πιὸ! ππ' 
αἱάίαυν Γοβοστδοτοοηῦνα αια6ι:111 ναυισατο ογαῦῖοσ 
ηἷ5 ργα 11}. Ἰ αι οἰ πττμην αι πχαϊτα ὃς ἐπάν σηα Ἰ:- 
Ιτς τΟΡυιϑ Υορίογ γε ααογαῶ (Οὐφοοτιπι 16.4.4 }}) 
απ1ς τοΪοταῦς φοσ λυ τ δι πγπγαται ν ςτὸ, ἐΠΠϑανοσ 
ἀϊ ςα [ἀπτρπα Ῥτο νΟδ!5 90 [υἱςορι: νῖ ἃκ ομηεῖθν 

[δ !ςἸταϑ»ν ττύίημιο νοἴἶγα δἀπγίγατιοιι οἴοε : δὲ κι 
Γυλυογ αν ἃ νο 8 ρυσηηογιν ίρειαι ριοροβιζῃῷ 
θοτγοηχ,(Οἰλν ναὸ ππϑυ τα }}15 }}} χαϊάςην; Γοἀ 12} 
ἣν. Γογτιμηα» ποι ὃχ ταυϊταῖς, [δά ρεὸ μα δι 86 

πἰςερευιη ρύοὸ ἤθειτατς ὐγαοούαιν» απο νὸ8 961" 
(εἰς, θο πὶ ἀπά Ἰςαἤδι:πος το! πὸ τομΊρους ΗΟ 
οὐρα νῸ 58 θοποιοἰθητίαην 0 ἀδΙοςὶ : πος ΘΔΠν γ}}3 
τῈ γητσαυ ον σγατια, ΟἹ. Πρ θυ πο αἰ μα τὴς., πὖ Ρ01 
τοητια» ΟΝ (δουγίτατο : αιδησύδπν ἀεαμ οὐθ ΒΝ 
[μας 118 ΠΟ ΓΙ Πσ ΘΟ θυ 4} σοητίὰ νος Ἀεπιρι ] 1οἅ 505 
τοῖς νο]οπτ. Οὸμ νοτὸ 1ἢ. αλεἶτ!5 ὃ. να σα τορι 
Ζαθυις πηι Ἰαγὸ σἸ ΟΥΤΑΓῚ ᾿ἰσοῖ, ΠΤΑΧ ΠῚ εχ εν 
τατηλΠ100 ἀπξίταῦο {οείδετο αὐ νὸς τοπι ΡΒΠΠρ΄ 
Ρ651ητοΥ 605 0] αὖὸ ουλη] αθο πιριηογαμίυτ, [οἰ εἶσ 
ὈΠΠπηγι}5 πους : δά ποινταπι νοἠιπζαζος ςοηλί ταῦ 
ὃς ΑΒΔ] ταῖο ἤς ΠὈ] ἀοιμηςοπάαςοντ δά πασυπηβᾶ" 
ταῖοϑ Βαϊρογοτ: δὲ ἰΔΥο ΕΟ δ ι15 ΟΠλτ68) ΠΟΥ] αἰ! 
αι εἰἴδθε 'η Οταςὶς νγθιρι15 αυζοτίταβ» σουτιμ ρθη 
ἐο5: πγὸ (οἷν αἷν πούαπν πθυζτο οὐ νἱέξζωπι ἢ 
ποά οτίατη πιης ν οδ5 ο]ογοίηηι οἵδ : ημαηαυμβ 

[αρὲ οοῃρτοῖδις ὃς φΟἸ]οοτιτι5 ἤπι οαπὶ Ῥ ] ρρῸ "9 
ἀε τορι, ργόρτεν υα5 νοβ της ἰορατῆ ηνἰττείραε!δ: δύ 
ΠΡ ΉΔΠῚ ΡΟΟΙΙΠ ΔΤ» άπ. 1}]ς οβογεατ, γερά τᾶ ς 
(δ: ιατιπη γοσιῃ σοηίο } πναϊτὶ οτίααι πο αι ν μι 
415 ΄υ 4 ἀ6 νοδὶς πάσαγε σοπίδηζαπουμηη ἢν» 007 
ϑίτατο. Οὐδά δηΐπ ταϊ πὴ ἰτα τγαώζαῆις: ἰά πιεῖ 
ααΐίάθηι σαἰαπλίζαςι {Ὁ Π]ΠἸσθὶ τυ δασῦαν,, (τεῦ ΠΕ 
αυασιαηι : νει ξγα αὐιτοπὶ πιϊ Τα ϊτατὶ : αυδηι 1Π127 
γίδια σΦη {11} τπτατίοης ἀεἰοἰοτὶς. [πὶ ἐα αι 
ἀϊχὶ οὔ] ἡ. τα! ποτα ρᾶτο » σοπτίπθητς ἃς φιοια!ᾶ" 
πᾷ ἵκει ρυδ ῖος ἀγα! ΠἘγατίοπο:η 0 τα πιο σ6}} 
ντ πεᾶμα ν}}} ᾿γαουπ ἃ ρ δα 6 Δινιδεαιϊθυο,λεαῦϑ 
τηϊαο υχίξαϊ,ν οἷ ρα] σον οἱ ρσίπατο (γι ἐγ} 
ἤξαας νΠ τη νπαθδτη ν οἷ οἰπετ, γε] πΠούρίτεμα; "πη 
οΑἸαπτηϊαζας, ΠΘΟΙ6 σοπίγα γῸ5 ῬΥΙΠΔΓΙΠῚ (ᾳουϊταῖέ 
τη νας : {πὰ ἢ πα] ἃ οριῖς οἤτξει. ΡΟ ] οὲ ρτὸ γοδ!ϑ 
ἴῃ φεοοϊπέξῃ {ποτετίηη. Οποά σὰμπη πατι σᾶ 
ἀϊοτες πουῖπτ : σαϊπαη εξ... νὸ Ἰθ Π]οΥ ας οο ΠΟΙ" 
ἢξίη ἀδπετίις Ῥγιποπείη Βγζαιτίαχη ἢ ται: 
ἀτςςεϊδ: σὴν αὐ πιέξει Οταςογαπι ἰορατίς αὐ ιϊῦ Ἡ 
ἰατίας ποϊεγα ντδὶς οεπίπγας : ἃς ςοηγγαγι 1} 
ἀιοά(ρογαγατ, οχροττας, γος ἤττ : νΌ] ἐσὺ Το  υ5 015’ 
τουτί ΗΠ 5 τε πηροτῖσ»ν οἰ ἔγαπη σατἤτπι ἀοβα πά!. θ’ 
υϊττο»γαιδα ᾿οσάτίσπες Ῥτο νοδῚ5 οὔ θυῖπη: 1Π αἱ" 
δὴ5 οὐηπίθας Πα] Ππὶ νη χύδην γῈΪ τι πη ΠῚ. γ 
ἐὐἰπηξαζιτι οαερ 15. ἘΔ δηΐτα, ὃ Αἰβδηϊοπίο 

, ν ΄ν ε λ ςε Υ χὺΝ» [ ᾽ Ἕ ε ε 3 ζ. βου Τα] τότε ῥητόόῤφον ὀξετασειντίθ' ἐμοῦ τὸ ἐτ ὑμδ δικῳγα  κὺ ἐῶ χορεσ ξείας ὅσεις ἐδ ὁ μδθ ἐαθ [ 
σβοῦσα. “ἐν αἧς οὐδὲν ἠλρωθητε πώποτε οὐδὲ χαϑ' ἂν, ἐπολι πο όμίω ὁἀρ ὡ ὐρες ἀϑίωαθ 
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Ἀ τῷ ἢ πε πα 

ΕἘΡΙ5Τ 
ἈΠ Ἀεραθὶ σα γοτῖο παρα βαϊτνῃδ νυ νοϑ αἰΐοϑ 41} νίη 
(Ἔγρεῖ), δος ντ οἰπ!τάτεπι οοητῖγα (δηιοτιρίαῃς ἀομε- 
ΤΕη [ο( δά φὰ νοσ ποτα ον πᾶς ο]οτὶά, δ πλάση - 
ἈΠ} 1τᾶτις ορίπίοπριν γοίαταγοβ νῸ 8 αὐ τγαγει. (διγοὸ 
Οἰδ} "165 [πὶ νοτὸ αὐἰοϊοίσοητες δἀμρίταγι ἀς- 
ὅπηςς δα γθααγεῖς (οἰ λη1» 4 ἀἱ σΑρζάξοῦ ΒΩ 

ῬΟριαγι5» ναΐσ α; οαρταιζαζαμη Δαμαιιηἶοσ. ΟΠΊΠΗΙ 

μὴ Ἀορυθ] τα ἫΝ ( ταὶ ΘΉ1111 μι} 1 νμαμᾷ ΡΘηὶ}- 

Τὰ ἕαταια οἰ (δ 4 δασα οείατανααὶ δοπὸ (τυ άτον οἴἶτα 
Εζαζα ἐΘργοῃθάλς. Οη ὃς αἰΐα τοαἶτα ργάτοιθο 

Ῥίορτουν Ζι1α: }}015» 1} πι! αι αἰᾷ παυαος ορογα 1» 
λυ (τς (ἈΠιτὶς Βαδουὶ τατίουιομι ροϊξυίαγοῖ: νῖ δα!]- 
ἰξϊα υνιποτα, » νὰ τεϊγογαίσνη ἐμ ἐγαξείο 65 »νε]ασ- 
διτοιἸοο σα σι ἰατ ον σπληίθι5 ΠΘ Θ2Γ}15 το ΠΡΟΣΙ- 
Πα ας πχοὸ ποι πιο δ ργιπαὶη (ἀςςυυτηῖς σοη- 

ἀαθ ς; [οὐ αἰϊος δείδια οἵδ δἀβουίατιη. ΟΕ. 

δπρα]ὰ σοσίταϊο » Ατμοηϊοηίςβ8, απ οἃ οαἰΔηγἸτα- 
ἴθ Ἰπά!ρῃα (Ἰπίν ας ταὶς ορργοίῆι. (ὐὰχτ νετὸ ρἰατ- 
ΤΙΣ ἡπης ἢ πταΐ τς νοτίοτ : αι! ρεϊπνὰπι ἀθρίοτόιαι 
αδίτο, ΨΈγαην ατατοηι» {πα ρογςυ!οίσπν σχη ταπὶ 

ἐχροσίνὶ ργατοῦ σοπίμοιμάιπρηι δύ ἀϊρητταῖοηι σοπ 
ϑοτέδλῃ Ἰφῃοπι ἰδ, Πα ι μα} 1015 ΟἽ 118. ΘΟ 1}81- 
σις δέ τοις ροταευς, ,ἀοιληατισ ρογ 4 [ρθῃλ» Ζυα 
τα ἔγασυς, ποτ διτάτοιι οουστι τ ]οσιμτ» 4ια: 8Π|5 
ἐδοθαηζον, σορὶ ὁ Ννεασυς δηλ πη θσο νοὶ Πατρὶ! 

Δ ρας δὶ : νοὶ ριόρζουῦ ρεϊοτᾷ ηφᾶ αἕϊα ἴῃ ς- 
ΒΟ] οὰ θαηᾶς ἄατφ ἀδφῦθο: οὐτὰ ὃ. φᾷ απο 1. 

ἀζοαξαθαν 5» ργορατα πο ἤπτ: ὃς οχ ομλμ] 015 ἐς 
ἄζραϊο [λέξις ἀδογοτὶς, οί οὰ 705: ἐρὸ 6!» οπτα- 

ἴρῃ Ομ] ογμαῖας ἢ ογαγίην. Ἐκ ααθ 8. ΟΒΛΠ ΣΡ. 
τ(ριοἰταν πιο τορος ἰτουσαναθατα» πὸ ((6- 

ὅζαην ἀδιγηαταμι» εν τὸ οἀπιν αι 1 ΟΡΠΘ8 ΓΕΟ5 
ΤΙ (ΟἹ τις, ἰγασαηάταη ἜΧρου τ »Ρεοριογθα υδά ἐ- 
80 Ρτἰταγι5 ἐπ ἐμά Ἰοίπν γρηὶ. αι 4αϊά Θρὸ αι 
Ρίο πῖρὰ ἀρἔβη οι πο αἰτυὶ! » 6Χ 15 4:8 ροίϊθα 
Οξῖογος ἔθος σοπίογισγιης ὁ ας 4α!4 ἀπλρ 5 νοὶ 
ΠΏΙΠΟ ἀϊσογο ἀιμαατα ρο ΠΝ οιηο εφττὸ, Νά ας 

ἔμέζα η [ἀητ,6α ἐχτα νε ἤητ, οθῆσεια ποπγο ροτοί, 

ὀρθὰ ἐς Πίξᾳ παπηπαηῃ (είσοτε πιαῖτα ροιδμ» ἀείι- 
ἤθη κὶ ̓ππσοοητία οοπίοιομείαπι» εχ ρ Θεὰ Π’ 6 
Οὐ δὰ ἰππια παι ρατυας πάθετε νἱγοσιβά δαροη- 
4} ΔΘ} Δ Πἱ ἘῈ υνραρβσμενα ἀὐὲ εἵϊο φοου Π]:- 

ἴθ), Ροϊυσῖη νετὸ ρτο νεΐεγα {ἀρίοπε! τ6}5 ο-- 
ἸΔ δαι5 γθσο πο Πατὶ οἴκει »τῶς πα αὶ τθοο πο 8 0}111» ὃ 

τῆ δῃἰοηξος. Ναιο οπἰπι(τοίξον 4605 δί Βογοςβ) 
νι νε τῆ την ἰαϊατίαην ἔθοῖτ ὃς πλΠ1 οὐ η]5 αῃτοαξία 

Υἰτᾷ τηρα το ἰμοπίο εἰξιου μιθυϊτὸ ρίις Πάοἱ μάθε 
ἱξταγὰ νοδὶς, ααδιι {πὶ οὐ ταί 1 ἡυδά ἤὰης 1. ΠΙ6 
ΓΟΙξέξῃν 14 αὐ άθην οἰξεῖοά τούατιμι δό ἀφηιο- 

ται) Ποὴ δ: ποηις πὴ ρθη» Δ Ὁ ΠΣ ΠΙΠλΘς 
6] εἴς ἰητοῦ εο9,4 05 σαϊ τη ἱΠΊρεῖητ» ἄξρτε- 

Ἰξι οιὶς, Τὰν οὗ ἀἠ οι πιϑιαν ἱπτὸ ἰγαίοὶ Ὠ1ΠῚ] 
Ι ΡΥ “εὐ Ε 

οἡ Τὰ Ροτοίεις ΝΘ 4; εηἰπι Ἰάθο οὶ): συὸα Δαῖ ἄς νο 

ἰδάφῇ Ῥοταύοηλραὰς ν ἰρίδηι αἰἱὸ τοίριςεγοηγίοα ρτὶτ 

Πλεὶη) σΑτοδτὶς Ἰσπουλ 4 Π| ΔΠ1Η1Ὸ ξογεῦδη σίδο- 

τὀτιἀοῃὰς ΣΣ αταῖοπι, ΕΠ δε ΟΠ ε τη 1118πὶ οού- 

βϑις Ῥέγρεοτιὶ ΠῚ Ροτούδῃν. 61 Ἰ7ΖῈ6 δίνοϑ πό ἢ0]- 
δ Ραζαθαμ,,:14 ςοπτιιο 1ᾶ πτὸ οἤπιθεῖο : αὐ ΠΕΩ; 
νος αϊςαιᾷ ἰυνα θαῖ, ὅζ πλα ρογάερας. Με αὔζεπανε- 
“ἤρα: ουἱαίαιά αἰτοῦ!" πὸ ΠπυἀἸοίπιπι πλμ τὶς 
᾿ιλᾷοις ἀθρεθβεηάοτίς. Ν8π) ὃς πῃ γεθθι πῆς οὗτα- 
᾿»Ὥρῃ ἴῃ Ζια τὴς ἔρίοπά ἀ Πππαὲ νἸξειεί ςὐβάετδ: 

᾿ Ἧ 

ἃ φῃὸ οεἰᾷ πιαίοτος ποϊιοωΡοῦῆς θ6}}} ἀἰ[ογτπν!- 
Ἀἰδ, οἰτοαιπέτος, νη ΠῈ (ἰεδά: ἃς υά νοῦ 5 οὔ θε- 
Πδαο θις ΠΠηγᾶ 106] Πσοθά. ἘΠῚ δυζθμα, ἐὰ Ττιαῖο- 

κατελάμβανον αὐτους κίνδ᾽ιγυνος πρὴ πϑρ' ἥ πλείς ἰω 

Εατίγ Ευτορθαπ Βοος, ζοργτηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑι ἰἰς 

ἰπια965 γαργοάυςθα Όγ ςουτίϑβϑου οἵ Τῆβ ννείςοπιε Τιυβὶ, ἰοπάοη 
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καὶ ἐρορδῖς Ὡξρϑ ων 
τοῦς τα προ. «χα αν τ ἀφάπννιο.ς ἀφ΄ τσ ασα- ππρανασσεδαι, συνος. Σου σονυμΨέΕΨἜΨΨἝἔΕΨονσΨἔέοΕη͵ΓΨΚ ΡΡρρορόπ- 

ΟἽ: Δ. δὲ 
Ὡ ὦ 7 ͵ δι ὦ τὶν .: ἂν ὁ 

εχ ὅπως ἀλλήλων ὑλκεις αἰ ἡῆυνόδε σκοπῶν. ἐοὶ) 
ἐφ᾽ ἑαυτίω αἰκονῶν Σ᾿ πόλιν, αλλ' ἀφ᾽ ὧν εἴἶδξδαν οὶ 

μεγαλοψυχίαν ὑμῶν ὑπάρξειν ὀγόμειζον. ἐφ᾽ οἷς - 
σῶσι κδρ, κάλιςα 5 τοὶς νξοις ἀ)οιάϑτῳ ζῳος δηλ ῳ 3) 

σκοπεῖν καὶ μόνον δ δαφικονήσινίᾳ Ζζϑῳς χορ παντὶ 

ὧν τη πολιτείᾳ, 7ότα δ γὲ ὅστε ποι ἐς ὁσιορησοι, 
αὐλὰ χα Ὁ ἐπ συγοίῳ αἷδὶ ὧν αὐ ὠγνοη τε ἔλιτιμή- 

σονται. ἔτι τοίνιυ "λεπῳ πολλα,ἐφ᾽ οἷς Ἑτεροξ 
Ἃ Φ ΑΝ . νὴ ΣΝ ἘαῚ , , οἱ 5, “2 

ἢ ψμήσὶεν ἄλλο ἥξήσιμος γεφονὼς» οὔκοως δὲ ἡξίᾳ 

τυΐχών:ν σωτιοίος. χορηγεοις 5) Ῥιηραᾳρχίας. Ὁ Ἄκῆ- 
μώταν ὄχι δδσάς ἐν στάσι τοῖς χαμοοφὶς ὦν οἷς ἐἴω Φῷ 
ἢ ὡ ) ᾽ αὐδῇ "“ 5 ) 

γύσομαι " Μόνον αὐτὸς οἰξητεσ δος φῳρρῖτος αὔλα 
Ν᾿ ΩΣ Γ τ΄ ε »; . 

ἡὸ τοις ἄλλους φὐοαφπεκληκώς. ὧν ἕζᾳ τον ὡ αὐέρες 
: ε΄ τᾶς ͵ ς ϑ. ΝΗ ὦ ᾿ 

αθηνεῆοι λογισωεῦς. ὡς αὐ ξιόν ὅξ, καὶ αἰδλεςηκιας 

γιμῦ ἐμοὶ συμφοθᾷς. ἀφϑόνων οἱ ὄνπτον, δπιτρῳ “ἴ 
““Ψ ἔ Ν ͵ ΤΩΣ ᾿ [ων ξ΄ 

πρῶτον ὁ ορφομιαι τ παρόντων Κα κῶν. πότεριν οὺ 
« ᾿ 7 ΕἾ ς ἣν ΕΣ ᾿ ἣ ΣῪ νΜ 

ἡλικίαν ἐν ἡ φυγῆς δ'λικινόίυνε σπτεέροονς παρ εϑὸς 

γἡ αἴδοο ὃ ἀξίαν αἰα ἤχῳ ζομαι,ὴ ὃ αογιύζω,. ἐφ᾽ ἡ 
κατ θόϊΐνα ἐλεῖχον δ σοδφξιν ἀλὸς δαύλωλρι το ΜΗ 
ἣ τοῖς ἐλπίσας ὧν ὄζα αϑοτων νῶν ἐξέαφις ὥοοσ ζε ΝΕ 

πληρονόμηκᾳ κακῶν. οὔτε ὃ ἐγωὼτς γὴι αῤπτώλε φί- 

λῶν Φανύσο βίαι γερούως » ἔτε ἐφ᾽ οἷς ἐπολιτεύδέω 
«ρότερον, κί ὀφείλων δ ἔναι. ἐξ ἃ ἐφ οἷς ὄκρι.. 
γόμην ἐἰξελεχθέντων, τε γραφέντον χύδὰ αὐπώλου 
μόνα τὸ ἐμοὶ πεαρφίδρα αἰέγκλητιν ποσοίννε δὶ 
“πόλιν. :Κ ὧγιπόντων δῆλον ὅδιν, δὲ Κα! οϑ» Ἣν; Ἂμ 

φϑεὶς χαὶ οὐκ ἀσδμίασι » τῇ φῳρὸς ἀπόντος τοὺς 

ἐν ὅ αἰτίαις ὀργῃ φἰραπίηωχο ἀδίκως, τοῦ προὺ- 
τῶς εἰσιέναι. ὑπαὶ τί γὴν φλκολων οὐκ εἶπον ἔγω, 
σεστοκότων τοὺς ὕξερον κοινοκμδόοις. ἥ τίνα γωῦ αὐ 
εἰγτεὶν ἔχοι Ὡς. ου φοΐρ ὅδ,ν οὐσὶείς. τι )ς β μὴ 56- 

νόνδνα οὐκ ἔς! ποισο] γε υνάνα;- αὐλαὰ δὲ υὑδρ 

τούτων παύομι ποΐλα οράφ ιν ἐχόόν.το γαὶρ μηδιὲν 
ἐμαυτῳῦ σου οἰέναι πεῖθαν μοι δἐοοον,εἰς μὰ ὦ- 
φίλεϊεν αδϑενὲς ὁν.εἰς ἢ τὸ (δῆλον λυπεῖάϑου "πείγ- 
σῶν ὁδιωυηρότατον. ἐπ ϑιφοἘεἰδ κα λῶς πιοιοιυῦ τες; 

πῶσ; τοὺς ὧν Ἴαις αἰϑίαις σγήλλο λθε,κοῚ ἐμοὶ ὅζωλ- 

λάγητε ὦ αἴόρες αθίωμαχοι. τε γὸ ἠσίκεχ ὑμῶς ἐ- 

εἰένα ὡς ἴςωσαν οἱ ϑτοὶ πρηύφφες. μξρτυρέιϊ δὲ μοὶ 

πος ὃ φτρφϑεν παρεληλυϑῶς εξόνος ὃς δοκα!ότε - 

δον μὲ πιςσὔοιϑ᾽ ὑφ᾽ ὑμδϑ, τῆς αἰεγκλήτοῦν ἐπεὶ 

γεχθείσης αἡτίρι. ὅτ᾽ ἐγὼ χείραςος οὔτ᾽ ἀπησύτειτος 

φανήσομαι δὲν δραβληϑίντων. ΚΟΙ μεἱοὺ τὸ αὐτὲλ: 

θῖν οὐκ αὖ εἰκότως ὀργίω φεῦς μι ποίησον. ου 

γἀρ ἐπεγνωκώς ὑμᾶς » θὐσῖ, ἑτέρωσε βλέπων οὐ:- 
δαμοὺ μεῖες ἰω,. ἀλλα φρϑο τοῦ μδὺ τουνειόὸς πὰς 

εἰρατὴς χαλεηῶς τῷ λογισμοὗ φέρων. εἶτα δέ τίω 
ἡλικίαν οὐκ αὐ εἷός τ᾿ ὧν τοῦ στρ κί 91: φίω κακοπί- 

ϑειαν ὑπενεγκεῖν. ἔτι οἱ οὐοῇ ὑμᾶς ἐνόμιζον αβε- 

λῶν ἔξω μεπρερποιλῳλισ μοῦ. ϑυέάταις ὃς ον 
ὑμᾶς ὠφελῶν, εἐμὴβ ασπτεῦλυςν». ἔπιθι ὅτι 2ευμιν 
προσεῖχον τὸν ψοιμῦ. καὶ οὐφέσιν ἀδϑλοις, ϑηδγά 
αὐ 7δοντε ση μία. εἴς ὁ γεὶρ πόλιν ἦλθεν ἐν οὖν ἡ (μέ. 
γιφα ποάξεν αὐτὸς ἐμιεῖλον . ἐδ εἰς ἰκὺ καὶ τοὺς 
᾿ἀνεφχρνος ἐλϑύνίας ἤδειν ὅγε ὁ πρϑθς τὸν πέρσζιω 
δὔγοιαν ὑπάρχουστεν ἐμάν ππιάνην δὴ τρριζη- 

ἤν ἢ 
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266 ὈΙΝΕΚΘΟΑΥΜ ΟΚΕΘΟΟΚΑΥΜ 
γίων αὕτη ἢ μόζλιςοι μδρ οἱ ϑεοὶ ( οἱ τοὺς ὑκᾶς 4ϊ- 
γοίας ἕνέκᾳ τὸ ἃ φοὸς ἐμυὲ σὐεργεσίας, οὖνοι πείντες 
εἴησαν. εἶτα σωϑεὶς ὑφ᾽ ὑμδμ, διωυηϑείην ὅστοδ᾽ῶναι 
“κἰοιζᾳς. ἔν τε ταύτῃ τινῶν ὡς ἐμρὶ χωραζομδῥων, 
ὄχιτιμᾷν ὑμὴν τί στειροομδύων τὴ κατ᾿ ἐμυὲ ὠγνοίᾳ, 
ἐγὼ πᾶσειν δὐφημίαν ὦ ασὲρ ἐμοὶ τοοοσήνοε πτιρ4χό- 
μην. ἐϊξῶν κοὶ μολιςοι νομίζω πανίας ἃ ἀν 
δημοσίᾳ τι μῆσοω δρῶν ὃ Ὁ μὰρ σὔνοιαν τὴ αὐ δρῶν 
μεγώλίω, ἢ ὃ εἰς τὸ παρὸν δύναμιν χαΐᾳ δεεςέραν, 
μετελϑῶν εἰς τὸ τῇ ποσήσωνος ἱερὸν ὧν ζαλαυρίᾳ» 
κάϑημωμ.ἐ μόνον ἡ ἀσφαλείας ἕνεκα ἣν δζᾳ δ᾽ ϑεὸν 
ἐλπίζω μοι ὑπάρχήν, γὸ οἶδα 4, ἃ γὸ ἐρ ἑτέοοις, 
ὄξὶνως αὐ βέλων") χορῴξαι,λεηηὴν κὶ ἄδηλον ἔχει 
τῷ κινδ᾽ υὐυυούοντι ὃ ἀσφάλειαν, ἀλλ᾽ ὅτι τὸ ὃ πα- 
Ῥίδα ὀνϑθένοιε ἑχάςης ἡμέρας ὠφορῷ «εἰς ἰὼ τοσαύ-- 

τίω δὔνοιαν ἐμφῳυτωῦ σωύσοισα, ὅσης παρ μδμ! σῦγο- 
μαι τυχεῖν. ὅπως οὐ ὦ αὐόδδες ἀϑίωναλοι μηκέτι 

“πλείω χρόνον τοῖς παρῶσι χαᾳκοῖς συνέ μαμγψηφί-. 

σειαᾷ μοι ταῦτα εὗ κοὴ ἀίλοις τισὶν "δὴ. ἵνα κκήτε 

αϑάξιον ὑμὴν μηδὲν μοι συμί(ῇ, μήτε ἱκέτης ἑτέρων 
αὐαϊκᾳ αἱ ομυξῶς. ἐσὲ γὸ ὑμὴν τέτο γοιτ᾽ αὐ κᾳ- 
λόν. ἐπεὶ εἴγε μωι τὰ τοοθς ὑμᾶς ἀδχχλλακίᾳ ὑπαρ- 
χήντεθνωναι με κρένηον ἰὖ, εἰκότως οἱ αὖ μοι πιςέ- 
υοντε ταύτην δὶ ὀζανοιαν ἔχ ἐν χὶἡ μιὴ αὖ κατίω ϑρᾳ-- 
συμ εὗγαι «κοὴ γὲ ἐμκφυτῷ κυρίους ὑκᾶς ἐποίησοι. κοὴ 
οὐκ ἔφυ ον τὸν ἀγῶνα ἵνα μεήτα ὧϑο δῶ τἕω ἀλή-. 

ϑειαγημήτ᾽ ἀκυρος ὑμδ ἐμῷ μησεὶς ἡῆνηται. κλ᾽ 
ὅῃ βούλοιῶε,τούτω χροάσηϑᾳ. παρ᾽ ὧν γεὶρ «πάν-. 
τῶν χαλῶν κῴγαϑῶν ἔτυχονγτότοις ᾧμην δεῖν ἔχην 
( ἀμὗντεν εἰ βάλοινζο εἰς ἐμέ. ἐπεὶ ὃ κα λῶς ποιᾶσει 
ἡἱ δικαία τύχη ἡ σίκε κρᾳτήσοισει͵ δὺς οἷδὶ τὶ αὐ 
ἀπέσωπεν ὑμῖν ξουλσύσοιϑτοι, τι μη δὲν αὐήκεςον 

͵ 
. 

ψηφίσειδδς, οἷδὲ ἐμῖ, σώσωτε με ὦ αἰόρες ἀθωυαῆοι 
κ) ψηφίσοιδε κὶ ὑμδι αὐνὶ ἀξία κὸ ἐμ. ἐπ᾿ ἀσενὶ γὃ 
ΤΠ πεαραϊωδῥων ἠσθικνκόζᾳ με δὑρήσετε. ἐδ᾽ ὅλι- 
τήδειον ἀτεμον Ἐἢ ἐσῇ ῥὁπολωλέναε. ὠγλχὰ τὸ σὔνεν 
τοῦ πληθᾳ τωῖὑ μεετέρῳ τοῖς κάώλιοῶ) ὁμοίως ἵνα μη-- 
δὲν ὄχίφϑονον γρών ὦ. κὺ πλέϊςτα περαγ κατοῦ- 
μᾶμον Ὑ νυνὶ ζώντων ἐφ ὑμδμονὸ μέμεςα ὑπάρχον- 
τά μοι κατ᾿ ἐμαυδ σύμέξολᾳ οὐνοίας τρὸς ὑμᾶς. 
μηδεὶς οἱ ὑμδι ἡγεϊϑω με ὦ αὐόοες ἀθηνάδοι μή- 
τε ἀὐανόρίᾳ μήτε ἀλη τοερφασά φαύλῃ μηδεμιᾷ, 
παρ ϑλίω τ᾽ δχιςολίω ὀσύρεϑαι. ἐγ ἃ Οἷς πα- 
ρϑσιν ἕκαςυς ἀφϑύνως χρῶ» ἐμοὶ δὲ ζαῦτα νῦν πά- 
ρέςιν ὡς μήτ᾽ ὥφελε » λύπαι καὶ δάκρυα κεὶ ὁ πα- 
τράσδος καὶ ὑμδίι' πόϑος» κρὴ ὧν πόπονθα λογισμὸς, 
πανί ποιξϊ με ὀσύρεῶτ. ἃ ὅχισκοπέντες οδχα)- 
ὡς ὧν ἀσενὶ Τ᾿ πεπολιτουμδμων ὑφ ὑμδβ᾽ ὅτε κα- 
λακίαν δ{ αὐανβοίαν αιοοσῶσαν δύρήσετε μοι. «ορὸς 
μδὺ δὲ ποίας ὑκᾶς τοσειῦζ ἰδγα ἢ τοῖς ἐμοὶ προ. 
σκρέεισιν ἐναντίον ὑμδῦ βέλομαι δζαλεχθίωα, ὅσα 

μδὸγὸ Ὅις ὑφ᾽ ὑμδβ ἀγνοηϑεῖσιν ὑπηρετῶντες ἐποί- 
οὐμυ ἔς δὲ ὑός αὐτοῖς πεοερρᾷχθαι τὸ ἐσὲν ἐκα- 
λῶ, ἐπᾷ δὴ ὁ ἔγγωθ᾽ ὑμεῖς οἷα ἴχαυτ᾽ δεῖν, ἑαν μὲν ὡς. 

πίοσαπι : σαὶ ρύθοοσ νι 41} ροτηηπνίλνι ἱπυπιογίδἰοϑ 
ται οὐ θεποιιοϊθηζιλη οἴρᾶνος », τ ΟΡ ςοἰἰατα 
ἴα τὰς Βαπεβοϊα, δῆς νοὶ ας ομῖηοδ: ἐθιγάο γῖ δέ ἐς 
σὸ ἃ νοβὶϑ5 οδίς ται, τας! τοίογγο ρ οί}. [1 48. 
Οἰλπα αι άλμη στατι Ποδηα! αχμ] μά το,νος ὁ ἡειμπ 
1 πὴ6 απ {{ππ| φΥγο ΟΠ, τοργομοηάοις σοπάγοησ 
τυσταρο {πηγὴ 4 πη6 ἀδοιης παυΐταϊε νο5 ἀοἴοῃ" 
ἀϊ. Ἐληγαας οὐ σααίληι [ἢ ρυϊπυὶς ἔδέξυην εδ αὐϑί στ 
τίοῦν τ Π.1}}] Πολο5 ρθ] ς ὁ Βαδόγεταν, Οἰὰπὶ νεῖὸ 
Βοπλίμιιπὶ δοηςΟ] οι τ αμη ἐΠΠσποπν αὐ άοτ {{Δπὶ 
[εἀ νἱτο5 ̓ ῃ ριαι δηζία οὐδ πϊηοτεβ σοσποτγοπὶ : ἀν 
δτοιμο  Νορταηι το) Ρ] ατηρίη Οὐδ δυτγία,» γος (τας 
10}} τ ποη τηραὸ δὰ ργορῖοῦ παπυηἰβ το Π σομοῖη 
τὰς 16] τατίοτουι ἔοτς ἔρογο ες εαΐπι ἰὰ οχρίογᾶν 
ταϊη Βα οο νὰ θὰ τος ᾿η ἁΠποσαι ροτοίϊατς 
{ἀπτ,οα ἔρειη τοπιιθηι ὃς οδίςαγαμη ΡΟΥΙΟ  ἐταηει πρ- 
Ρεάϊτᾶς : γ[δἀ ὃ οἰ]αι)ναὸά ἰπς αιοτίἀ!ς ρατιαιν» 
1ητιΘΟΥ 2 1 “Δ. τάλας πὶ ἔπι οποιο με 
σοπίς 5» πα ηταπι ντί παι ἃ ν οἷς σοηίδηιατ, Νέ 
Ἰσ᾽τατ, Αὐμεη θη 65, ἀἸ τις οτίαπν Η 5 πα} 15 ἀπρ» 
Θὰ ΠΏ] ἀθοογηϊτοσο,ηὰς ἰαπη 4}}15 Ζιο΄ας ποημι- 
115 τυ ]5,νε ἡσάτο ᾿ΠαἸσμ πὴ πε ον "αι: 4 ΠΝ 
ν(ἀποηϊατιηςα; αἰ 115 {Ὀρρ τραῖς φορά: 14 ημοά ΠέῸ 
γος που: θίξινηη οαοι ἸΝ απ Π νοῖγα ἱτασυπαά!α μᾶς 
σαὶ πὰ ἢ} 1} τατίοης Ροτοῖν: πιοτὶ τὶς Ργα τόσ, 
Ταυτὸ δυο πος δηλπιο οὐδ πὶ, ἤθαις ἤης το μδῸ 
Ἰλέχατε,ογθάοεις  Απὶ ὃζν οἰζϊγαχη αὐζογίτατοιχι {0}}" 
δζ ̓ πἀ)οἴαπν ποη ἀδιγοξξααϊ:ντ πδημς γοσγίταζοπι ἱπ΄ 
ἀοξεπίλιη ἀδίδγογομι : ἤφῆυς νοζεγύϊμι φυαιδμ ἱπ 
16 Ροτείξατεπη ποθὴ Βαδογετι οὐ νὰ γοῖγο αὐθιεγατα 
εἰς πις {πατυοτετὶ5, Αὐδίτγαθασ οπίϊη , οὸς αυὶ οπιηἰᾶ 
1 16 ΟΥπαπδηζα σοητα! ΗΠ ας, Θτίαπη εἰρᾷ της( {1 
τὰ νοός ") 46} πη ποηάι μαθετο ροτοίξατοιη οροιῖθσ, 
το υ}α νογὸ ᾿αἴξα βογτιυμηα,ῖτα νεὶ ἀδοιατ, ἐμ μα [ἢ 
Ροατα δι σον οὔ 5 {46 ἀς γον. ἢ ατυξάϊ μου ]τατό ἀθπ. 
αἰτ:ργοργογοα ῳ π18}] ἴῃ πὸ» ουἱ πράου ηοη Πἰςοαῖν 
(τας Ἐπ: {Ἔγαάτοῖς αἰς, ὃς ψια; τῷ νοῦ  ] 5 ἰρί!5, τἅ τη 6 
ἄϊρηα πηξ ἀεςογίτοτο. ΝΠ], ἡ δπις Ρετροζᾷ διίζες. 
ἰογατὸ ξαξξ γορογι οτἰϑιηθάας πης σὔπηοτίτιιμ) νῖ γῈ 
ἀϊσηῃίταῖογνοὶ νῖϊα (ροϊϊευ: [ξὰ ἃς τυυ]εἰτι 1.15 1. 
εἴε ΠυἀἸοίαπι»νε χυΐ πναχ μηὸ(πε χαϊά ἐπι ]οίαπι 
(“τ απ) δέ ρυ!οουτίπηα ἐχ Εἰς 48] δάδπας ν]μμπῖν 
Ρῖο νοβὶβ σεγοηάα {ΠΟ ς, πηαχὶ πιάσαι ἃ πεῖ 
δα θα] ἴδ» δεπειιοϊ σητία ἐγσα νος ἰπάςία το χυϊίς 
(ΞΝοαυε νεγὸ 4α!(Ππτάπὴ ν οἰξγύμην ρατοι, Ατμομδσὶ 
(5516 να] οχ ἔπ ΟΠ τατο δῃ μπηον δὶ ν|12 81 ΠῚ 
ἐς «αὐ ΡΘΓ τοῖα] ς. ἀερνραβ ἰλπηοηζασὶ. Ν)πὶ ερῸ 
πθης 115 σοηβίέξοτ τεδιις (4ιοα γείπαμι οοι αἱ τοῦ 
60 πιοάο»αλο ἡα]Έ(; τα  διις ἢπ πλΑ} 15 ΠῚ ἰπάε!σεῖ» 
ντ ἀοἰοσῖβιι ὃς ἰἀςβεγιη 5,8ς ραττῖα: γοἤτία; 4οΠἀ46π. 
Το» ὃζ στα ΠΔΓΠ} τη δαγα τα σοηἤάογαδαιὶ πο. ουῖ 
ΟΠ Πα ΤᾺ] ] ποτ 45 οἰ οἰ μητ: 46: ἢ σπι ςαυίταῖσ 
Ἀν τοταοιν Π0}}15 πιεῖ 5 νοἰξγατιιπ τοῦθ δάπιΐτ 
ΠΠτγατοπίθις, να] πο] ] σοὶ ν6] τἰπ!ά ἰτατὶς ατσαυΐ 
Π}6 ρος, γἜρθυιοτῖς. Ετ ἢρς μαξέεηιις δά οἴηπος νοϑ' 
ἄρτον νογὸ ΟἿ 115 411] Π16 ἰαςςΠιητ, σουαπ: γο΄ 

15 γΉ]0 ἀἸρυτατα. ἸΝδμπη Θα,ἰπ αυίδυς νοίτα Ἰσμον. 
τατ]οηὶ {Ὡδ(οσυ!ουἄτρργορτοι νος δ εἰς ἔβέξα [πος 
ἤδα06 ΘρῸ ἀρσιίο 4υ!ςαπᾶπη. Ῥοϊξχυδηη νετὸ 605, 
ἔραμῖν νΟ 9,11} σα! αἰπιοα! ἤπτ : ἢ νι το! αος πρὶ 
ΟΚ5 ξβοϊαητ, ἶτα ὃζ τὴς πυϊοίτετο Ππρητ:γθοϊὰ βαοίεηῖν 
517 Ὄχαρσίζατο τη6 Ἰη(ΕἸτογπτιρεέο,νε γο5 ΟπΊΠ68 9" 
ῬΕπΠὶ πὶ ξεγαζίς: 6 η: σοτημηϊττατίς, γε πον οὐἱΆ 
Ρίτι8 ναἰδαητιυὰπι νοῖγα δεποιιοίοπεῖα. Ν αἱρῖθ. ᾿ περ ὑῶρ τ λοιπῶν ἐῶσι ἡ ἐμοὶ συϊχωρήσω σι,καλῶς ποιήσεσιν ἐκ οἹ᾽ ἐπηρεάζειν ἐϊγάρῷσιν, ὑκᾶς ἀξιω 

μοι βοηθεῖν ἅπαντας. κὸ μὴ κυριωτέραν δὲ τώτων ἔχθραν ἃ παρ᾽ ὑμδθ χάριτός μοι “πρέϑαι. σὔτυγ εἴτε. 
ὈΕΜΟ- 

--᾿ “«- δας κα ἀώδννς Ὡ...». .», μὰ 
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Τρ βοηοΣ δομαιμὶ ρορπίόγπε 5. 
ὡς «Ὁ Ὁ δὲ [2615 1Π με πὸ ἴατο ἃ νοῦ] τυ] 

) τα μι! ραζαγειη, Πιρουίοσιθι5 Ἔχροίι 
Ππτογ δ: απ οιλμα νοὶς ν᾽ ἀ ς᾽ ποτ» ἢ] 

ἈΑᾺ κὶ οοποεάοεϊδ. Πα δυο ἐδ 48} 115 
᾿ς δ (σὸν ἡυηο [οΓ] ΡΟ; σὴ περ] σῚ ἃ νοδ 5,06 - 

{6 ἀἀῃοτίη ἐἰ, [δὰ ααυϊταεῖς πιά ]ο 5» φορποίοι νο- 
ξὰς Οὐπεϊηρσὶς δηἑ. ΠΕ] Παδη]ιᾶπι ρετοργὸ ἀ6- 
ῥέε ὑλαΐτος αὐάϊτον 4] νὸς Οὐ δὰ αι Γγοιγρ [- 
δΤΙς Δοο ἀογίτ, ορτοβοπάδητ, Αἰ τογας Παίος τη]- 
δι ργορζοῦ τὸς οτίαπὶ αὖ θοὸν πθηῖο σοίαβ : ἐς 

Μασ ααιιὸ πποοιτη οπηπ 65», νοἱ θεῖς οἴ Ποϊςίο ἔμη- 
ᾧ' δἰατίαπι οἱ Βαδοθὶεῖς. Οὐ νι ρεϊηγὰιη δα αν τ 
ἰΐζαιη ἀρσοίϊοτγας, ἴῃ σαζατίοης νοξεϊρα! αι ντθαᾶ- 
ποσίν] τι6 τυ πθγαην [δ σου ]ορααίττάο ἠἴατα Οταοις 
ἃς ξσοἰογ αἰ 11} (ογίθοτο (οἱϊτας. (ὐὰπι νοσὸ δουαηι 
“ΠΙΆ νῷ Ρτὰ [δ ρόρα!! {ει τι βογο απ ροτίαυς 
νὸς ἀοίογα ἴδηι: ΡΟΡαΪ ραγείριυις (6 φἀά!χὶς : ΠῚ 
“δ νάς ππποῖα ἃς γθάϊτας σαροτο ᾿ίσογοῖ. (ΟΝ Δι 
βάπεγ(ε ξλξείοιὶ παῖς ομηία ρεοροῖϊτα δγᾶμτ, )η6- 

Ὰ 
᾿ , ν" ᾽ 

δε ηυὸά Πὰς ρατζος πᾶσ᾽ 5 οχῖγα ρογίσαϊιμη δ ν- 
Εγοτ(αγαἶτα δαΐπη ὃς μχδηὶ βοίϊα Ρογίσαϊα τα μαρο- 
ἀτιααα οἰ αι] ροραὶ αὐτογίταϊοιι ἀϊσοπάο ἀροη- 
16 ταθγεζιιν . δά ὶτο ποςο δ ογαῦ) [ες αυόα πὰ- 

ἴαζα ΡΟριυ] τί 5 ἃς γὴν δοητις ἕαϊζ. ΑΔ 181} Δι 6 ΠῚ 
ζογὰηι νἹ ἀοθατ τᾶν θοὸς αΐ ροραῖο ορϑμα ἔογις οἱι- 
Ρεζδηξ, ργορτθυ δοσθρίατι οἰαάοια οὔ ἱπβγπιοσ: 
ἁπλη ἀἀιογίατίος νἰσίδεης αὶ οπνηὶ Ῥατῖο {πβῖτος: 
ἈἱΒΙ]Οτλΐπιις [ἀΠΊ6ὴ ἰρίς ἴῃ οα σις ρορα]ο σοΠ)ΠΊ 6 
“τε ΠυἸΠσαθοθαττας ροίῖοα Πτοπιὸ ραϊδην ὃς ἀἰ- 

ζρθαζ ἃς ἀσοῦθαῖ οα αια ςοπποπίοραμς. ΟΡ αια {ξα- 
ΠΠη»γῈ ΟὨλ 65 Πούμπτ,αά {πρρ!!είππι ἀοροίζεβατυτ. 
δογ Ἰρῃπῆσιη Ἰριτασ,νορεϊποὶριὸ ἀϊχὶ» ὃς 1η ΠΠΠτὰς στα- 
τη: οὐ τατγθῃ οὐπν ἃς νοδὶς οχροαάϊγο ρατοπ, » νῖ 
“Οπαϊςῖα πα: ἀρὰ δχζοτος ἰῃ νῸ5 ἀιοιητα» [Οἱ ατδ: 
τὸ ηλσὶς λα Πἰτεγας πιϊττεπέας ΠιΠ} ἱποιζάζι5. 
ἴο διζοιηςνῖ 48] ρυιπατίπν {1 Ἰπῖααὶ Ππητ,ν τα ὃζ 

ἔσυλ ἐῤ ξο αῃάϊτο πο σταιοητογΝ ες δηΐπι Ατῆῃο- 
ΠΙρηΐας, ἰσπότατο ἀςθοτῖὶβ» ΘΧ ἢ Ἐἰτπδτοπ ντθ]5» Ἔχ 

15 4Π τὰ οἷπς ΠΡοτος ἐμόϊα ἔμπης [αθθ πη αίρουρι. 
“ΠΟ δῃηΐῃ Οὐαοοτιμα ἰσπούατῖ, νΟ5 νἱπθητὶ Γγ- 

“ὔτρο (Ἰηγηνος πομόοτθα μαΡι δ: οὔπιααδ δὲ ρ[υτ- 
ἃ ΟΥγ1 8 αὐ εἰς ἐπα] 415 ἱπιρίπσούδηζαν, ΠΌ]Π θην 
᾿ ἥθδαι νοτατΣ ἀθργομοηα {{ς: ταπταπη ΔΌΤΟ ΠῚ ῃαξ 
ΔΙῸ, ἃς Ῥγὰ οσλῃῖρι}5 ρορυϊατό ᾿μάἀ]ςοαῖῖδ. ντ ἐς 

ἀΠΌΪ τς οι ῇς ἃ (οἷΔ Τγουγρὶ αἰγηνατίοης [δπιθητ)ᾶ 
τὐΓοτῖς - οάη; νοδὶς ἰατῖς οἵετ. [4 ψαοα πα] πἰηγὸ ἔ6- 
τ ἰδεὶς, αἰ ἢ νοδίοντῆις Βα ον ποιπο ἱπτεσοτγί πη. 

ἐς ἰρίξοηνηςς, αὶ ΗΠ 15 οἰ Ἰμν πο μ}!ς εἰς δυαϊᾶς, 

ἘΠ. 5. ΕΠ ΤΟ ΝΣ 

δυμοῶενης τῇ βελῃ κἡ τοῦ δήμῳ χαββεὶν. 
νυ σ 

ΕΡΙῚ δὲν το τ᾿ ἐκαυὶ,, ὦ κοι παρ᾽ 
ὑυυὐμδι! ἐγφμεζον δία ἂν δῇ οὐμύδῶ Ὁ 
4 ͵ " ω ᾿ ἢ ' Ων . ὑΐᾳ ᾿ 

ι εϑτέραν ἔπεμψα ὥϑος ὑκας. ἊΩΡ 
ΟΡ 2:5 φὸυν ὅταν υμν σδογὴ, τότε συγ χωρήσετε. 

τ γῶν νυΐ ἐπέςει Ἀχᾳ,ΕΒλοίμεην αὐ ὑκᾶς μὴ πα- 

Θλοδεῖν. μησδὲ χορός φιλονφκίαν, ἀλλα φρὸς το εἴϊ- 

χαον ἀχϑόσοιῃ. συμξα νει γείρ μοι χφίπερ ὠκπο ων 
7 Ἵ ἣν “9 φἈᾺ εν ὶ 

ὀχοξίξοντι, πορλλῶν ἀκείειν δχντιμώγτων ὑμὲν ὅπὶ 
τοῖς δὰ τῷ λυκόρίη πάϊδας γιγιο δύοις. ἐπές οἰλᾳ 

ὶ ΜῚ πὶ; αι ἋΣ ͵7 ἙΝ 

μδρ οὐω αὐ ὁ ὄιςολίευ κ) Τ' ὠπεινῳ ζωντι πιιωρᾳ-- 

γρδρων ἕνεκα. ὧν ὁμοίως ἐμοὶ ποῖντες ωἱ εἰυτω σὲ.- 
Ἵ “ ΄ 3 μ ᾿ 

καίως ἔχοι χαθλν εἰ τὰ τοροσήκονίο: βέλοιενς ποι-. 

εἰν. ὠκέίνος γὃ αὐτὸν οὖν τι αὐδὶ Σ ος Ἴγυν σιν μρέρᾳ τοί. 
ξαξὺ πολιτείας τικα ταρχοὺς γὺ “ἰδ γ}}] ἐλϑνανικῶν 
χ. συμμαχ)κῶν ἐσὲν εἰωθὼς γράφειν, ὅτε 1) Ὁ δὴ- 
μοτικὼν 6) πσοοασοιε δύων οἱ πολλοὶ χατέλιπον 
ὑμκῶς»τοῦ Ὁ Ὁ δυίμε φοϑωρέσεσι πιροσένφμδ, ἑαυὶ 

γ Η τς ͵ Ε . ε«ὖδν 

εἰχ ὅτι δωρεαῖς κἡ σοφφσέοδοις τ τ τωγυύπῆρχε λαμ.- 
(ὕειν δατὸ γὲ Κ᾽ ἐναντίων πανία τὰ τοιαῦ ἐγίγνεζ. 
ΠῚ » «" ᾿ ͵ Εν 

εἰσ ὅτε ταύτην ὠσῷ αλεςέραν Ὁ “περαίρεσιν ἄσειν 
ἑωρᾳ. πολλοιὶ γὺ κοὶ πορφδυλοις εἶχε κινδύνοις οιξ 
αϑαΐκολγον ἰοῦ ισοιέναι ἃ ὉΦΡ̓ σῷ δύμε λέγᾳν κοὴ 

͵ 7 ᾽ γ «) ͵ 

φρατν τοροαιρόμδμον, αἰ λλ' ὅτι δὺμοτικοὸς (ὃ φί σά 
οι (δὲ' μὸ ͵ χ  Ὁ ᾿᾽ ε ΄ λεξησος ἀννρ ἰωὐ κα τοι παθϑν ἐώρῳ πρ μδρ ξονϑύ- 

στωιντᾶς αὐ τι δυρμκῳ, α ϑενεῖς ὅπ τοῖς συμξεξηκό. 

σιν ὀνΐας. τς ὃ τάναντία φφοίτίοντας, ΚΟ) παντοι ἐῤ- 
ῥο μδιύους. οἰ λλ᾽ ὅμκως εἰσθὲν ἡ ον ὠκεῖγος εἴχετο τύ- 

» μ ταῦτα ἐό- των ὦ συβῤφέρήν ἡγεῖτο τοῦ δύμῳ, κ) 

"Ω 

γνῷ 

᾿κνῶς τὼ λέγων φτορώων ἃ προσῆκον ἣν φανέοςς, 
ἐφ᾽ οἷς δ, ϑὺς ὠξητενζῷ ὡς ἅπαντες ἴσασιν. ἐπές (λα 
δ ἐν αὖ εἰασερ εἶπον ἐν αῤχῇ τὸ δύ δὶ ὀκείγου χέ- 
ραν, οὐ μζίω ἀλλὰ κὶ ὑμῶν νομίζων ξυμφέρειν τοὶς 
Ὡὐοα τοῖς ἔξω γιγνομᾶμας δηττμησῴς εἰσέναι,πολ- 
λᾳῖ φοφϑυμότερον τοὺς τὸ πίμναι «ίω ὅλιςο- 

. 5» » ᾿" Χ,-“.» δ. ἣ΄. ἀπ σι 

λίω ἔσχον. φρὐοφιτθμαι σὲ τοὺς ἰσῆα τορος ὠκεὶ- 
γον ἔχοντας ουσμόλως «ἴοι βέδινα) Τλη 9} γὺ τοὶ εἴζ-- 

Ἴ 7 9 Ρο ν χ7 Ὁ Υ 4 

κῳῴμα αἰδυξιν 2) ὦντ. χὰ 258 ἰξε ἀν όδες αϑη- 

γαϊοι ὅτι γιῦ ὧκ Ὁ αὐδε τοις πα όδεις 
ἀυτεῖ γον βυνμοέ- 

γων,φαύλίω σοξαν ἡ πόλις λα μ(ξ αὐε,.εἐσϊεὶς γὰ τὴ, 
«ε ΄ “κε "Ὁ" "“ ΕῚ “"ν ἢ τὖν 

ἑλλίωων ἀγνοεῖ ὅτι ζώνί(ᾳ λυκῶρηον ἐπμ6 θ᾽ υμεις 

εἰς ὑφρβολίω. κοὴ στολλων αἰτιῶν ἐπενεχθεισῶν 

ναὶ ΝΠ φϑονοιυύτων ἀυτοῖ, οὐσδεμίαν πώποϑ' οὔρετ᾽ ὠληϑν. ὅτω σ᾽ ὅχιςεύετε ἀὐτο κοὺ δὺ μοτικὸν πο- 

λ οὐ ἡὰῳ 

Κ5, (οργτίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑι ις ῬΥγΓΙ9 
ΌΥ ςουτίαεγ οἵ Τῇ ννεϊςοπια Τιυβὶ, ἰοπάοπ 

ν - “ 5 ͵ὔ δ Ὁ Ὅζ αρ" :,.9 ) 

ἕξ πάντας ἡ γε74, ὥςτε πολλὰ ὙΠ] δοείαίων ὧν τω φῇ σε λυπουρφον ὠκρίνέτε.. χιῃ τὸ 9 υμεῖν ὠξήρκρι. 

Ῥ αἢ οὶ τοιοῦτον μιὴ σδοιοοιοῦ ὑμὰν. για τοίνιωυ ἅπαντες ὠκουοντες τοὺς ἡεὶς εἰυτεῖ σεοθέάγαιι.» τὸν μδ 

} 



“τὰ 
᾿; 

Ἢ 
ὩΑ Ρ Ἧ 

ἅ ἢ 

ᾷ “᾿ 
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τεϑύξωται ἐλεῶσι, τοῖς ποι σὶ σ᾽ ὡς αὐ ἀξιὰ σγουσι 
σωυώχθονται. ὑμὴν οἹ᾽ ὅξιτιμῶσι πικρφῷς ὡς ἐκ αὐ 
τολμήσομμι ορώφειν ἐγω.ὦ χὸ ἄχθομαι Τὶς λόγε- 

σι Χοὴ αὐτιλέγω κα ϑύσον δωώαμαι δοήϑων ὑμῖν, 

ταῦτα ἄχρι μδρ τῷ δὴ λον ὑμὴν ποιήσει. ὅτι πολλοὶ 
μέυφονῇ), συμφέρειν ὑμὰν νομάζων εἰδέναι, γέγρα- 

φαιὅσω μᾶύτοι λοιδορίας χωφίς ὅξ:ν ὧν λέγϑσίι τι- 

γέςγ»ἡ εἰκηκοέναι συμφέρήν ὑμὴν ἡγξμωίαῦτα δὴ.- 

λώσω οὐσδεὶς γὸ ὑπτείληφον ὡς ὠρᾳ ἡγγοήχῳτε ΟῚ 
σευεν σὕόϑητε ἡ ὠληϑείας αἷδὶ ὠντώ λυκόργεου. τὸ, 
τε γὼ τῇ χρόνε πλήῆϑος, ὃν ὡξεταζόμδμος ἐσὲν πώ- 
ποθ᾽ σύμεϑη αἷδὰ ὑμᾶς, ὅτε φρονῶν, ὅτε ποιῶν ὦ ὁ᾽)- 

χΟΥ, τὴ τὸ μιη σθένω αὐ θ ῥούπτων εἰς μη σὲν Φ ἀλλωὼν ὧὐ- 
αν όϑησῖων ὑμδι! «κα, αγνῶναι, εἰννότοος αὐωμρξ δὶ ὑὸβ 
ἡ ἀγνοίας σκῆψιν. λείπεται τοίγιωυ ὃ πείντες αὖ εἰ 

φαύλων αὐ ϑρφόπων ἔρον φήσοηων τὸ, ὅσον αὖ χο ἢ- 
δ) χρόνον , τοσοῦτον ἑχῴςου φρονεῖν δονεῖν. μμε- 
τοὶ δὲ ταῦτα μηδένα Ἐχειῖν λόγον. εἰς τι )αρ τ ἀλ- 
λῶν χρη Ὡϑϑς δοκᾷν τῷ τετελούτηκότι τίω παρ᾽ ὑ- 
εἷἷέσεϑει χώραν, δᾷν εἰς τοις πεϑας κ) τίω) σῦ- 
“δοξίαν, τὠγωντίω ὁρᾷ τις γιγνόμδμμα. ὧν μόνων παὴ 
τελόυτῶσι πᾶσιν ὅπως ἑξοι καλῶς, μέλει, κοὴ μίω 
οὐσδὲ χρημφέτων ποιξϊν ἕνεχα ζαῦτα “οκεῖν, ΤΠ κα.- 
λῶν καγαϑῶν ὅξιν. τε γὰρ ἡ χμεγωλοψυ χίας,οὐ- 
τέ τῆς ἄλλης φορφιμρέσέως τῆς ὑμετέξας ν᾽ εἰκόλε- 

ϑὸν αὐ φανείη. εἶ γὰρ ὑμᾶς λύσοι τη παρ ἑἕτέρφον 
ἔδει, δογίᾳς ὧκ Τ᾽ τὐροσιόντων τὰ χρήματα ταὺ- 

Ὁ, πάντας αὐ ἡἠηρύμωι τρφϑύμοις εἶναι» ὃ λόγῳ 

καὶ φϑόνῳ γέλονον,, οὐκ ἔχω τί καϊαγνῶ, εἰμὴ ὅ- 
λως πικρῶς κοὴ χρα χὼ δῶς ἔχειν φοϑὸς Οιυὶ δημο- 
τικοιὶ ὡρμήκατε. εἰ δὲ τῶτ᾽ ὅξὴν οὐτ᾽ ὀρθῶς, οὐ- 
τε συμφερόντως βουλούεϑο) ἐγνωζᾷ τε. ϑτευκοίζω 

τῆ εἰ μηδεὶς ὁ μὴ ἐννοέϊ » ὅτι 7}, αἱογοῶν ὅφι τὸ 

μ-ΠἈΆΞΟΟΚΚΥΜ 
ἃς ἀεξαπέξιηι μα δίατασ, ἃς ̓Πθογούαμι οἰτ15, νὲ οὐ 
αυ!ριῖς πα ἀροταγ,ν σοι ἀοί ει: ΝῸς νετὸ (δῇ 
ασοετδὲ τη(οέξαηπτυτονς ςρὸ (ςεῖθεῖς ποι ΔῸΠ. Νά 
εα αιιαξ ΠΠλαττῖς Δ 410 ὃί ργοβτού νοὸς ἀεξεπαφιηαο5) 
ἀαάηζαπι ρο χη. το ιτο:ατοπαβ νὸ γοδὶς ἐπα! (6) 
αγαΐτοϑ οἵϊς ἃ σα θι5 τοργε ποηἀδιηη1, 4αδά (οτὰ 
νος οὔϊε ντιλτα ᾿αἀἸοαδαπι, [ογρή. Οὐ γετὸ {Π|ὲ 
σους ο ἃ φαϊδυίάαηι ἀϊςαμπταν, ὃζ διά τι ἔογε ν΄ 
[τὰ ν᾽ αιθίτγοι σαὶ ποαθο ΝΝεῖηο νοϑ ρεῦ ἘΠ 07 
τοι δ ̓ ἸρΠτατΊ ΟΠ νοῦ! ἵτα ἀθ ᾿ρίο Πυγοαῖρο {τατυέ’ 
τοΈχδῖ. ΝΝᾺΠ| ὃζ ἰοησιπη [ΘΙ ΏΡΟΥῚ8 [ρας 

απὸ Θχρίογατας,}} 1} νη αι 4η} σοητία γο8 ν6] ΟΟδΙ" 
τσ γοΪ ἀροτο 1 {πιὰ ἀοριθῃοηίωυς οἵ, ὅζ ε]μώ 

οὐδά αχόττα! την πρπῖο ὙΠ} 15 4115 1η τε θὰς νο5 “0 
οΥἹδ ἀραῖς πγοττὸ ἡΐαλμν το ]ς ἱσηούαητια [ΠΡ] 
οἵοηφην, αὶ οἴξας ἱρίτατνίμοά οπιποβ μαυὰ ἐτιρὶ ΒΓ 
πλϊηθτη δε ἀϊσδηῦντ ται ῇ Ρεῖ ΟΣ τς οὐταπη 
Εἶπ18 νο δ ν {115 αἱὲ βάσοτο ντάἀφανηίηὶ : ρὸ [» αὐ απ 

τατϊοηθηι Βα ροαὶ 5:1 Ὁ ματι οηΐατι αἰταπὶ νοϑ 46 ΉιΠ7 
ἔζο στατίαπι γοϊαταγος σο  οπταηθιιι ἢ » οἀπη 61} 
ΠΡ οτος ὃς Θχ ἐξ γατίοπθιι Θά] ν!ἀφαμηγιδέ αι (οἷα 

ντίη ταϊζο σοἢ]οσξηζαγ 5 ουαπλ τοῦθ ιτθιι5 ΟἸΠΠΙΓ 

θὰ5 οὐτα ἤτπτ. [αἴ ἢςο πιὰ Βοποταμ νἱτοτῇ 610 
γε {τὰ ρθουηΐο στατίὰ ἔλσοτο νἱἀφαητι φυοά πέ΄ 
46 πηιραίταἀηπὶ αηΐμπηὶ γοῆια , πες γοιὸ γι 
ἰπξίτατο ὁοησταοτο ἀρρατορῖς. ἸΝαμὶ 1 νοῦ! }}}}» 
τϑητὶ αἱ 1115 τά πχοπα! οὐδης, ὃ γείϊσο αταγίο ἀν" 
Ρτομηρτα ροςιιη! 4: νο5 οἰηπΠο5 ουρ!4ὸ ξαξξιΓο5 α΄ 
Χαμ άτοια. ᾿ς εο νοτὸ απο ἀ ροτ σα! απλῃ πὶ δὲ Οἶ 
πα άϊα Γαξειηι Πτρηοι ἤαθθὸ 4] ἃ “τατιαπι : ἢ} 
Ρτογίι5 ἀρου θὲ ̓ηΓδέξαν! ὃς ργοσιγραῖο ρορυ Αγ μο 
πλΐπ 65 μΠπεῖτα Ππ|5.Οὸ 4 (1 ττα οἴϊτποαιιο γοέξὲν πε 
γο τοῦ ἔασοσο ἀεογοι 15. Μίτγοῦ διζθιῃ,ῃ πθπιῦ 
νοἰ γί πι σοσίταῖ,ταγρα οοονς ρορι 5 Ατμθη] 6115) 
(αρὶ δε ἀοέξηϊ μα ηυς ΟΡΙΠΙΟΩΘ ργα αη5 μλΠΙΡυ» 
αα αιοπ 1η σα Δηγιτατιιι5;: τἀ πη] 118 πὰ δά σοιηηΠέ 
Αἴγιναν σοηἔαρὶ (οἷος, ΡΆΠΠρρο ᾿μπαμπιδηίον ν᾽ 4047 
ταστ]α! (ντ ἢ ροτοίξαϊο τοσια σά μοαζιπ) ριοραρς 
οἰ) ὰ ποπλίπο αἀτηοηϊτας,ζαπηθη οὐηχ (δοιη {Ππ|| 

ΓΙ «οὐ, ᾿- δὴ μον δι΄ ἀϑίωναμων σμωέσοι καὶ ποι δοίᾳ πάντων 
φϑϑέχειν δοκοιῦτοα, ὃς κο τοῖς τυ γή λίφίσιν ἀεὶ 

κοι: ἰὼ ἔχει καϊαφυγίω), ἀγνω μονέςερον φαίνεσαι 
φιλίσπου, ὃς αὐουθέτητος ὧν εἰκότως. τοαφείσ τ᾽ 

ἐν ὡϊξουσίᾳ . ὅμως ῴετο δεν ἡνίκ" δὐτύχησε, μάλι- 

στε τότ αὐϑρώπινα πρατήων φαμνεῶζ. καὶ τουὶ πω- 
οαἰαξαιδμοις φορθς οιὲ αἷδὴ Ὁ ὅλων σδειςκινδιυυσῦ.- 

σὲν οὐχ ἐτόλμησε δηλῶσαι, τὸ τίνων χρὴ τινες εἰσιν 
ὠξετάσες. καὶ γωῶρ ὡς ἔοικεν ὁμοίως ὙΠ] πουρ᾿ ὑμὰν 
ῥτορφον «γίοις, οὐτε “σίχαμα εἶν! πῳρὸς ἁπωνίᾷς 

πο αὐτοὶ οὐτε κα λᾳ ἡγεῖτο. ἀλλα τίω τῆς ἀξίας 

ἔοτταμπα ν ἔς οἴου, πυγαπἰ ταῖς (6 πγαχ πὸ οὔ ΠΊΕ“ 
᾿πούοῃ] ορογζογθ σοη [αἰτοῦ 15 481 αάπιου πις ἰρίμ3 
ἴπ αςῖο {τϑτογαηζ» ὃζ σὰμι Ζαΐθι8 ἀς Πιπγηια τγογαΠὶ 
ἀδρυρηαγαῖ», 411] ὃς ουγατος οδηϊ.» ποαιο ρογαν 
ΓΘΙΘ,ΠΘ416 ργοάθις δ ίι5. Ἐτοπίπνῦ ἀρραγεῦ, ῃο 
ντρίογίαιις νϑτι ογάζογοβ» Θαάθι 1 ΟἸΌΠ65 εἰ 
νο] ταΐξα νοὶ μοποίζα ρυταραι: δα τατίοης Βα δ τα 4" 
σῃίτατὶς θείαι 5 ταἱ τα οσοϊμάοθας ἃς ἀδοογποθας 09 
δυζξ, 4] εἰπ15. ΑἸ μα ξίςς,ὅ. δ ογα!]! ἀοέξειπα με" 
Ροἰ τίνα [πὰρ] 405 οτίφιη οἔποεις το] εγα 1} ος ρυΓ27 
τα ΡΥ ΪΠγ γι Ο« οἰ}. [ΠΕ ΠῚ Ὠλτπν οΠἘ, 44 
ΓᾺΙῺ ΓΟΓᾺΠῚ ραζγοπι δοσυίαης Πα! ἄδην, οὔ 65 6105 
ἴῃ ν ποια ςοπΙ ΘΟ {ἐἰ5. Αὐααο τᾷ ἀσοτθ Ρειη6 εἰϊέ 

σ΄ 

᾿ς, ΨῸΞ ὟΝ ὦ ΣᾺΝ 

ΞΞ- - 

ἘΞ Ξ46--.-- -- 

τίμα ξ τ ξβιβρσεεν 

Σ 

ΟΣ πα υυχῶ, κῆρ δι να») 

Γ 

ΞΡ τς ΞΞ- 

“ι »“---»»» ““ Δ ρὲ »- »ι. μ» .ὦ}ἔὌ .. 

-.----- “ι΄, ““ΦΟὈἰ“-.“.'διιο κ΄ ΚΞ “ὦ 

πρετοῦε "τ. 

7 ᾿ ὅω, .».0 

«οορφάγήχίω συλλομζόμδμθ’, τὰ τοιαῦτ᾽ ἐπέκθε- 
ξς ΄Ν ϑι 3 υ 1 

γον. ὑμέίς δι ὄντες αἱϑ ἱωναἷοι καὶ πω δείας μετέ- 
ἀ... ΔἋ [ὦ «ἃ , ᾽ ἱ -» ᾿Ξ 

χόντες,, ἡ καὶ τοῖς αϑα ἀγητοις ἀν επτοῖς ΠΟ δεν εἶδγοεὶ 
͵ ΝΟΣ ν ἃ ͵ 3 7 39 

γνεῶτ, ρον μὰν δπώντων ἄγνω μονεςτιτόν ὅτι, 

᾿ ἀἸοίτιβ,ας {ἰ φαια! τατοηλ ἰπ ρόάογιρυ5 αὐτ πιο θέα 
υστογατί 5: ὃς ἤοη ἀ6 νἱτοτιπι ππίτατο νας δ. [4 
τοης ἈςΙραδ Ιςα σοπίμπταγοτί5. 1 4ὰα αι! 46 πὶ 11 
΄αϊπεϊοης. οης δέ ροριυατια δὲ “πο ἈεΙρΩΡΙ 

οα ἰσυδηάα [πΐσορτα ἔωγειτσὶ αὐξα ν]ἀοαπταν : "Ὁ 
ῃχοάὸ || φξῆοἱ ππαὶο, ἴα χυϊδυιι5 ἃ νορίς οὔ 
τὶ δοηθῇς 5 δ1ις ᾿ρετος αυῦ εἰν, 51 εὐιταν 2} 
4 νἱποτεῖ ρα πμ85 ἀθά ἴρ οΟροττινξ :ἢο5 νϑγὸ; πὲ ι΄ 

χαϊάξ ρρτεσοδιςέξα ρᾳιτὶ ἃ φιιδυἀά ογὶ πνέμα, μέ 

«ὐδὰ ὧν ἢ πατέθο αγτιῶνταξ τινες τοις εἱέϊς δεσέγχα.- 

τὸ, εἶτα τὸ ταῦτα ποιεὶν ἴσον φατὲ, ὡασῈρ ὧῷ ςω- 

θ,δ ὁ ἢ μότοφον τὸ ἴσον σποσώμϑροι. αλλ οὐχ δ 

αὐ δρῶν τοφαμρέσεως κὶ πολιτείας βουλουόμϑροι. 
ἐν οἷς ὼ εαζ οὐϑροις, εἰ μἷ “ρηςτὼ Ἀ) δημοτιζᾳ γ) 

ἐπ᾽ δὐνοίᾳ τὰ λυκουργῳ πεαουγρῶρα φαίνεται, ; 
μηδενὸς χακοῦ, ἀλλὰ κα) πάντων γ᾽ ἀγαθῶν τοις πα, δας ὠυτε οί χα! ον ὅδ τυγχάνειν πορ᾿ ὑυδω. εἶ δὲ 
τἄνωντια ρύτων, ὠκέῖνον ὅτ᾽ ἔζη, ἔδει σίκζω διοδόγαι. τούτοις δὲ μήσ!᾽ ἅτως, ἐφ᾽ οἷς ὀκείνῳ τὶς ἐγχαλ' 

᾿ ἱταςαπά 7 
͵ 
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ἰτδροῃάία πη Ρἰεξεὶ, Οὐηϊδας δηϊᾶι ομηπίαπ ἀο}- 

ὉΥΟ ἢ 21 πχοτα 6} οδίτι5. Ομδὰ ἢ μος ογιειβ- 

ἈΙαγο,γ τ 4ἰ ἰχ] ΡΟρΟΙ (πππάιοίι ἰγατι» ἢ σαπν πηοῦ- 
“Ἰἰδιαιμάριῃ [π στατίατῃ γεάθαῃὶ» [4 1] Π}} 0! Ε)85 ἐπ 

δἰδτη δα Ποῖος ΚΓ “ας Ροράσεησ, ταδάμταμο ροϊὲς 
Τιδιροραίυς Δυτριθγοιαις (αι δι φύϊαμθ ρΡοΟριμαΓΕ5 
ἀδυιητ,άμῃν Ποτίιη) οροτα νειταγορσηοῆσιοιιμ π16- 
ἴλιηρτις, Ροίξοα ἴοςοι ἕαοιας : πὐλι] δεῖς πλιίοσιι5, 

Ψιλιη ροριη! τυοτὶ ματος, δα ( Ματος!οοτείρο. 

ἔν), αρ ἀγρυτίοτα οὔ χαλπ αιλας γητο Πραῖ : (Ὁ 

γετὸ ὀρ γτης οθπρογθως τα σατοογοπλ σοιηρερηῖο: 
ψαξτίροςς οχ ςογοληι Ἴλυτεας ἃς Ραϊάςιις ὃς Ατηΐο 
διϊοῃ ταις Ιρίς ἴῃ οατοθγθηι Ὑγβάδπει » πο ηοάὸ, 
ὙἹΩ(Σ] ἤρῃ ἔπογιητ,οὰ ἃς οομῃςιοης 5: μαἰνάςιτης : οὐ 

πῃ ας α τατοιν 0} ρογίροχοχῖς ὃ 5. [8 ταπὶ πα- 

δἴξγατα, αὴ ἀσι εἰς Ἑαποίυμ ἀϊσεῖ : (ρα ογατίο: 
ἐδ Νὰ ρα ] σο ἀθα. Βαδι ἴδτ: ἰάφυς ρογμι απο ΠΡ] 
ας ἰοριἰγυιοτα ΖαναΣ οἷς χὰ! ροῖοίξ, γε παρηγατα 

διαιραρτυν μι, γυίνες νοῖρα ἕαφοτα ποῇ ΠΙςθυ}}}}} γα- ΤΟ ἢν βοι!ς τρηφανζατ,]αούανη ἀς νοδὶς βερε δ- 
τ ἀγρυειις βαὶς Ρατοι τ  ρο αὐ σιν μας Ομ υὴΡ, τα 

Ὁ ζουςημάρτ πιοὴ ροίϊμμι: απ μοο ρα] ]οὸ ναί 

οἰξορφογοιδς ναροι ἴλην, ὃς πη ρ ΘΠ εΙΘΙ 3 ὃς ΑΒο- 

ἀπιΘ στη ᾿μηρτοθίτατ ς (μι οἰ αἴταῖς ναἰογονδς πλα]ο- 
κδιὴ ἤχαίγργο ἴροιτν ἱμοο! υμνιτατῖς Ὁ ἀογ ἢ 414 [δοιις 
ἀορΙάογις, τος αἰίοἑ αἱ: μγο]!οκονη ἀπζθιι τυογὶ ραστ 
ἴθι) Μἰτάμηιο μγούς ἴλη) δζρορυίατειι ᾿Πμξιιοο» 
κου α] (μην ας τὰς {Π χιιΐά φευθτατ » πυμ αμλ ν ΘΠ}: 
Ῥέα οἵ Ριοροίται. Αἀπας ποη ἰδο ἰυμξωρο - 
ΠἸΠ ΠΟ αΠ τοῖν αυὰται 46 γίμιθηις (δπείτο . ἀθοεζέαιιο, ᾿ 

» 

ἐν διγέζοτιιοι βοτΠὰς αιὰλη νἹπθητίαηα τατὶ ϑφιῺ. 
ΤῚΝ Ν ἐδτιςρὸς αιμὰς Πγης Θἰι15. σφ Π6 118» ΘΠΆ12 τα [α- 
ἅπαν: αι ςα ἰῃ σοηξειῖϊο εἰ ἀριυιά οι μΘΘΟΧΗΙ. 

το υϑοα ἀιιὰμι τρθίτος οὐ ρατογπα δεπεῆςϊα Βοπο- 
ἐίλν πλα]εἰα Θιλαινν αἰτοσιιν, ροίβοτὶθ Ππαὴ]ά το- 

τ) σγαζίαμῃ γε οι. Νέεαὺς νετὸ μαο χυδάτορτο- 
Θηάογθηι αετι! τὰ 480 ταητίλι αμην, γε θαι 
τη πχαχίμηὸ ς8 ἃ Ἀδριθ ρα ἐϊσαπι. ποιτδξ. 8 
ὙῊΒ ΒΗ͂ΜΑβᾳ ἐΐχα, τατίομς δά Ρορυΐυηι ςοἰεη- 
ἀπ: αρΡς αι ν]άφαῃς, ταιποτῇ νἱαθηεῖρα9 οὉ - 

ἴξες τηυμάϊα, αιδ᾽ πγηι15 ποηοτεβ τοθττοβ. οοπ- 
ὐρθσθπς ἐμὴ τάπχοι ἰΐνοτις ἀΐσηα ργαπαία, οὐο 
ἐμὰ νοβ τοροίτα, Αἢ ἤθη ἰσίταν αθίυξώμμν » ατ- 
ἂς δάοὺ τιῖρε εξ. νος φιβδαίάδην 4115.» 1:- 

ιν ἢ ΟΧ αι γί βμογαηρ » πναϊεύμι τοι ρονίς 
“τοτςο ἴοεις , ἰμάϊςιο ἐς ἡΠογυμα. ᾿ομεῆοις οχ 
ὑθνθου ΘΧ 8 (μια νἀ] 5,[άξεο » ἴαζηξι μἱταπν 
᾿νὰ ἀοϊοπείαην ςοπίζαπτος τ ΡαοΥο: ΠΥ σα βΊα 4ι- 
τῷ 6 8! ὨΌΡΟΣ αἰοὸ ἃς Ἀλοίρυθιίος Ρυφξαϊε, δέν τλαν, 

} Ἰληλοτίσ φομγμταπαιιτ.η6 1π|}}5 4 υτάφῃν νοϑ,αμαε 

ἰνϑαιθεὶ ἴθιηροκα Ποπομ λα ρογάτεια αισεμις;, ὃς 
ὐλντα ἈαΓΗ8 Ὁ θυ ρας 8511! ογιςογὰ ἴᾳ ἀϊςο ὅζ μπ- 
λυ ἀθατρ: ΠΠ 65 αὐ φιηαλια Θχροτιτῖι : Ρυα οστιπν 
ΟϑΝ ὑπ φἰαις Πἰθ οτος Πιρρίἀοίαπι τοάνμιπάθτ.» υογπην 
δῖ8ῃ) ἢοίδον ( ἢ, πιοεδγατα ἤς, ὅς τροπῦς᾽ ντᾶ- 
ἂς) χγή(ουρίςοτες, Ωὐΐη ἢ 4 οὐίαιν ἀθηλῖγοσ » ἐν 

Τοῖς γοιξρή τ πος Ἰσμοῦας » ῃοῃ οἵδε ὁ Κορ θΠςα, 
᾿ Νὰ βορὶ,οὸς 4] «]Ἰοτθην χιουαηάλπι ἀυμοἸταιτι 
οιλα  ἐθρχοζαμα: δεςιλαν τ68. ρτοῦ ρότα ΒΡΘΡῈΡ . 11. 

τεῇ ᾿θὰς οἵα τὩρ] οτὸ οοπάϊτίοῃς : ἃς οπὶ οσταηα 

ἡ δε » ἔλοι]ὸ ρετίου!!ς. ΠΠογαγὶ : οὰπα δίς νο- 

ἊΝ λλδ ἂιρορυίο οηέςης , πῃ; πποάὸ. Δ ]ς 
ἴδ τ Ῥεία δ Δ! : [δι ' (0115 οὐίδτῃ ἢ15. Βυπιᾶϑ ρεε- 

τυϊχάνοιν ὀργῆς. “πῶδι γαρ πάντων δ αἰὐδοτηλιώ- 
τῶν ὄρ(Θ΄ δέ τελ σὺ τή. ἐπεὶ εἴγγ᾽ οὕτως ἐξετε, ὡς 8, 
οἱ μδρ ἀχθεάνέντες τι (οἧς Ὑ Ἢ τὰ δυμου ολυτοῦο.-. 

ἀδνοις » ΑἸ σὲ αοὸς τελοϊγοισανίᾷς ἠχο ΔΛ χα γησεῦ- 
ται» αἾλα χα) τοὺς περ σὶ τί ἔλθϑαν ὀχαφυλαξέ- 
σιρ. ὃ οἰὲ ΟΣ ὡ σιου εἰ γωνέζεται ὝΝ δημοτικῶν 

ἕκᾳς Θ᾽ μέχρι τῷ πωρόντος χρλ όσοι με προ οσει 
τας χάξλτας » ἱμετὸ ταῦτα, σἷὰ ψμηοϊν φαιντιξῖ, δυ- 

«δὲν οϑ'λιώτερον ἔς κε τῷ τίω χορ τῷ δύμε τάξιν 
με ρε ότι. εἰ δὲ μοιροκλῦς, Σποκράνετι τἄργα μδμ 
σοφιότερῳ ἢ καθ᾽ ἕαυῖον εἶναι ἵνα. εἴς μὴ δοτο ο!; ὥσιν 

αὐτὸς ἄὐτοις δ σοι ἐρῳ τήσευτ᾽ αὐτὸν ἡνίκ: (φυρξας 

κ. πτάτεικος γ5, αἰ βφογείπεον γὺ αὐτὸς; εἰς πο εἶεσ ψεω- 
Ῥίριον ἀϑο οἴούτοτες εἰ μόνον θκ, ἐσέφιεντο, ἀλλὰ ἢ 
ἐδυημη όρεν, τὶ δε ποΐ ἐχ ἑώξα τὼ “ἴχαια ταῦτα. εἰ 
ἃ μὴ φησ τέτ᾽ αῤχ φν, ἐλέγχῳ ἐκτο ὥ γόμιων ἀυτω 
χοροσή κά ὡς πῶς ἴσον ζφ᾽γτοιὶ μδβ αῤχῴν οἷς μη 
λέγῳ ἔξεςι, τοῖς δὲ δες δ);, ὧν ποῦλᾳ λεύσιμ 9» 

ἰι ὑμὴν ὃ πειτήρ. ἐγὼ μὲν οὐχ ἔχ συλὴδιογίσε ὅγα). 
εἰ μὴ τῶ δεῖξαι δὴμ: σίᾳ βούλει, , ὅτ ἐδιλυρ ἃ 
κα αϑαϊδ'εια Ἢ «»οφεήρεσις πονηθίας ὧν τὰ πόλει ἰ- 
φδυύει.γὺ ὄζα σουϑυνα, πλοίῳ φεροῦ ον χκίων ἐγφι καῖ ν ἢ 

συμᾷη χαλεπιν τοὶς τοι τοις δτ λύσις γίγψεται. ὧ 

δὲ πρεςαμρέσφ,ρης Υ Ἀὴ βίῳ σείφρ:νι κὶ δὺμοτιλι 
χιφροελέχαι ΟΥ̓, σφαλερίνικῶν τι "“υνἢ "“πωσμον 

ἄφυκτον ἔς ἐν. ἔτι (ρίνυν τὸ μϑρ μὴ δίχψιον δ() ἢ ἐν- 
αντίαν “όξων ἔγ εἰν ἰιδπερ ζῶντος εἴχοτ᾽ κρίνει, οὴ 
τὸ τἶν ὅ τολσυτηκότων καὶ τυ πειρόγτων ἡλείω ποιέῖε 

ὅλαι λόχον οἰΐκο ον δ) ,νὸ πόντα τὰ τοιαῦτα» ἐάσω. 
Ὡὐϑῳ πᾶσιν ὃ μο λον γδἰ στη ταῦτα ὑποίληφα. ὅσοις 

μδύτοιποξικὰς σ εργεσίας ἀπεμνημουσύσοιτε τὴ 
ἀλλων , νεδέως αὖ. ἴσοιμι ὑμᾶς «εὴ πολιν ἑτέροον 

δποηοῖοις, οὐχ ὡς ὅτι μὸν δὲ αῦτα ποιρίώεγ κα 
ζρσγύτου “ζω τῶτο ποιεῖν. ςτε συμφέρειν μοίλεςτι 
τὴ πύλᾳ τοὶ το αὐζα κρίνω, υροκαλῶ ὅγά) γεὲρ ἡτοῖν- 
ὧςς ὠκτούτεων δὴ (οτμκοις εἴνωι. διοφοντᾶς, ὅτι καν ὧΡ 
σοῦ κοϑ' ἑαυτοις βίῳ τεῆς «ϑεοσηκούσοις αὐνδμ Ἡ-- 
μκεῆς ὁ φϑύνος αὐτις ἢ, τοῖς [ὲ πταισὶ ὑπείρξ τὰ Φ)69. 
ὑπων κων μηήσελραν. Αι βρλ φάναι; κ᾿ 
σον, βίο λον δὲ ψη αι θη θεν αν μδρ αἴλων Ἡσι 

παλαιῶν ὄντοον τ] χεόνων κα) οἱ ἐῆύοντο ,εΊ.- 
σιμιφι να) εἴν ὧν ἀκούετε τὰς δ ερ᾿γεσίας, οὐκ ὡξων 
ἑωράκας ὑπφληφότος, ὅμως τἰωὶ δεκῳίαν σὕγοιαν 

δχιιασώζειν.λυκέργῳ σ᾽ ὅτως υὑπογύ ου ΧΩ εἷ πο-- 

λιτείας κοὴ τῆς τελόύτὴς γεγονυίας, εηῖ᾽ εἰς ἃ χα 
τοῖς ὠγνώ, ΜΡΘῚ Κ) ὑφ᾽ ὧν ἠδεμεῖεϑε ἕτοιμοι α ἤλρ 

74: χρόνον εἷς ἔλεον γὴ φιλανθρφοπήαν, μη δ εἰς ἵσυῦ 

μος αὐτοιὶ ὁμοίοις παρεχϑιν 1, ταὰτ εἰς Οἱ πῶρ3 
δως ὠσπη μγνομδρης ὧ τιμιωθέακ οιξ κἀν ἐχθὲς οἶς. 
περ μίτον καὶ λογσμὸ ἴω έσηι. ϑαυς μάφω τοίνειυ κοὴ τῶσ᾽ εἴτις μὲ, ἀγνοεῖ, ὡς οὐδὲ 
τῶτο συμφέρει τῇ πολιτείᾳ φανερὸν γιγνόρϑρο!. ὅτι, 
Οἷς μδῥὲ ἄγλοις ναὶ κτησειμδίοις, φιλίαν «θὴ καὶ: 
τορϑοῦσιν » ὦν ἡπᾶσι πλεονετ εν ὑπορχει. Ἀαν ἀτυ- 
ἰσωσί τι, ἑφ δίας εἶναι τὰς λύ σης, ΟἿς οἱ, εἰς δ δδιε 

β : 5 δὰ ἘΠ ξ ἢ ρος ὅν ἣ ἐμαὶ 

Μὸν αὐ αργήσεισιν ἑαυτοιὶ, ὁ μόνον κατὰ τάλλα ἕλιῆον ἔχειν ὑπάρξει »ὥλλα κι τὰς ἐν ἈΠ βεβαία 
11} 
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270 ὈΙΨΕΚΒΟΚΥ͂Μ ΘΚΑΘΟΚΥΜ 
τάτοις μόνοις τω ἄλλων εϑρεν.ἐγλὰ μίω ὅῃ τῷ ϑ᾽ 

ὅτως γινεῖ), ῥάσιον δεϊξαι.τίς γὸ εἐἰκ οἷσιν ὑμχδλά- 
“ἥτι τῷ μελανώπε ,αλῶναι μὰ ὁμοίως ἐν οἷ χᾳ.- 

ςηθίῳ συμξὰν ως κὶ γυωῦ τοῖς λυκέρ[β ποσὶν. φε- 

ϑυναι ὃ πᾶν τὸ ὄφλημα δ᾽ χιςείλαντος Αλεξανοῖρε. 
χ) πάλιν μνησιβέλῳ τἁ χαρν οὶ ἀλῶναι μδρ διμοί- 

ως κα ἀγνόνζς αὑτε τῷ οκᾳ φ"Θἰν, ὦ ασερ » Ὑ λυ- 

κούργου παίδων, ἀφεϊῶντι δὲ κα λῶς ποιουυῦτι: ἀ- 
ξιΘ΄ γκὲρ αϑήρ κοὴ οὐδεὶς αὐ δ] τούτοις τοὺς νόμοις 

ἔφηκα ζϑλύεδοι θ᾽ νωῦ βοώντων. εἰκότως.οὐ γὰρ 
κατ λύοντο, εἴπερ ἅπαντες οἱ νό Μϑι γι ΦἜκαίων ἕνε-- 

χα καὶ σωτηξίας τὴ χρηςῶν αὐ δρφόπτον τίθενται. 
Καὶ μήτε αἰσδίους τοῖς ὥτυγη στσι κΚὰ ϑιςτναι τοῖς 

συμφοροὶς συμφέρει. μήτ᾽ ἀὐχαφίςοις ὄντας φαίνε- 
δι ὠλλὼ μίω εἴγε ταῦτ᾽ οὕτως ὥσαερ αἢ φήσω- 

δι ἔχειν συμφέρει, οὐ μόνον τοις νόμοις οὐ χατε- 
λύετε, ἡνίκᾳ ὠκείγους ἡφίετε, ἀολα γὴ τὲς βίοις ἐ- 

στύζετε τὴ τ ἐς νόμους ϑεμᾶρων οἱ ϑιοώπων,λα χη- 
το μδρτϑὸς χάριν δεηθέντος Δ᾽ λεξανόοε ἀφέντες. 
μινησίβουλον «)ὲ τῇ τϑ βία στουοφροσωώῃ σώσειντες. 
μή τοίνιμυ τὸ Κτήσειδ)ει ὃ ἔξωϑεν φιλίαν λυσυτελέ- 
ςΈρον σείχνυτε, ἢ τὸ τοῦ δήμω ὡϑσα κα τοιϑεάχοη ὃ- 

αὑτόν. μεν οὕ 7ζυ 270 αἀγνό τωνεῷ) κρένηον, ἡ τοὺς πολ- 

λοῖς ὑμὶν τὰ συμφέφοντα πολιταυόμδιρον γγω- 

σμεάγωι. τὸ μδρ᾿ γαρ πάσιν ἀαῤέσιειν τὸν συμιβουλοὔς- 
οὗτα "ἡ τὰ κοιναὶ πρῴτηοντα,ὐδιυϑατον, ἐω ο᾽ ἐπ᾽ 

δὐνοίᾳ ταῦτα στὸ δήμῳ τὶς Φος γ1» σδιχαιός ὅδ σώ- 

ζεώω εἰ ̓  μὴ κ ϑεραποῦειν ἑτέροις μδῦνλον ἡ τὸν 

δῆμον ἁπανίας δι δώξετε. κῷ φούγην τὸ δ ὑμὴν 
συμφερόντων ποιοιυυτώτι γνωϑίώαι. ὅλως δὲ κοι-- 
γόν ὅδην ὀνεισίος αὐόρες ἀϑθίωμαχοι κἡ ὅλης ἃ πόλεως 
συμφορᾷ, τὸν φϑύνον “δοκεῖν με;ζον ἰ᾿ύειν παρ ὑ-- 
μὰν, ἤ τας σθεργεσιῶν χώρας. κοὴ ζαῦτα,τῷ υδ, 

γοσήλζατος ὄντος, Τὴ δὲ, τοῖς Θεοῖς Σοτοσδεςειγ μυέ- 

νων. οὶ μίω οὐδὲ τὸν πυϑέα φρο λείψω τὸν μέχρι 
τῆς παφφοου δὴ μοτικόν. μυστοὶ ἡχυτα οἹ ἔτοιψεον εἰς 
τοὺχαϑ᾽ ὑμδῳ πάνίᾳ. τἧς γεὶρ οὐκ οἷδε τῶτον, ὅτε 

μδὺ τίω εξ ὑμῶν τάξιν ἔχων εἰς τὸ πολιτούεδναι 
παρήξει ἐς δοῦλον ἐλαυνόμϑδμον καὶ γραφίω ξονίας 
φοαϊγονίᾳ "ὦ μεβθου πραϑίνίᾳ αὐξῦ τούτων, οἷς να 

ὑπηιρεῦνω, τεὶς κατ᾽ ἐμοῦ λόγοις 4. ραφον. ἐπειδὴ 
δι ἃ χῷ τηλρρθι τότε τὴν ἀδλων,ναῦ αὐτὸς ῳοῴτ- 

ται, δὐποροιῦτα μδοοὕτως, ὥςτε σύ" ἔχειν ἐταί.- 
ος αἵ χυέχρι φϑύης καλῶς ποιούστι φορφπεπόμι- 
φασιν αὐτὸν. πέντε τάλανίᾳ οἹ ὀφλονίᾳ ῥάσον ὠκ- 
τίσοι ἢ πέντε δραχμοὶς αϑεξεζσοη τοϑτερον, σὸς 
ὃ τούτοις παρ ὑμῶν τῷ δήμου, οὐ μόνον τῆς πολι- 
τείας μετειληφότα ὃ κοινὸν ὀνειοίός ὅξ,ν ἅπασιν, 

ἀλλὰ κὼ ϑύονζᾳ ἐκ ὑμῶν ᾷς παΐῥῴοις ϑυσίας ἐν 
δελφοῖς δίᾷν δι φια Χρὴ τηλικαῦία πῶσιν ἰδὲεὴν 

ἦ οἰδοσείγμοαΐζαᾳ,, ἀφ᾽ ὧν ἀλυσιτελὲς «ϑρελέ- 
ὅδ τὰ τῷ δήμου πᾶς τις αὐ κρίναι, φοξοῦχαι μή 

πιᾶπεζς φαἰηλίτατο5. Αταμὸ Ἰτὰ ἢος βοτὶ, οἴ οπάϊ, ἢν 
ομὰὲ ροτοιξ. Ουιὶς δἰλ]ηὶ νο ἐγ μ ἱσπογατιαςοιᾷ Πενΐ 
1 .ο 65 Μεϊδῃορι Β]λὰς ἤιη τεῦ ᾿ϑάϊςῖο νἱποῦίε, 
τσ νῖ δτιατ πη ης ἔγουτρὶ ΠΡ ουι ϑϑα ριόρτεῦ Α ΙΕ΄ 
ἰεχαπάεὶ ᾿τογᾶς ουυπὸ ἀθδιταηι δἱ οἴδ ςοπαομπαῖί! 
Ἐξ συσῇις Μηοηδυαν ΑΟμασγιθι 61} «αὐὸ (0η 
ταϊόξιαμ 9᾽ ὃζ πηάιοι ἐδηζθηζία ἀαμπιμαίθπι » δῦ 
Τιγοιγσι ἰδογος ᾿ ΘΠ ταμγέι (φυοά εημπ!ἀεπὶ δι" 
ἀς0) ντ π)εγεβαζιγ (ΟἹ ταν Ν δαιις α ( μᾺΠ}} 
(τοτυτι 40} ππης οἰδηγιταιῖ, ΡΙορτοσρα ἰερο 5 ὁ ΠΕ» 
Ζιοχὶ ροζαηῆοῦ : 1άημς πιοχιτὸ, ΝΘ ο δι") ὀυιο τον 
Ὀαητ οὶ ΟΠ, π6 5 ἰφρ 65 ργορζεῦ σατο Π) δέ [᾿ 
Ἰαζοι οποχιη ἃς ἔτυφ! ὨΟμλΠιΠ} ἔογαηζι : ΟΠ 
416 πες φαἰδηγιζατο 5 οἔΠοΙ ᾿μηπγοτία!ο5,ηος πο ίαῖοϑ 
ν ΔοΥ] ὀχροά!ας, Αὐταὶ {1 μας ἴτα, ντ ργοη μι ΟΙΩΠῊ]5 
ίς βαθεῖς σομάποϊτπου πιοάὸ ἰερος πὸη ὀμέιντοβαν 
τἰβροιλμ 11105 ἀ Ὁ] πογθεδ : [δ νιταπι δε δπν οἰ ει} 
ιούι ἰδρος διζογίτατς [Δης] ἀπτιτ, ἀοξο μεθ αἴ|5 
1λοΐλοῖς δὰ ργοοδς ΑἸοχαμπάχι δίοϊατο, Μωςἤρυ 
ΡτΓορτοῦ ντα ἔαρ! τατῷ ἃς πγοάοηξίαχη οςοηίεγμδῖο: 
Νε ρίτος οἰϊθηά το, νει ας οαΤὸ οχίθσπας ρδιαγολ, 
ΤΙ ΟΙτ]αϑρ πὰ) ρορα] Πά οἱ [διιοτ: ριη1 σοπηπη 6 
ΓΘ 66. ρχα ξαγορποτο αἰ ϊου] οἰ] πουμι , φυὰπὶ 
Ἐσιηραδ.οχ νυ] τατο βόρὶ! αἀμηϊη Πέγατο, ἸΝ 481 
ἰ5 αὶ [ὰλάει αἱ 4) 5 αμτ τηᾶρ ἢ γάτα Πιπριτο» ΩΝ 
οὐρᾶς Οἰλλ ρας, ἤοτὶ ποὴ ροτοίε, Τ διηθη {ἢ (15 » 0 
ΡΠ τριὰς οχ αηίμο σομ! αἰταμι οαρι : ἀσηυδέ 
48] σουίογιφτας, Ουοά ᾿1Π ἤθς : ἀοος τις Ομ} 
αἰϊος ροτιὺὶς οἵΐς ζοἰ ει) ο5,411ὰ1}) ΡΟΡαΪμην: ἐὰ οδιόσ 
ἄτι) οἢξ,ης χα]ς Αἰ αι]  ντ}}6 νοῦς φοΙς ἰμτε 
βαταν ΟΠ] ΠΟ δἰζθῃγ ΠΟΙ ΠΊΠῸ Ρίοῦγαμ οἱ» Α- 
τΠοηιθη ἐδ 5,,ὃς τοῦ!ις οἷὰ ταῖ;5 σφ] Δι τὰ 5» δ 6 1ι1- 
Ὁ ὙΠ Ρ᾿ὰς ναϊεῖς ἀρ νος μὰ) (Οὐδτιφυρυτά εὐ: ὐ 
ΡΓα  δετίμη }}1ὰ ππουθι5 ἢ, μας 11. ἀφογιμαν αἰ αν. ΟαΕΠ| 
τοίογαητυσ Αἴ πος Ῥγεὶνθαπη ργοετου τι Ὁ; ψυηρῖῦ 
(ἀρροίτο ἀπητάχατ ροριιατις οἰξροιῖοα νετὸ ράναίαϑ 
ΕΥΟῚ ΟἸ 1} » 18: νοδι5 δἰ μοι αηζοτγ. Οιςηι πὶ γῈ" 
{ἴτας 1 σογοηάα Ἀθριυθὶῖςα, ἃς σοποϊοπιδιις μου 6Π- 
415 ραγῖοβ ταθραζυ τ 115 πείοις νὰ (οι πὶ ασίταῖ'; δ 
Ρεγοσγηλζαζια ἀσσμίαι (Οἱ ἰτυτ 9 Ῥγοραηῦς νϑημην 
ἄατωμ) αἷο ἰ]ς5. αδὰ5 ππῆς 1π{ργιηδης οτατοηςὅ 
1185 σοητγα τὶς ἐστιριιΡο παῇ αὐιζθη) Ἰρίς πῦπο 
δαἔλοιτ. ΡτΌρΡτοῦ ατια τυ 4105 οὐ πυ πχαδαζανείτο δἰ 
ίς Ἰοσυρίοτοιηοντ ἃς ἀντας πιοτοῖγςα] ας ααῖ. 404 αἱ 
[ἀρ οπὶ εἰῖπὶ ν ας: ορτίπια (ἀπὸ τα! οτος, το ορθι, 
τας : ὃζ αα! Πημς ταϊθητα τόξα: ποιλος ἐς “5 
ἡμπς (οἱ που] αδην Οἱ τοτιάοιη ἀγας νης (ΟΠ 16’ 
ΓΕΡοζα ἴδε : ὃς ρεῖοῦ δας ἃ νοδὶ5 ποι το οὐδὸν αὐν 
τυ Π Ὁ τ δὰ σαθογηδουΐα οἷα τοτὶσ,( οὐσε τον οἰμθε 
Ρτοθτιπι οἱξ Ομ η]θιι9) [δα ἃς ραϊτία (ἄσγα ἰς ΡΕΙ 
Ρτο νοῦ ὶς ξες]ε δά {1τά]1α ὃς ταῆτα οσι ΠΡ ΨΊ: 
ἀθγίηξ ΟἸΠ 65,46 4Ό δ 115 Πβι}Ὸ εἰϊ ΕΠ ρορυ]" ἐξ’ 
Ἰροῖς ὅζ τυοτὶ Ρᾶιτε5 ρουπΙο οὔτ) οἵδ μά! ςοῖ: νε 
Τροῦ η6 Δ! “Πυάπ 0 ξμτιτὶ πη: 40] σαυ πὶ νο γα Π| 
το δητατ ; ἢ ργαίθγεινη [πος ἤδτασα ἀςδίταμι» ὅ 
Τοστιηα., ὃζ αἴας [αἰτυϊογίς, νὰ ΝΝαπήοίοι,νε Ομ“ 
τοτει » ντ [)1οτἰπηὰπη. νῖ ΜΙ πο ἤοιπι, νὲ Εὰ40“ 
ΧΕΙ »ργορεογράσας Ἐπα δ), ἃς ΕρΒιαἰτθηι» δέ 
᾿υγουγθαπι : αἰτος τρῇ ῥγοϊεςονίτίονι Ὁ μαρἀοιημΠῖ, 

στοτ᾿ ἔρημοι [7] ὙΠ ὑμῶν ἐρουύτων ἡβυηῶς. ἄλλως τὸ καὶ ὅταν 9) δὲὺ δηρα οὐνόρηδοὶν Σ 
β ιν -ἷ τοὺς μὰ, ἢ χα ἢ 

κουσει μοῖρᾳ Καὶ) ἡ τὐχὴ χαὶ ὃ λχερόνθ’ Ὡϑς Ιρῆται » οἷον γαυσικλέα χρὴ Ζαῤιΐᾳ ΧΟῚ οδὲ ὁτιιχον «αὶ μ΄ 
γεάγέα τὸ αὔσοξον ξτι δι σὔδημον κοὴ ἐφιώλτίω τὸ λυκῶροον. τοὺς οἡ ἑμᾶς φορϑηςϑηγώσισερ χα δημον 

ἃς μον 



δ Ῥ οἰ, δ τη :αΐδιις γος ἠδς ἱρῇ ν]1ο5 νοὶ 
εἴὲ [πια]οἤοτες Ραζατι 5.51 νογὸ ΄ιοί απ αααὲ 1 
Ἰοίος:ποη Ἰηυἰθο.Ν 6] ]Ι6πὰ δυτθμη»Π γος ἰτᾶ ντ ἀ- 

ἄμμι εἰδ, οο5 τγαζεα δ τίϑνποαας ἴτὰ νῖ ΠῸ5., πια]ὲ 
ΠΣ αἰἰειςτοος οἵα Ροιξῆας ιλιηρ  ασΊπιοδ, 511 
Δ 1, Δ] πυης, ἐχομρία ξά!Δεγίτὶς: χυὶς οΠ 4μ] 
δ ἴοτο Δΐτηο ἴῃ ἑαξειια ογδπεπι ἄαγε νο τ ἡ Οἱ 
Φυ άθην Ππναϊθης, νὲ μαέξθηιις ἤς δἰίλπη ἀοἸ ΠΟΕβ8» 
ΠΝ ἀφόναης. ΑΡητασζοινντ εογαπι Δη]ηιὶ Πς ρα - 
᾿ἍΠὰ ςοη(ρ  οΙ αητιγοντ Πξοσιπ1» ἡ] ιια: τα πῈ ρα] ὰ 
ΠΝΠΟΙαδαησασ, θα πυιης ἱτὰ ἀριμηῖ, ντ ΠΟΙΆ ΠΘἢῚ γο- 
Γῆην νοὶ ππδτυσηζ,νο! γοιδθαησα ας ἰσίταγ οο- 

δταηάα [Ἰητ, Αἰμεμιθηίοτ θά ις νὰ} θεποιοὶ! ηε- 
δ θοηάῚ,γΕ] τς αὶ οἰαϊταζδι δὰ ἀσὲ δίτατοιι [ς- 

ἱἰξιέιηα τις ἐπ ρει βομειβαοίμαν ἀμη}. απ Ηἰο γογῇ 
ἅς τη τὸ γηασις απο θητίαπι ἃζ μαπιδηϊτατέ 

"ἸδΙτατ  ]λτ τιιχηΐτιις ἃς Παγα]ταῖο5: ατιᾶς 4] Δ πὶ 
1Π ΘΠ {110} ΘἜχαρσογαῖαϑ ν [προς » σομτγα νῸ5 
ΟΡ ὀγάηυ οσαητ,,ἀ δὰ περοοία οοηῇοίοηδα, θα α") 
Ριο ἰδολητ,ης δά δχίταπι Ρογάμπραηζαγ, δι 4015. δὰ- 
ἱξιη νοι ἐγύηι ἔιας σαι Π] τιν : 15 ΘΕ πάσῃ ναῖτοῦ - 
ἀϊὰ τε οττα, Οἱ] οὴμη δα ξλέξα οἷς ν]άοατ, ααα ης- 
1Π0 βαζαγα πχοτποραι,ᾶς οἰ ἔτη δείατι ἐμόϊα Πιητ,οιλ μι 
Βοριὰς ροῦ Ποιηληὸς Ἰῃ ΠάἸατοτος ἐπυρι] Πι5.» εοβὰ 
αιδὰς ἀςβοπἀοθατατ, πιῇ ῥοέξος βαθεῖς αἴχις οὐ - 
“ ζαΡἴτρπαης οἰ βαζαγα ἢ ρατατ: πόπης ἐπ Ἀπ τ 
Ἴξο, ἢ ἀφο ]δι»οοτὰνη νοὶ 5 οχρ  άτοην. Ροίξαινά 
ὙΟγΟ τη φοιμη ἰτὰ ἀσίταγοντ συΐη 60 ν᾽ ἐπὶ ἀρὶ » 1108 
᾿πδηάαςς οβοέγοη οἴνι Ἔρὸ ρεγουμ : ροΓ ΠΕ Γὰ 8 
νΟΙΕ] ὃζ Ποπου!ς ἃς σομηπιοα! γατίοπο ἰπ ΡΓΙΠγ15 Π8-- 
ἴτὰ Πρη! βςαι ϑοουμάο Ιοοο ααυμηι δος σθηίθο; 

γῈ ἃ σση οι! οητία Τυγουγσαπα ν αθ τε ΠῚ [1 ΡΤῸ 
τ Οσξας : ὁ Πάσιη ογρα δὶς Ζυοαιο ᾿ἰθεγοβ ργα πιὸ 
ὄτάμη. 5] σαὶ νϑτὸ [ΟΥταΠὲ [πὶ τηθηζοπα ν θη τ» τα] 
ὯΝ ἐρὰσσι Ος"} ἃ γοθδιι5 πγεΐσ : }}} ἐρο τοίροηάετε 

ΠῸΕΠη Τὴ6 ἐς νοίξγα νι ἢ τατθν ὃζ ΟΠ.}}} ΠῚ ἃ-- 
τα φοταιη ἀςβδη οπε πό γαίης δε» ψιιδπτὶ 46 τηθα,ς 
ἫΝ [δ]!Πἰτυνη Ν α118 Ἰρίτας ουτίοἤτατο Παὸ ας ]οὲ 
ἃ “4: ἊΝ ἐπῶσρονς " Ἰδέμγαιιε τη (ξἰτυζιιι ἴθης0; 

ἌΡΕΙ “Ὁ ΠΙᾺ ΡΔΙῚ ΔΠ ΠΟ πον Ὁο) γοιὸ ΤΠ} ΠΥ 1 { θροτοΙξ, φυαητὰτη 1115 4α] ν οδ]5 πηᾶ- 
ΝΟ νης, Προνο δ γο] τ. Ας 4ς Ηἰς αυίάθην (ατί5, 
ΠῚ ἀπ ΓΘ. ρΓῸ δοπουοϊθησία δζαπιοῖε θεὸ ηᾶς 
ϑΊΠτΕΥ Ζαογ! νο δ συ : Ἰά 4υοά ραυϊὸ ΡΘΕ ΡΟΣ 

μὴνι. μὲ Πἰτογας, αιαϑ( ἢ νἰχογο)ὰ πιὸ Ἔχρεξξδθ 18. ἔι- 
ἿΝ ἫΝ [ Ῥυϊὰς ὰ νοθὶς 118 ὉΠ ΘΌΠ ἔμποτο ςοπηίδοι- 
ΝΝ δ4υ ιά ἄϊςαηι »Ὑε Πα 616. ΕΥγάγΕ ΠΟΘΙ 
ἕω "μας ν]4θατ) Π]τηΐαην ΠΘΡΠ σοητες ποαις 4]1ὸ- 
Ὧν Ἰξαις νει ἰρίουαην ρυιάδτιοῦ δὰ Π) πηο μ- 
᾿ οΙὸς ἩΠςρτορτοῦ ια Αὐἰπορ τοηοπῚ Ἰπάδην- 
δἢ) ἀϊην ΠΠ 15: 6 ̓ ὶς φαΐ νοβ βοςοϊξαςετε διάξει, 
“ἢ ἀςρρρζῃ ἃ νοϊδίφοῖοθοτα ἰἸσοῖ,θα ΠΟ ἀΔῈ6 τ] ἢ]; 
ἱ δὲ το ΔΠΙομο τθάλέξο,, ἃς Πδογαϊίτατο ἀπιϊοογαπι 
Ἰοίριατῃς, νοδὶς [Ἀτσίμοθυς ροίπηηνε ποίςπεέξυ- 
ὯὮ ὃζ Θχ ἢ μη πιογοθά ἐς ’ΙοςῸ Ρτο πποὶς γείζγα σδα- 

τ Ὀχληε]ατὶς Ἰαθ τρις αοςὶρίθπ5» Ποπηπησῃς μιῇ 
ἴδῃ) δου τὴ Ζαὶ ας ἰκίετς Ἰηἰαγιαροτορτὲ ἰηΠο- 
ἀράν ςοηΐροέξα νετίογ. Οὐτιπὶ δατεπὶ ἐρογε- 

γοῆτο θεποῆςίο, ἃ ΡΙῸ πγασηϊτιάης αὐπτηοσῇ 

“ζογαμῃ, Ὁ ὌΧ] ο ἀουλατη γε σαὶ» εάηυς ἱπία- 
᾿ Αια τγ6 ἐπυπηθγθηζοια οὔγα Ὁ ΠΡ γαγὶ: βἀέπΊ4; 
- Ἰΐζδηι ποῃ ἀϊαζίτις ροτατα» ααὰπη αιιδητὰὴπη τη] ΠΕ] 
᾿προσὶς δὰ (ο]Ἱυοπάά πιυϊδᾷ ργα μια 5 : ὃ μας 

ἘΡΙΞΤΟΙ τ 
"ὃ φιλοκπλέα ἡ ἐμδὲ, ὧν ἑτέροις σὔγαςἐροις ἐδι' αὖτ 
τοὶ νομιίζετειεἰοὴ ὁμοίοις ὠναξ, οὐ φϑοναί. βουλεί.-" 
μίζω οἱ αὐ εἴπερ ὑμεις δηζαίως αὐτοῖς χορφστίσε- 
ὅδε, κοὴ μμήτ᾽ αὐτοὶ ἅπερ ὑ εἰεὶς πείσιγται, οἷς πλοί- 
φοῖς αὐτοις οδυήσεγαι. δλ' ὅταν )ς ζ ιαὐΐξ οἷα τὰ 
γιωῦ οἷδὸϑεία φκφέρητε, Ὡς δὲ,ν ὃς {τς εἰς ταὺ- 

τίμυ τίω »ίξιν ἑαυτὸν ογνσίως ὑμῖν ἐϑελησῳ δ ξγαι. 
λα μέου δ τε φοϑοσ ποιρσομλίων οὐκ δατρήσεξ. 
οὐσδὲ γὺ πρότερον. μὴ γζῥοντο δὲ ἰσεὴν δίξελέν χθέν- 
ας αὐτοιὶ ὁμοίως ὠκείνοις, οἱ φανερῶς ἃ τὸς ἠρνξγ- 

“Ὁ νιῦ πελιτουόρϑροι ἐδίνα ὑμδώ, ἐπε σιεοεοίχᾳ σιν, 
ὅτε αἰ ἐχικονται ἃ χρὴ λογιζερμᾶμεις ὦ αἴρεις θη. 
γαῖοι, μὐῇξ 2}. δῦνων ὀλιγωρεὶν, μη τοῖς φρϑαΐηου- 
σιν εἰς πικροὶ ἂν κοὶ ὠμότητα τω πόλιν σπείϑτιϑαι!. 
πολὺ γὸ κέ ὅλον σὐγοίας κὴ φιλανθρφηπήας τοί γτα-" 

οὐνΐᾳ τράΐχατα σε17). Ἰώοα μὲς κοὶ δυσ, εἰας: 
ὧν ̓ ξ θολῃ λρωμδμοί Ὥνες ἐβυλαξξσι καθ᾽ ὑμδδ 

εἰς κἰπυσοχίο πραϊατων. ὧν δων σύσηον αὐτοὺς 
ὃ λογισμός. εἰ δὲ τις ὑμῶν δχασύρει ταὶ, πὶ ὅλης 

ὄξιν δὐηϑείας μιεςός. εἰ χὰ ἃ μηδεὶς αὐ ἤλπισιν ὃ- 

ρφν γεγγυη μα δ τὴ πσοζέρον γίχονε Ἔ δήμε παρὶς 
Οιυῤ ὑἐδὲ ὠντο λέγοντας ὑπ᾽ ἀθρῳπων ἐϊκαϑένϊων, 
δχνέληϑύντες νῦν μὴ αὖ οἵεἶ) ομυέτ, πᾶς ἐ ὁ τύφω-. 
τὰ ταῦτα ὃ εἰ μδρ παρῆν,λέγων αὐ ὕξκῷς ἐσίεασ.-. 
κον. ἐστ οισδν ΟἹ ὧν Τοῖς τοϊέτοις εἰμὶ, ὧν οἷς εἴτις ἐμᾷ 
χατέν οὺς ὦ ἐφ᾽ οἷς δπύλωλα ἡβύοιτονγρον ἂς ἐπέ- 
ςὰ λᾷζοι. τρίτον υδὺ ") “πλειςονῦ Ἀέλον γτοι: ῥδμος τῷ 

χαλϑ χοὶ τῷ συμφέροντος ὑμῶν. ὁ δὔτερον, οἱ, ὅτι. 
φίω αὐτίωὶ φὔνοιαν ὦ «φοὺς ζῶντα λυχοῦρδον Εἰ3 

ον, δέχαγον ἐζ) νομίζω κοὴ ἀϑὸς Τοιὶ πάϊσθεις ὠντεῇ 
φαινεᾶναι ἔχων. εἰ δι Ἴῳ παρέ φηνοεν ὡς πολύ μοὶ ὅπῇ- 
οἴδᾳ,  ἐμιαυδ ρα κάτων,ἐκ αὐ ὀκνήστωμι ξδοθὲ 
τϑτον εἰεῖν, ὅτι γὴ.) συμφεφίντων ὑμῶν χ) τῷ μησένα 
Φ" φίλων ἐλ χοτα λισεῖν, ὁμοίως εὗασερ ἥῆς ἐμβιυ- 

Φ σωτηρίας φοιντίζω. ἔχου ὡκ Ἐξ αὐἰθδιόγτοξ ταῦς 
τὰ “ποιῷ ἐλλὰ τὸ τῆς αὐτῆς ἀσοὺ δὺς κοὴὶ σοοραιρέ:. 
σεως καὶ ταῦίᾳ κακεῖνα μιᾷ γνώμῃ ὥραγλία- 
φἀϊομαι αἴδλεςι σὲ μοι πϑρδ, δῖα τοῖς κου όν τὶ γῸ5 
σιν ὑμὶν «ἰδιἡμοίῶ. ᾿παὶ Γ ἐδὺ ὅτων ἱκοϑᾶ. η: 

᾿ δέως σ᾿ αὐ ὑμῶν «ἕω ἐπ᾿ δ γοίᾳ καὶ φιλία μέμοψιν 
ποιησείμζω τοῦ μᾷϑ ἐν κεφαλαίῳ. μυκρᾶΐ δὲ ὅςι:, 

6.» δὲ ὅχιςολὴς κακρᾷ ς.ν ἐαίπερ ἐγὼ ξῷ ὥφ9σ- 
δυκῶτε αὐ μὴ τὰ δίχα γόγνηται μὸι παρ᾽ ὑμῶν 
“ορφτέθον. οἵ τινες ὦ Ἢ αὖ εἰπωὶν μνθ᾽ ἐρϑιδεῖν δὸ-᾿ 

κοίγν, εὐξ Ψ αὐσαΐμην λίαν ὀλίγῶροι. δὲ τος ἄλε᾿ 

λοις, θ᾽ ὑμᾶς αὐτοῖς αἱ χὐνεϑορέφ᾽ οἷς ἀριςο[είτο- 

να ἐφείχατε,. “2 τέτοις δημούϑενην ὁκξεξλιυκόξς: 
καὶ ἃ τοῖς τολμῶσι μηδὲν ὑμῶν φϑονήζειν «μιὴ λα: 

βᾶσιπαρ ὑμῶν ἔξεςιν ἔχειν ταῦτ᾽ οὐ «ιδόντες ἐμοὶ 
ἵνα οἷός τε ὦ ζ:- ὀφειλόμδρμα εἰς οράξας καὶ τοιὰ 

φίλοις ἐρανίσας τὸ Ὡοὸς ὑμᾶς διοικήσω. κθὶ μι 
γῆρας καὶ φυγίω ὄγίχειρᾳ δὴ κα ὑμῶν πεπονη- 
μϑύαν ἔχον, κοινὸν ὄνειδος “ἢ αἰσδιρον σεν τον ὅ}: ξέ. 

γῆς ὠξϑιεΐων ὁρῷμαι. βουλουδῥου δὲ μμουῷν ΓΝ 

ὑμοτέ , τ υ ΤᾺ γι. σι στους κατ ἢ 

ὑμετέρας χάριτος κὴ μεγαλοψυχίας τοίξοιδ οἴκασι μοι ἄφιξιν γγνέεϑαι» ἐμαυτῳ ὃ Δύσιν φ' γεδονιίας ε 

“χαίως βλασφημίας ποείσοι ὃς,» μόνον αἰτῶντος ἀδῴαν ὅσονπερ χρόνον τ 
᾿ 

οοϑ, (ζοργτηίσῃ! Ὁ 2012 βγοῶυδϑι τς 

δα Ὀγ ςουτίαεγ οἵ Τῆ6. υνεϊεοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

ἔκτισιν οεσώκαξ;, ταῦζρι μὲν 
ψ 1) 



τῷ στ -Ξ -- γῶν "πττ᾿ πτ-- - πνοσε. πα: τὸν 
ὰἀΞ-- πε τς αι: τεσ - -πὔπο---- -.  ... -  ς σεσα.- “- . 

τε τες ς Ξ τον πῦ-- --- ΄- ἔτπ- -ὡς -- 

κα--- - φυσνν ᾿Φ:.-- -- φοςς υἐ Ὺ: με΄ - μας... σις δος τῷ 

προ Ος τιτοσθεαν ω.5---- τς παι ᾿ ᾿ ὅσαι μεῖς 

ἘΞ ἘΥΞΕΙΣΕΕΘΞ. 

τοῖς, εχ στῆς" 

Εατίγ Ευτορϑαπ Βοος, (οργτηίᾳι! Ὁ 2012 Ρβγοῶυδϑι τς 

᾿πγαθ85 Γ 

Ἰόφ170 

ἀυςοα Ὀγ ςουπεϑγ οἱ Τῃ6 ννεισοπια Τγυβὶ, ἰοπάοη 

9 72, 

" συγρὺβεϊτει ἐρωτᾶτε οἷὲ ὡς ἀπαγλόλλεται ζωρθὸς 

ἐμμὰ, τίς ουμῦ αὐτὸν κωλύφ παρῶνω (ἐ ταῦτα πρῴτ- 
τειν, τὸ ὅγηςοιῶτη αἱ ογιμμύε ἄγοι ὦ ὐόδες ἀθίωανοι. 

τἡ τὸ αὐαξίως Ὑ ὑμδ! ποπολησ μδῥων πρῴτ- 
τοῖν, το τὰ ὄντα δπολωλεκένω δα τέτοις, ἵνα μὴ 

σδιπλά κατάϑον7),ἃ ἐπ ἡδιωαντο ὡπλῶ. ἐπείάγην 
ὑπσοηράψα αι τίω) ἀρχίου τος και βολὰς, παρ᾽ 
ὧν μ( μδὸ τῆς ὑμετέρας σὐνοίας ἀφικόμϑρὸς, μό- 
θος εἰ τὸ μεὴ πανίᾳ ἴσως αὐ ακομισο μείω, ὡςτε μη- 
δὲν ἀσγημονέιν τὸ λοιπαν ἢ βία. αὐ οἹ ὦ; οἵαυτα λε- 
7ϑ»τες αξιξσι μεξλϑω οὕ μμᾳ αδοξίᾳ (ἡ) ὁπορίᾳ κὺ 
φόξῳ σωνεξομαμὼν «δὲν ὑγιεῖς συγλογίζεῶε. αλ- 
λὰ ῥημκῴτων μθὶ κὶ φιλανϑἐθοπίας φϑονοαῦτες αὐ 
ἅτω τύ χη δὲ ὑμᾶς,αἴδιόν εῶς Σπολάμϑρον. εἰ γὸ αὐ 
δε, ϑείίω ἀξγλων ἢ ὑμδΐῥ. χρὴ τότε φήσετε δειναπε- 
πον ϑέναι μιε ἀκοιβῶς οἶδα, ὅτε ὄτ᾽ ἐμοὶ πλέον οὐ- 
δὲν, οὔθ᾽ ὑμῶν ἔς αι. γὺ χρήματά γ εἶνα! με προς- 
δοκατε, ἔξω Ὁ φανεραν ὧν ἀφίςτε μαι. κοὴ τοὶ λοιπαὶ 
βέλρμαι σωμαγαγεν, ξαψ με! μὴ φιλονείκως, ἀλλ᾽ 

αὐθϑᾳφγήνως τε τὸ φῳοῦῆς τέτοις ασφαλως ἐΐ). χὴ 

μείω οὐδὲ παρ᾿ αρπάλα μα λαβόντα δείξετε, ὅτε γὸ 
ἡἠλέχθζῳ »οὐτ᾽ ἔλαξον. εἰ σὲ τάφανες ἀξίωκᾳ τῆς 

βουλῆς ἢ τὸν αὔϑιον ποίγον τοε9φσ βλέπετε, ἡ ἀβιξο- 
γείτονος κείσεως αὐαμννῶντες, ἐγκαλύψαϑε οὐ 
γαρ ἔχω τούτου φιφᾳότερον Ὡρόσειγ μα τοῖς ταῦτ᾽ 
ὦ εἰς ἐμμά. οὐ “εἷρ δῆ εὶ τοῖς αὐτοὺς Ὑ 

λόσριξι πὸ ϑαὺ ἃ ξουλὴς δποφανϑένίᾳ ὠκέινον μϑὼ 
ἀφεῖδϑτι δίκαιον εἶναι φήσετε. ἐ ευὲ δὲ Σστολωλέναι. 
οὐχ οὕτως ὑμέϊς ἀλογίςως ἔχετε ὅτε γαρ ἀξιος, ἅ- 
τε δχιτίδειος, ὅτε χείρων, ἀτυχὴς μι δὲ ὑμᾷς 
ὁμολογῶ πῶς γὰρ οὐκ ἀτυχὴς ὦ φϑὸς τοῖς ἄλλοις 

κακοῖς κοὺ Ὡρὸς ἀριςογείτοκα ἐμαυτὸν ὡδξε τοίζᾳν 

συμξωννει. κρμ ταῦτ᾽ ὁπολωλόπ Ὡρθς σωτήρλας 

τετυχηῃκότο. κοὴ μή μα ὑπολσμβανετε ὀργίζεάγαι 
τοῖς λοῦρις τὅτοις. οὐ γὰρ αὖ πάϑοιμα τῆτο φοθθς 

ἱκᾶς ἐγώ, ὠλλ᾽ ἔχει τινὰ τοῖς ἐδικουμδύοις ῥαςώ- 
γίωυ τὸ λέγήν ὃ πάδζουσιν» ὥπερ τοῖς ἀλγξσι τὸ 

ςένοιν. ἔστε! τε δὐνοία οὕτως ἔχω ρὸς ὑκᾶς. ὡς 

ὑμᾶς αἢ «ἰξαίμίω φεοὸς ἐμέ καὶ τῶτ᾽ ἐν πᾶσι πε- 

ποίηκᾳ κρὶ ποιήσω. φανερόν. ἔγνωκα γοὺρ φξαρχχῆς 
παντὶ τχῦ πολησυουϑρῳ Ὡροσήκήν αὔπερ ἥ σδίχᾳιος 

πολίτης» ὥσττερ οἱ ποῆδες ποὺς τοις γονέας, οὕτως. 
χοϑὸς ἄπαντας τοις πολίτας ἔχειν. δὐγχρῶτῳ μδὼ ὡς 

δὔγνω μονεςοίτων τυϊχάνειν. Φέρειν δὲ τους ὀνίᾳς σ- 

ΠΙΝΕΚΛΘΟΆΥΜ ΔἈΑΞΟΟΚΥΜ 
ἀφποραζιβ,ὃς ἰπητοσγορατ)δοντ πλ δὶ τροϊοιστατ, Ομ" 
οἴρο τς ργοϊέθοας νοηϊτορὃς παῖς ἀρονοῦ Ομδά έν 
γον 1 4 ΙἸς Δι ρος, ὃκ ἰοης ὁ αὐτὰ ξογτιμλα (μ"» 

ἃ; ΠλΘα [ἢ νῸ5 ὃζ ον μη] σαν [δ ἃ ἘΣΟΝ 

τυ: ἃς πὸ ταὶ [λιϑλιατὶς ργορτοῦ ιυοίάαιη ἰαξιυτᾷ 
ἔφοι: ας 11 ἀπρίιπ (οἰ οῖς ζορογοητοΣ » οὗ {1} 

Ραμα ποῖ ροιδητ,ίατιάατα πλτιο ρυῸ Πλθᾷ λοι τς 
τα ΡΟ  ΠἸοἴτιι5.Α αιίνος φὐταττῖος νος τα Γοηοιο ΕΠ 

τιὰ τοιογ 5. ραλτοῦι (σαπρία ἤοπι τοτοΠὶ , ἐοοιρεσ 
γάγθον: ντ το απ) ν τῷ τορι ριυβοιῖγα ἀφάθοιϑ ΘΧκ 
σοῖο ἰιςογοτι Ομ ᾳ [τ ν ςτὸ κτανντ νη τλζίαρε τᾶς 
᾿τὰν ᾿αθοης,νδθιοςμν ὃς. σποπιμλια ὃς ἱπορίανϑέ 
τηοαι ςοηβιξερδονποχῷ νος 11] ςορἐάοταεισίθ 
γνοῖθα ἃς Παμγαιίταζοιχν αὐ] 8] μα άςῃζος » Ὡς νοϊα 

ουἷρα (ὰ ἔοτο ,τὰ τυϊογις } ἱπτόγιτο χοῖῖς, : ΠΘα86 ὅτ 
ΠῺ ἃ] 5 αιὰ τιν νοῦ 5 ἀρΡὶοχ εἴς ρου, Ἂς ταθ 
(οτῖθηλ πυθδιη, ἰβεἰς (ςἰο.μταζασι οἰκ]5 ολννν 86 
τεὶᾳ πθὰς τὲ 64. νοὶ 5 ααϊςαμάιν ριοαομμΝ 
Νδῃ 8}125 οροϑοργατοι θοὰς {ιια ποτα, ἃς οὐ φρια ΠΊΓ 
1 {ἀρτρβαθοετα ὡς της οχροέίοτις, ἈΦ] ιυας ρ τυ, 
{15 ΟὨΗΪ4 σοηταητίοης Ἰά Ργο Πιυιηδιλιταῖς νοΐ 
ὨΜ}] ταζὸ ἔφοοτο σοπςοο ῖτ)5, τοηηπὐγαμλ. ἸΝΟΟΙ 
εηΐῃν αὐ αγραΐο θλο αἰ! ἀοςορηῖς οἰϊεινά οι! 
Π 21}. 6 Ζι σοιλαϊ ἐν (πὰ; ΠΟ, ΔΟΟΘΡΙ. φ) νεῖὺ 

ίξηατας οὐ ςιιγαμλ αὐτοτίτατοπι » ας νὶς, Μαγίνπ 
Ἰηταοι 1 : ἰμ41ς6}} ἐς Αι ἠϊορίποις ἔξει τοςογάδίν 
ετγιβοίς το. οι δπΐμῃ αἰ] παροὺ ἰφυ 5» αιοί πᾶσ 
ἄμ 115 40] δὰ Ηϊῶ πηοάπι ἰη τὴς ἀρ! υογα ΝΟ 
οημ. εἰ άφαι γατιουθις νους αὖ οοάςφοι [ομαῖθ 

ΡΓΟκην σαζιμ 5 ΜΠ] τν ἀἰπαίτει αι υλιὴ φαϊς ἀἰοοῦῖϑ» 
Μς νετὸ ἱπεογίγο ΝΟ αἀφὸ νος ἱποορ ταητο9 οἴ] 
Νίδαϊς οηΐν μρθτθου:η 6616 ἐρην55 πΠοηι6 110 ἀδ’ 
τογιον (πα. 1} ]ς θη αι] 46γὴ οὐδ Π16., νς τα Ὀμσ 
(Δ:ςοηδίεοσ, ΟΔιΐ εἰλὶπὶ Ἰῃξα οθτὰ τὰς οἶς ἡορεῦν 
οὐ φᾷ τπμαἰᾳ σα τογα 4 φυοίμις ἀοςοάϊτ, ντ ουπ ἈΠ’ 
Πορίτομς τὴς φομραγει;ρ ςγῦπ ρογά ζει οὐπῖ 
Ἰῃοο μα θη; ἰναῖς ᾿γασα πὸ κὶ τὴς ἀἸοι ρατοι5(Π 6 
486 ομΐπι ορὸ νοδ 5 χαίο! φιρά)(εἐ νι ( Ρ τα ἀο- 
Ἰεπει θυ, (ἐς αβοίξ!ς ᾿ρλυτῖα σοπ αι ο ἘΠ] ΟΠ ἐ5 Ιοιιαιιζ' 
τὶ δ! αυϊά αβεττς οἰςης. ἸΝάμα νοδἱς σι άειη τ4Π 
θθης ουρίο; ὰπιγ 05 ΓΕ] ορταγηι : ἃς πος 10) 0" 
τ Ιθὰ5 το θι}5 ὃς ἀεοίαγδι!. ὃζ ἀφοίαγαθο. Νίαμι " 
τἰτὶὸ ἐξατίπι δρἰμλιπ) ᾿ΠΔΌΧΙ ΠΊΘΙΙΠ1.» Τα ι115 ἃ 
Ἀοπραθ] Ιοδ) ἀςςοδειταποάδ δοηις οἰι5 οὐ νε΄, 
᾿φαμα ἢς εγρα οπλη 65 ολτι65, αβφέξιπι οἵα ἀςςετέ» 
νι Ηρεγοβουσα ρασθηζοβ: ντ 05 αιμάξιη αιὰπι β΄ 
4υ πο 5 Ἐχρογιτ ορτοι 64 αιυροίσυπηιις ξιο την 
[εταῖ ἄαθο Αἤο. ἔτ ς πηι ν]Π6] ΡυΟ] γα ΠῚ εἴ; 

δ ἃ ργμάφηςιρι γἱέξογια ΟΠ Ἐ 6 Π5 οΧῚ δ ἐπηαῖθς, 
ναίεις. 

ῥϑυῶς ἡ γὸ ἐν τοῖς τοιώτοις ἡήα καλὴ κἡὰ φοφφσήκεσα νίκη κα τοῖς φὐφρονϑσι ἥνεται. Εὐτυλ τε. 

ΑὭΥΓΕΚ- 



τ 

ΞΘ τ ΤΥ ΒΥ ΒΕ τ τ τ Β ξς, 

μὰ ἀπο τ στ 

Ὰ “Ὁ ἔτι το σε τ τ ν 

ἘΡΙΕΟΤ 

ἵ κι, Ω ΝΥ 5 .-:» 2 { 7 

ΠΡ ΣΞΕΞ ΟΣ τὰν σας αν - χὰ Ἂς ϑον--τ , 

ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΘΗΡΑΜΕΝΟῪΥΣ 

Ὀ - “. ἐῶν δὲ 73 

«Ὁ» ὲ Ἀνατι »"“ -: ἊΝ ᾿ ἌΝ ἐν: 

χες ΝΩΝ Ξκ: »» 
δὰ δε δ" ἐξ» ᾿ ᾧ; ἣ ΓΝ » 

Ν᾿ ", 

ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ, 

ἈΑΡΨΕΒΟν9 ΤΗΕΒΑΜΕΝΙΚϑ 
ΜΑΙΕΡΙΟΤΑ. 

Τονμοβίνοπος δοηάϊηέ ρορηἰόχηε δ, 

Ὁ Νάϊο ἀς πις Τογαιλεπεῖι αι 

[) 14 ]1α ἀἰχ ΠΣ οοπταπλε!οίᾳ, απ νοτὸ 
γϑ ἘΧρτοθγαῆς ἐπα οἸταθη. ΠῚ 

δ Ἰσιταγ ρηογαγα . σοπαιοῖο» 400 0}- 

ἃ οἷιι5 σαὶ Πι,ἀφοαγθῖαγ ἱπυργρ δ τας 

ΤΣ Ὁ αρυά Ποηλίης5 οοτάατοϑ ἡ 81] "ἘΣ - 
ΟΣ ΠΟ ἢ τ ΤΟ Νὰ ὅς ἴῃ νῖτα ςὐΠάοηςζ, ὃς Ποη Παζι- 

τὰ ομῃξ ὃζ ἃ ρᾳοτο ἴῃ ργο ειρο]ο βἀιπισατιιπη ποίαιτε 

ἔχοι χυλῃ πιο Προς » ἔλο 5 οὐφάϊ ροτοίς. (πὶ 

50 Ἰρίτυις,, ἢ χυληάο τοάϊογο,, δ πιάηίδτο ἴῃςοὶα - 
ὩΣ, ΔἸ ραζατο ςοηαθοῖ ἀς ἱρίπιι ὃς 1 τὶς ὃζ 1ῃ νὸ5 
ΞΟΠ ΤΩΙ 16] 115: οὐ 6 ἔρετο πλ6 » αΔῃγ}}}5 ἂρ Θμληὶ 
νΘγροι Δ Ἰὰ ἢτ 4| 16 πι5»πηοάο!ξίοτομι οβοξεαγά Ν᾽ ο- 
15 ἃαζοπη ρὈ]1οὶ θοΩὶ σαι ν οἷο ροῦ Πτογαβ, αὐα 

Ι "ςς ̓μβὸν αδολ και μαρεοφΠσηϊῆοατο. ὦπα νο- 

ἰϑ ἀρ οηζεν δῃϊ πη ἀποιτο πα ὐκᾷ νῖ, πλδα 401- 

ὁ. (δηζοητῖα., πο ταητὰτι αὐοαϊτατίοης ἀρ; 
4 οΥἰδπη τπθηλου]α. Ἔρο γείξγαπι νερεπι ομμ, 1} 

νεδίαυ βοσταμαςιΠτηαν εχ ΠἘί τιον ὃς ἀ115 οματ Πι- 

παι. Ἐπ ας τοίτατὶ ἀδ γοδὶς» ὅζ Ιουοη οαο- 
. Παιτηνὃζ ΓλΊΟΏοἢ, ἃς Ῥγιβίμμα ΑροἹ]ηοπν Ρεγρο- 
το: ὃς οὈΠσηαις ἸΠ ρου, ΒοπδΠῚ Γοστ μα πη ες τ᾿ 
γέθο νοἴἶνα, Ιλιῃ αι: (ὁ αταγίβγοθι5 Πρη!βοαης 
ἀϊ),6α 609 ργξἀ!ςοῖο Ρετίρισαατῃ οἴτιὰ ργωτοῦ!5 δὰ- 

ζΟΠ Ροτιτας Δρρο!] τ οηο τορι αι: [λξξα [ἀπτοττὶ- 
ἄρτο, Ερο διζοιη αι ἀρ νος οσὶ ἴῃ ἈΘραΒΠ1οα, 

ΕΧ}}5 [πῃτ “ια ἸΔΠ} ρΡγατθγιθσαηθοῦ σις 4) νος [ς-- 
'ξος οι ηδγπητ τῸ Ἰρίτα ραξῖο ΦΟ.ΙΠῊ εἰξ,νος 

αι ρα τις ἔο ρος ἀἸοῖ: ουμὰ νοτὸ 4} {πα Πτροῦτι α΄ 
ἔα} ςοσηοιηθη (Οὐ Ύ ΝΠ αι15 μος (οτταιῖς ὀῖχο- 

Τἰτ ΟΠ γα οπὰ [6 Ποἰταῖομι» οὐ]9 ἐὅοὸ ξαΐ [πα(οτ» 
ξος εἴς 4] ποι! ποηζ» Πα 115 ταθητγ1 ποίας ἢ: 
ῬυΙΔζ. Δαζθ) ΟΠ] Οἰ ΠῚ. 410 1ἢ πὴ νίμς οἱὲ 

Θτατηοηθ5, Πομληππι αὐιαςοπι, ὃς ππραάοητέ, 
ἕα ΠΟ. ̓ς οτΐατ ἜΧροιτθ ἰαϑχαῖς, ΝΝ64; νοτὸ (ὁ- 

ὑ. ἃ ἀφογιαγ οὔας! 5» δοπδιη 6Πδ 5» πα ο[Ἐἰ5 ν ἢ» 
ΟΥζα Πλπη τορουίετίς: Γο ἃ τρῇ!5 οτίαιη οαοητῖθιι8,» ΠΊΟ - 
ὃ τοί ᾿πάΐτανο Πδοδι,οοπἤάοται!5. ΝΒ 6Π1Π|» ἢ 

Ν: Ποτηΐηος ποσοςία ςοηΠάογαίο νυϊἷτὶς : [ΠΟΙ τά 

“ πγοὶς σοῦ ἢ Πἶς νεροτι 6} [αέξατη τεροτίοτί5. τη; 
ὅπ ἢ) (1 οχίπαϊα τοποηῖν νοβ σοηίθηαὶ ροξυϊα- 
ἴσῖθα σὰ βοτὶ ποααοιηῖ» αἤείχαιις. Οὐ] Ἰσίτοῦ 

ἢ οχί νι ασαι, πομαϊπἰδ5 ποσάταπι Βαροητόντ Ὀομα 

Θ 1 τη πα πλαηι ὃς ροτεῖξατς τεποαης: οφάπαε τ 

δγθαρς Ἰρῇ , τὰπι ἀοηαγα Τα τΕΓ}5 ροίπης : νίσιι 
ὮΑ}} Ὡ18}]} αὖ οιπὶ ἄπο νοὶ ραῇΠ ,νεὶ ραθαγι Πῆσ, 

Ν δ 5» » ὟΥ γε εάν β , Ἵ 
λιν δ εγον αν. οἰδ' ἃ τοῖς ϑτοὶς ἐξα ρεθ᾽ ὑπαρχά μόνοις Τῇ ᾧ “7 “ὩΨ “} 5 με 

ὡπαντῶν ἡυ ἐγαϑων ἐγχρῳτεις οντοῖς κυέιοις 5) Κ, αὐ» Θεοῖς ὀΐξαιρετον, αὐϑοφῳποις οἢ ἐ διωνατον. 

5, (οργηίαῃ! Θ 2012 βγοῶυδϑεις 

ΡΥ ςουτίαϑγ οἵ Τῇ ννεϊεοπια Τιυβὶ, ἰοπάοπ 

τοις ἔχᾷν καὶ δοιωῦαι τοῖς ἄλλρις φλαῦρφον ὃ μηδὲν μηδὲ 

Δήμοϑέ νης τὴ ξελῇ κ. τ δύμῳ γχαρθι. 

ὈΥΘ Κόω αὐδὲ ἐλεᾷ ϑηθα δύω ἄλλοις τὲ 
ΔΝ ᾿ λόγοις βλασφήμους οἰρνηκέναι κ) «- 

δ Ὁ οὐ χίαν «οφοφέρειν. τὸ μδὺ ουυῦ τῶ τον 
(Οὐ ἀγνοένν ὅτι λοιοορίας ἣ μιηοεμίαν ζα- 

κιαν καθ ὅτε λέγεται σείκνυσιν » οὐσιὲν ἐς ὄφελος 
παρ᾿ δὐφοονῶσιν αὐϑρῳποις, θχὶ ϑυιυμείζω. τὸ γὸ 
ϑϑασιω μδρ τοῦ ξίῳ μὴ πολίτίω δὲ αἰω φύσιν ἐν 

ἐργαςηδίῳ ὃ τεϑδα μι μᾶρον ὧν παιδὸς, αἰδϑαὐεόγαι 
τι Δ τοιούτων , δ λογώτερον ἰοῦ καὶ μὴ διωνιέναι. τεί- 
σῷ μδ ουυῦ ἐαὶ ἀφίκωμιαι ποτε καὶ σω θῶ, σιειδά- 

σομως δγχλεχθίώαι αἷδε ὧν εἰς ἐμυὲ κα) ἰδὲ ὧν εἰς 

ὑμᾶς παροινεὶ, αὶ νομίζω κρίπερ θοὸν μυετέχοντοι 
τὰ αἰογιιεδλοὶμμετοιώτερον αὐτοῦ ποιήσφν.υμὴν δὲ 

τῷ κοινῇ συμφέροντ Θ΄ ἕνεᾳ, βούλομαι οἱ ὅχιςό- 

λὴς οἱ ὐδὶ ζούτων ἔχω λύοο ις δηλῶσαι. εἷς πανὺ 

τὸν νοιεῦ «οροσέχοντες ὠκούσατε. οἴομαι )εὲρ αὐ- 
Οιξούκ ἀκοῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ μνήμης ἀξίοις εἷ- 

γαι. ἐγὼ τίω) πόλιν τίω ὑμετέραν οὔτι χε ςοίτην πα- 
σῶν πόλεων σολαμίανω χϑὶ ϑεοφιλεςωτζω. καὶ 

ταῦτα οἷοῖα Ὁ τὸν εἴα τὸν εωοδωναΐον, καὶ αἰ σ᾽ὼ- 

νίωω, καὶ τὸν ὑπόλλω τὸν σύϑιον ἀεὶ λέοονίας ὧν 

τὰς μαντείαις, καὶ φροςσεπισφραγιζομδύοις τἰῳω 

ἀγωϑίω τύχίω ἐν τῇ πόλει εἶναι τῇ παρ᾽ ὑμῶν. ὅ- 
στ τοίνιωυ «ἰοὶ δ΄ δχιόντων δηλοῦσιν οἱ ϑεοὶ, δὴ.- 

λον ὡς τορολέηουσι. τὸς οἢ πὸ τ᾽ παρεληλυϑέ- 

τῶν φοροσηηορίας ὅψη Ταὶς γέλονίαις ὡραξεσι τί- 

ϑενται ἃ τοίνιωυ ἐγὼ πεπολίτούμαι παρ᾽ ὑμῖν, τω: 
ἤδη φηλυημᾶμων είν, ἐφ᾽ ὧν συτυχεὶς ὑμᾶς Φ)69- 
σηγρροὔκασιν οἱ ϑτοί πῶς οὖν σένοον τους μδρ σε 4- 
ϑέντας δὐτυχεϊς ὀνομφζεάγαι. τὸν ̓ πεισωντοα, τῆς 

ὠγανήως «οροσηγοθίας τυ[χενειν. πλίω εἰ τῶτό τιρ 
εἴπη τίω μδὸ κοινίω δὐτυχίαν, ἧς ἐγὼ σύμβουλος ς᾽ 

ϑεοις (ιὲ λέγοντοις ὦναι,οἷς θέμις νσὔσεϑαι. τ δ λύγων βλόσφημίων ἡ τ᾽ ἐμοῦ κέλρυται ϑνεα- 
μᾶϑης ϑϑασιω καὶ αὐ αι δὴ κα) οὐδὲ γουωὺ ἐλοντ᾽ αἵ. 

ϑιρφοπον εἰρηκέναι. οὔ τοίνιωυ μῶνον τὰςς οὐἷδο ἢ, 

ϑεῶν μαντείαις ὠγα ζω οὖσαν σὔρη σετε,ὶ κέχξη- 

ὃετύχην»λὰ καὶ οἷ αὐνὴε οὴμ ἔργων ϑεωῤφίειτες 
αἢ ἐἰξετείξζητε ὀρϑώς. ὑμεῖς γαὶρ εἰ μδὸ εἰς αὐϑῥφ- 
ποι τοὺ «προΐγμοτα βούλεδᾳ ϑεωρεῖν » συτυνχεςτί- 
«ἴω δὔρησετε ἀφ᾽ ὧν ἐγὼ σιμυεβελούσει σίω πό-- 

πζὼν ὠξιωσετε τυΓχοίνᾳν, ἐὐσδυνώτων ἐφίει. τ ὃν. 

ΡῚ γὼ - “φ ΩἿ 

(πότε ποιντὶ τοῦ αἰῶνι μήξ παϑεῖν, μη μιελληφοη: 
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, μἱίω «ὠοκάρδῥων τούτων ὥασε ᾿φορφσήχει, σμο-- 

Ἄν, ς τε Ἴ Ὶ ᾿ γ|. 5 ἴ 

πεῖτε τὰ ὑμέτεθᾳ αὐ φρος τῶν)" ἀΐλων αϑθρφό- 

πῶν. οὐδεὶς γὼρ οὕτως δεῖν ἀγνώμων, ὅστις αὖ ἤ 
“τ λρηεδαιμονίοις συμξεβηκότα οἷς οὐκ ἐγω σωω.-- 
εξούλσίον,, ἢ τὰ πέρσεις τὸς οιὲ οὐδὲ ἀφικόμζω 
πώποτε, αἱρετώτερα φήσειον εἶναι γ0 ὑμὼν παρόν- 
τῶν. χαὶ ἐῶ καππωόχας καὶ σύρους «οὶ τοὺς τὴν 
ἰνοδυκίω) χώραν κατοικοιῦτοαις αὐ βρφόποις ἐπ᾿ ἐϑχά- 

μὴ τὰ ᾿ ᾿ 
τῶν γῆς. οἷς ἅπωσι συ κίείξηκς πολι κοὴ δεινὰ 

πεπονθέναι χρὴ χαλεποί. ἀλλὰ νὴ σ᾽α τούτων μδρ 
ἄμεινον ὑκᾶς τρῴτοιν ἅπαντος δμο λογήσφυσι. 
ϑεήαλῶν σὲ κοὶ ἀρκάσων κοὴ αῤγείων χέΐοεν ἤτι- 
νων ἄλλων. οἷς ἐν συμμφιχίᾳ σωνξη "βυέϑω, φι- 

λίππῳ.αλλὼ τούτων κοὶ πολυ βέλτιον ἀπηλλα- 
γϑητε. οὐ μόνον τῶ μιὴ σεσουλω ένα, χφήτοι τί τη.- 
λικοῦ θ ἕτερον, ἀλλα κϑὶ ττῦ τουὶ μδρ πουΐᾷς αἰτίοις 
ναι “δοκεῖν τὴ τοῖς ἐλλησι κακῶν συμβεξηκότων 
δ φιλίππου κϑὶ τῆς δουλείας , ὡΖ ὧν εἰκότως μι- 
σομιῦπα,. ὑμᾶς. οἱ δρᾷ ἅγω; ὑωρ “ἢ ἑλλίωωων πῷ 

σώμασι καὶ χρήμασι καὶ πόλει χρὴ χόρᾳ καὶ πᾶσιν 
ἠγωνισμᾶμοις. αὐϑ΄ ὧν σὔκλειαν εἰκὸς ὑπάρχειν 
χρὴ χοίριν ἀϑείναζον οὐδ δ τὰ δίχσμα βουλοὺο- 

᾽ν ποιέῖν, οὐκοιὰῦ αφ' ὧν ἐγὼ σιωωεβέλοῦσει, 
Σ᾿ μδρ αὐποντων ἄριςα πραήειν τῇ πόλει συμ- 
(έξηνε. τὴ δὲ σωνηγωνισμᾶμων ςγοοξοτέραν εἷ- 
ναι! ὡἴδάεςι. τοι γαφυωῦ ὅπὶ τούτοις οἱ ϑεοὶ τας μδῥ 
μαντείας τοὺς ἀγαϑες ὑμὲν σιοδασι. «μὴ οἹ᾽ ἀσὶ.- 

κον βλασφημίαν, εἰς κεφαλίω τῳ λίγοντι τρέ- 
πουσι. γνοίη οἱ, ἐδ τις, εἰ «»οϑέλοιτο ἐϊξετώσοη τὰ 
δχιτηδούμκαίᾳ ὦν οἷς ζῇ. ἃ γοὶρ αὐ καϊξροίστω τό-- 
τις ἀὐττί, ταῦτ᾽ ὠκανροαιρέσεως ποιεῖ, ἐχθφος μδβ 

κὶ ϑρᾳσυύεται μϑῥ ὡς αὐάρ. πάθει σι᾿ ὡς γυων. 
οὶ τῷ μδὺ πατρός ὅδι κρείῆων. 27, σἹ᾽ αἰδχοῶν 

ἡων. οἷς οἵ απὸ υτάντων συθζεραίνεται, ζρύτοις 
τίω δζάνοιαν ἀγάλλεται αἰοοοοῤῥημοσωϑῃ κὼ τω 
διηγεῖται ταῦτ᾽ ἐφ᾽ οἷς ἀλγῶσιν οἱ ἀκούοντες. ὃ 
οἢ᾽ ὡς ἀφελὴς καὶ πουῤῥησίας μεςῦς ε παύεται. κ 

ταῦτα οὐχ αὐ ἔγραψα , εἰ μὴ κινῆστῃ «ἴω ἐν ὑμῶν 

μνήμζω 207 «οϑσόντων ἀυττὺ κακῶν ἠβουλόμίω. 
ὦ γεὶρ αὐ εἰπεῖν αὖ τις ὀκφήστη » κθὴ γρώψαι φυ- 
λᾷάξαι τ᾽ αἵ. οἶμαι δὲ κἀν ἀκουσωνίᾳ οἱυθχεράναε 

ταῦτα. δπὸ Ὀύτων μνηϑεὶς οἷδεν ἐχας Θ΄ ὑμδδ 
πολλὰ ΟῚ εἰεινοὶ χοὴ αἱ γγρᾳ τούτω «ροσόντο. ὡς τ᾽ 
ἔοι )4. μινηδὲν αὐωσδὲς εἰρῆ ναι , κοὶ τούτων «ἐπό-. 
μνηβίφ Τὴ ἑαυτῷ κακῶν ὀφϑῶτα πᾶσιν εἶναι. 40- 
τυχέτε. ὦ 

Πρὸς ἡφακλεόεωρεν. 

Δημριϑένης Ἡρᾳκλεοδωώρῳ σ[ «ρότϊειν. 

γΥϑ' ὅπως χρὴ πις σύφν οἷς ἀπήϊγφλέ μοι Με- 
νεχράτης, 88 ὅπως ἀπιςεῖν ἔχω. ἔφη γὸ Ἐπήτι- 

μον ἐγ όδειβεῦχθαι σἂν κὶ ἀπῆχθαε σὺ Αράτε. σὲ δὲ 

ἀγωνί ζεᾶγο) κθὶ ἀπάντων ὠντοῦ χαλεπωώζατον εἶναι 

ὈΙΝΕΒΘΟΆΑΚΝΥΝΜ ΑἈΆΞΟΟΚΛΥΝΜ τὰ 
[4πὰ [18 ταξζι5 πππάἀαπηρητί5» συ πΔάτηο τ1ΠῚ ἀεο, 
νοίζεαν {ατι) οὔ πέάορταϊο,, ἃζ σΠΠῚ ςφτογοσιμ ἔο- 

τὰ ςοηξοττο Νϑηλο οηΐην ἴα νάςοῖς οἷϊ» 40} 
χυς [οράαπγοι1]ς ἀςο!ἀέτο; 4 θυ ἐρὸ μ1 1} οὖ- 
(αἰ ν Εἰ (μα ΡοΥ 5 αἰ πος οσο παπαιαιῃ, ρέΠΙς 
αἰ: ΠῚ νεἴξιο ἤδαταὶ ἀἸςαῖ αηζει οι επάα, Ομτῖο Οᾧ 
Ρδάοοο5,δ( δγτοβ, (ὃς [πιά τοα τορ Οἷα Βοιηπι65. » Νἢ 
᾽ν εἰ πα 5 τοτ 15 μαιταητοβ ε χιιρις ομγαιραον [α ν6ῦ 
ηἰτ, νῦ αἸαΐτα ὃς ἀσοῦθα ὃ φταυὶα {υΠπἸπογεηῖν. λι 
Ηξἐτγουὶς ξο] Ἰοίυις ασὶ ν Οδ τς ὑπ|, αυϊὰπν σαπη μηε ο΄ 
πλΠίθ 5 ἔτεμνε Ομ πος ἀοτείμιδ δὐτονη 'υὰπι 

οὐτὴ Το ΤΑ} 15». Ααοδά εις» ὃς Αὐσίαὶς, ἀκ αυιρυῖγ 
ἄλῃι 4115... 4αιθιις ἀροιάϊτ νὲ ΡΑΙΙρρὶ (οςἰοτατέμι 
οοἰθσοητθ ας μιηοῖςο αιυὰτ Πἱ ἱρῇ δζιαπι ἱποοιμηποη ἢ" 
4ὁ τερο {15 : ποι εὸ ταητ), ιὸα ποι. (τυ {δ 
(ψιιο 414 παι ἤεγὶ αιρατθ) (ες οὐ {14 ετ!απν 
χυδά {π|5 οὐ ρι5, ολάς 6 ἃ ΡΆΠΠρΡρο Πα Οἰά- 
ΟΙ80δζ ΟΡῥ οῆλο Πρ οτται, 5, τπριυιτάτον, Μά 6 το" 
τὸ Ιη οάϊο Ππηπητ: νοῦ ἀϊιζοιι ρίο (Ἀ τς Οἰαοοτῦ,δί 
σοτροζᾶ δζ ορο5 ὃζ νυδθπι δ αστος τη ἀἰ ΠΟ πη 6}} 80 
ἀυχηΐο ἐὐαδας, νμάε ἐοηϊοηταποιηι 6, ὃς νοϑἢο 
τότε Θ] τα, ὃζ ἀρ που ηθὲ σάτος ὃς ἔτ Ἣν 
τίαιηι 1Π1Πῦ6 ᾿ππηγογιίαίεια. Ἑαὶξ σίτυν εἰς πε 
ΠΟΙ ἢ] ΟΥΠῚ οἰϊθπίις., νῖ νοίϊγα ΤῊΝ εχ ἢ 5 αυα τες 
{πἰτογιπτιρεοίρογγίπια οσταηα ντατογ:}}} 15 40 ΡΠ" 
ΠΡραπα δα Ἰπππιοτιμηορ]οσῖα ργαίτες, Ργοϊηάς 66 
41) νοἱ5 'βοῃα ογαοιΐα τοαάαης: ᾿πἰχαμπι πεῖ, 
τ] ] αϊέξιιλ ἴῃ σοπαϊςίαζου 5 σαριιῖ τοτοσαιοηῦη 
Ομ0α [τα ἰῃτ6}} 1 ταν ἀυ15 εἴας χυοτίάἀ απα ΝΟΣ 
ζΟὨ ποτ ηθη ὀχροξξατε ἱπβταοτῖς. δια αια ΜΒ 
πηρτεσοτί5»6α τρίς ἀο ᾿ηἀυϊετ1α ἔλοῖτ, 4υ] ἁτοηϊεα 
οὐ!ο; αυίδηιαμπι ρα ἀἸσομο ΠῚ ἁτηο ας Ριοίοαυαζα αὶ 

4υὶ ἐπ ο]θητοῦ ντ [δ γίγιπι ἰαέξος,, οὗπι πα! δ 15. 
ῬατΙατατηρατγς [ἸρογοσφευΓρ τι άϊης ἱπβοτιουτααί 8, 
ΓᾺΠῚ ΓΟΥΓΕΠῚ ΡΙΌρΡτοΥ α185 ΜΠ ΠΔ ΟΠ.) 6 5 ΘΗΝ 

- τ, Οδίσαπα σοιῃπιοπιογαςίοης [ππτὴ ἰρίε ἍΠῈ 1 
ται Ομ φέξος : Πα Ππαύγαπ 5 γθοσθοίμν, 
πϑυΐίδαιμη δά ϊοπεδιι5 Ὠιοιοδηῖ. Νέεσος ταιμέ!» 
νὰ ΒοπΊο ἤΠιηρίοχ αἴσις ἱπροπιπς ἀοηίογο Ρ0΄ 
τεῆ, Ηες ορῸ πο (Ὀγρ ἤει; 5 ΠἸΠ σοτηπηοέ, 
τ νοἰἘγάτη»ιὰ σομηργο μη ἃ Ἰάτεης οἷτς ΡΩΝ 
ΠλΕΠΊΟσ Δ πὶ νοἰμἰ θι, απ ἡπα: ἀϊόξι ραγμ, 
νεγεοιμηάᾳ ἤππὶ : οὰ πὸὸ (τὶς Βοποῇὰ (οτῖδὶ ἘΠ. 
Ροήπηι, Αταις νοὶ μας νοδὶς αγθϑίισοσ αὐ | 
δα ς᾽ τηο]οῖα, Ηἰς επίπι αἀιποηίτιις νημ 1} 
ατις νοιάπι, ταθἶτα οἷμς δί αἰγοςία ἃ ἔα τα ἢ 
διτία. πιοηλίηϊς, ΕΠῚ Ἰρίτῃῦ » νὰ πες ερὸ αυϊς 
“ιδηὶ ταπρα ἀἰχουῖμπι : ἃς 1{π6, υοτίος 1Π ΠΊΩΝ ' 
σατη ργοάιογις » ἰπαγυτη ἔα ἰταταπν ομγη θυ 20, ἢ 
ὨΙλοηζα Ἔχῃίρεας, Ὕαϊεῖο. 

δά Ἡεγαοϊδοιογ εν». , 

Ῥορρο  ομος Ἡεγαοϊροάογο. 5, 

Νὰ ΠΏ] Μεηδοίδῖος ππηοίαιϊς,, 115 66 
ος τείριιοτς ἤάοπι,, πος ἀδτορᾶγε ροΠ1Π’ 

Ὦιχις δηἰπὶ , Ἐρἰτίπηαπὶ αν Ατγαῖο ἂς «δ Δτι}; 
ὃς αὐαιπιέξιπη οὔθ 1. σαγοθιοῆι : ἴα νογὸ ςαὐΠ' 
Δρεγα 5» δζ Ὁπιπίμμ ΕἰΓ6 ἀσογγϊπγπλ οπις μοί Ἐ 61" 

Τειρίπι 

“-ος᾿- διῶ σι "Ὁὶ'ὶ μ΄  πὸεπὮἴπὮἭ πὶ πα ὩΣ στ: τ... 

- ῶ. στή σὲ δι ὅδο υἀμδα δά οι δι ξιυ μ 



ἀν 
ΣΡΉΝΝΝ 

᾽ν δ᾽, ὦ γῶ 
- ῳ φἱ 

ως ὟΣ ὡ - 

ἀρ νὰν ἐδο,α ὅϑι, δ δον ϑτῳ 
ΜΚ. εὶς τον ὀλαϑες εὐ ξυνὰ 

Τὸ Ἰρίτην Ρεγ Ἰουσια δο(ρίταί αι οπηπέίαας ἀδὸ5 
Θθζο οτνης ιν γα] τοὶ ςἰξίατῃ ὃς ἀοϊογομι ρᾶ- 
Γίδς, Ῥιυωτογη ται Θἶπὶ αἰιοά ἘΡΙΓΙΠῚΙ (αἴυς αι ὲ 

τσ οἰ ἃς χιδα, (1 χα εἰ ἀοοίἀοτοῦ,» πη μι}. 11- 
ΕΡΙ πα] ἄατι νιἀογοΐῃγ, τύσιιε δἰ οαἰλαγτα- 

δἰ λαοῦ 6] ΕἸ ο:ρυάδτοῖ πγα οτίδιι ΘΟΥΘΠ. 48] σοη- 

Ν᾽ ἔχης, ηα!ὰ αά οὔχηος ποπιπο5 ἀς τα ἀιΧΟΙ1» 
(ΟΠ [Ὶς τὴς γϑῖα Ιοχιιτε ποι υίά θη ὃ Δ] τ ]-- 

ἐδ ζρο το ΙΠθιις οὔροττα, (εἀ αφυδά το δὲ φΔυτοσγιζαῖς 
β βάμευηι » ἃζ οτιάττίομοπι ἀπυρίοχιμῃ οὔ ντ46- 
ἀΠη; ΘΔ ρ τα [ογτί ΠῚ αυα: ἴῃ (τμοἱα Ῥ]ατοη 5 τιδά!- 
ἔτ μιν Θηγαΐηο αὖ αικιγιοία ἃς νἱοἸοητία » σατο» 
ΘΔ Πα!ς Δσαρι 15 αροττοι:αά [πήματα αὐῖοπὶ Ῥοη:- 
ζάτοι ὃς ἐ{π]ςίαπα οπχαΐα τθέεις. Οὐα ἀοέξιπα 4] 

Πα ά τὰς οἰς, πο τα 41) ανθητρποι οο ογο ἤΠπ}- 
ῬΠΟΘῃ. νογίσατοαι, ὃς μὰ ομχπο5 οἶδ δεπεῆςο »9 ποίας 
εἴς ἄμςο, Ομ] ἢ] οτίαμι προ] οἰ} ΠΊιπιιην ΤΠ] 
οἴει, ἢ ππᾶσηο Ὀομιοϊθητία εὐρα το απ ἱπιρέτιι 

(ΟΠοἰτατα 5, πχυταῖς [δ ητοητίατη,, ας ἀἢ10 1 τὸ εἰς 
ἀπισηο σοσοτοῦ, Ομ ρα Ἰσίτατ ἴηι τορΣ πλ6 ἀοίρε- 

{1} ὡς ρα! οίξμπι οἵα ρατεπὶ οτῇ ποι ἀΐχειο, 

ἐς ταγησῃ ἴτὰ [ Βαιτατιιτᾶς Ρυΐατο. Οδά {1 πο 5 
50 ζο μοι "ἷ5 5» αά ποπάμμ ὃ Ρτἰπορίρας ἢι- 

παι ορίτα τὸ ἥαοαιε οἰ μι δά οἰ εἰοοητῶ » ὃς ἐα αυα 
ὕος ξἴαῖς τηοάὸ (χηλι5., ἔα πὸ, ὃς σοπἤ 115 αἴης 
ϑοΠΟη δι}5 τις αα ταπταμι ξα(εῖσίαπι αἰσεπά ς : νὰ 
Ψπ04 ποθὶς οτἰαπὶ σοηζιηρσεῖς ροτογίζ, Νατὰ τοξζα 
Φυϊάσῃχ νο]ητας αἀοίξ: ομὶ ἢ ἔοιταπα οι σηΐτα5 
Παρ ΘΓ το 5 Ἰρίᾳ ςοηῇςϊ ψαφας, Ν 81} ἀυτειὴ πλὸ- 
ἰὰς ζοΠ]οςατὶ ροτοίξ τεῤεὲ τείδαϊο οἢθοῖο : υοά δ 
ἴὰ ΠΟΡῚ 9 ργα αν ἐς θα; ποῆμς ἂν ]ο γαςοτγάς ναὶ 
ϑΌΖκο] ἰὴ ἀρφτογίμβ,ν οἱ γιηςὶ γεὶῖς : [84 1]ο5 ταῖς {1 
ἴυδι ροτγάς το [δπεεητδλτάηας το ρετῖτον νῦ πὸ 
4] 4 ὁ ρᾳζλις ἃς οσιιξητὶς ποίετις ἀοἤάοτοτιγ, νας 
ΙΓ γι 5 ρογῖςι}]ς Θτ]ρίδζαν δὲ Πδεγοτυγ Α ἀοτὸ διι- 
[οι δὲ ἰρίς εὸ τεπηροτο,ιοά τὰ τεπηροίτααπη εἴς 
ἄϊχοεῖς, [4 Ἰρίτασ ται ῃὶ ΡΕΣ ἢ τεγας Πσηιῆρᾶ 5 γεὶ ε- 
[140 ΡΓῸ Δ] οἰ α ἰπῆρεσα. Ὑαὶε: 

ργηοξίομος [ῥηαιμὴ ρορηὶ ὁγμε τ 
Ἐδάϊις ἤτης δ Απεϊρμηϊο]ίξοτς οπάζαὶ ἰοείο- 

τ τυ οηᾷ 4υ!άφι ὀχρεέξατς νοϊεπτείδι; (οτὶ- 
π ῶκθω ἰδ αυε Απεὶραξγὶ πα! πη Ἐτς. π}8]- 

ἱΠπο 65 (οτιποπεος ἢ πρρεά!ταηξ : ]α] ἀροόρτὶς 
Ἄπεὶ θάῖγο ΠἸτετὶς αὐ Τ.᾿ Παγο ΠῚ » Οοεπιμὺπη 

μὴν ϑηγπες Ῥο]οροηποῇ νεθος 15 {ετπιοηῖρυς 
αν ΤΎΡπερΟ 405 ἱπ' ΠΠοτὰμ οἀρίτα (1) οὐπ- 
δὴν Ἰ, Οὐ νοτὸ δας εγαθηἶος τε 4] 
Ν δάοίξ, Θι1ΠῈ ΠΊ6Ὸ τὰΡ ἰατὶο» Ἰϊτοταϑ ἔοσοηςς 

οἰέηχῇο ἃ Ἐρίπίσιμη Εαιγόπι » νίγαπα ν οἰ τὶ 

“ἸΠαΙΟἔ.υη ἃς τοὶ διπαηῖοπιὶ » ἄτα 40 1110 δά πιε 
ἐμδαξξς οἴιιοσο αὐάϊτο ΠαΠΟΙ Ο»ΕἸ1Πὶ «αἄνος Πλϊῖ- 

“ΑΛ ΠΤη σρη[αῖντ ροτίρ᾽ πὲ γείριιδ οπηηἾθυ15; ας ἴῃ 
ἐν ΔρςοΙ ἀογι τ, ΘΧ οὉ 4] τιιπὶ Ρ δ Ιϊο Ἰητογξαίτ; 

ἰτὶς : ἃς τὰ ρυασίεπτία θοηὶς ἀπιπλὶς Πτ|ς5, ὃζ το ]- 
ἣἝ πὶ θδης ξοσταπαπείδιϑ ταἱ ἔοτε » πα νὰ ]- 

ἜΧρρόζοι!ς,  αἰοια. 

᾿ “ ’ . ἢ 

ὅν δα ῤῥῆτε,χοἹ τοὶ λοιποὶ 0 ϑεῶν ϑελόντων ἃ Θέλε 

ἘΡΙΞΤΟΙ͂, 3. , τ ΎῊΝ 
“δέομαι δὺ' σϑιτϑθς διὲς ξ:νίε κ) ποίων δ ϑεών, 
μή με καΐϊᾳςήσης ἀπσδεὶ ῳ οεινῳ μιησιν) αἰδ, πετῆ. 

οὐ γοϊῶι χορὶς Ὑ μέλᾳν μοι τ᾽ Ἐπτήμε στοτηρίας, 

χα νομίσωι. μογ)άλίω οὐ συμφορᾷν, εἰσι πάθει χρὴ 
τότ σὺ συναίτιος εἴης, αἱ ογιμομίαι ὥις σιωυφοϊζίας 

μοι τους λόγους οἵ ἐγὼ αὐδὲ σοῦ τοὺς ὡπανΐᾷς αὖ- 
θρφπσοις ἔλεγον, “πεηοιϑεὺς ἐκουὶ ἀληϑὴ λέγην, ἐκ 

ὧκ τῷ πεπλησιακέναι σοὶ πεῖραν ἔχων. αλλ δρᾷν, 
ὅτι οἴδξης ὄχιτυ [γάγων » ΧΘῚ “πα σείων ἀπεσέχει χρὶ 

(αῦτα Ὑπὸ ὁ Πλάτωνος δχχτοιξῆς ἥπίρ δὲ ν ὡς 
ληϑτς 77) μὸρ πλιεοι κτη μοτων Ἀλ ̓ αἰ, (τα 

σιφισ μάτων ἔξω. τῷ βελτίς εἰ σὶὲ τὴ τῷ δ χῳμοτατῇ 
πάνθ᾽ ἕνέχᾳ Φξητασ μδμηὃς μοὶ τοις ϑεοιὶ τοῦ μιεΐᾳ- 
“όνη μὴ ἐχὶ ἐν δὐ δεῖν κ) “ὡφϑὲς ὅπαντας ἀγαθαὶ 
40) ἐλ ὅσιον ἡγῶμαι. ἡβύοιτο δι᾿ αὐ μοι κα κεῖνο δ 
χαλεπώτατων εἰ ἀρ ὠρμηκὼς ἐμαυτὲν δ νοϊβεῶς ἔς-. 

χειν στ!» 1 ἐγναντίαν γγώμζω μεταλαξειν αἰ αγχᾷ. 
ϑείω, ἃ δὲ «πολαμέανω παρεωρᾷ ἅγοη Κ.) πιφες 

γακί κὰν μή φῶ νόμιζε ἕτως ἕξειν, εἰ δὲ ἡ μδό 
κατα ποφροένηκας, ὅτι ) ρούῆτον ἐκ, ἐσ μδὺ σῶ.}λο- 

γήσω τι κὰ σὺ τό τ᾿ ἡδδα έος, ἡ Ὑ ἡλικίαν εἶχες, 

ἡμεέὶς νυ. κ ὃ τῷ σὺμ βελαΐ εἰν κὴ προ ἤειν “4 γὲ- 

γηστη τηλικῶτος. ἡ ἡμῖν ὁ συμίβαϊ».τὸ μὲ γὃ σἱἦ 
ξέλεϑει πώρόει. τὴ ἢ τύχης συλλαμᾷξανε σης; χρὴ 
Ἰδρλον “ἡὐοιτὶ ἀν χα λὸς ουυῦ ἔρᾳνος, χεΐθες σύκα α: 

ἰω κα σὺ ποίησοα φῳρϑῦς ἐμέ. κἡ μη οἱ ὑφ᾽ ἑνὸς ἢ" ὃ 
φρονοιεύτων χεῖρον αν Ὁ, ἐμή σὲ ἡ ἤἥω. αλλ κείνοις 

μδρ ἀνε δ}: τὰ σοὶ οδκουντα.ὼ «ρα: ἕτα ς ὅπως 
μηδενὸς Τὴ. ὁμολογηθέντων ξερη θῶ ῥδυ.αδλ᾽ ὅχι- 

ἥμῳ ἡβύηται στοτηρία τὶς χἡ ἀπαλλαγὴ δ! κινοῦ- 
γων. παρέσομαι ἢ εἰς τὸν χρόνον κα γὼ ἴαϑ᾽ ὃν σὺ φγᾷ 
καιοὸν ε΄). γράψας δὲ μοι πέμψον, ἢ καὶ ὡς φίλῳ 
Κγ!ςεδλε, ὀδτύχει. 

Δημοιίϑένης Τῇ δελὴ κὶ τω δόμῳ χαϊῥει. 
Λϑεν ὄπχιςολη παρ ἀὐτιφίλου σοθς Του 
συμ (οὶ Χῶν σιωυέ ρους, τοῖς μδὺ βουλομδῥοις 

ὰ γαϑαὰ φοοφοοχᾷν ἱκανὼς γεγρα μι μδύη." τοῖς οἵ; υ Σ 
πηρετϑσιν ἀὐτιπάρῳ “ολλοις κὴ δ χερεὶς δπολεῖ- 
σγεσει λῴχρις. οἱ ΤΑΣ, λαβόντες τα ὅταρ᾽ αὐτισάρει 

»ραμικατα ζορθς σδεϊναρῖχον ἐς κόρλνϑον ἐλϑένία; 

πασεις τὰς ἐν πελοποννήσῳ πόλής τοϊδτων λίγων 
ἔπλησαν, οἵων εἰς κεφαλίω αὐτὴ Ὡοροςρένξιαν ὁ ὶ 

 ϑεοί. ἀφικομδῥα σὲ τῷ νυῶῦ ἥκονίος τ᾽ τῷ Ξαρ ἐμξ 
φέροντος »ραμμαίᾳ «ἰδ Πολεμαίςου ἔσφος τὸν 

ΠΡΌΣ 
“α 

ἦτ ῳ 
ἰοοίω κῃ, ν 

Ἂς 

ΕΒ 

Ἶ Ὁ 4} δ, ἀρῶν, ὁ 7] ν»»» ΟῚ . ἐ τ 

ἀσελφὸν Ἐπενικον ἀὔόρω ὑμαν δῦγουν γε 
μοὶ δι ἡ 

ΕῚ . Ν γος ᾽ γ ᾽ ἤ ΩΝ δ ὦ "- ξ - ΒΞ νά 

χάκοίνε ἔρος ει ἀγαόνίος ὠκέσειν τῇ ἐμοὶ ἃ ἐλ: 
ὁ τὰς ἐκ ν 6,οῖν ὟΝΝ «Ὁ ᾿ν «")- ἐσ ζ, 

υἷυ,ἐδόκοι φοὲξ υκᾶς αὖτ δποςεῖλαι πως σαντο 
ἢ - Ὁ ον Ν ͵ » 

σαφαΐς ἀκϑόσαντες τῶ οΥ το ςρατοπίδ᾽ ῳ σεσοϑότα; 

τὸ ἰδὲ ὃ καχίω ὠὐοαγεβουῥδρε τότε ,οἰς τὸ πὰς 
ϑεἕχειν υὑπολάμθαύητε. Εὐτυχέιτα, 

Τέλος Τ᾽ Δημοιϑένοις ϑγιόλῶν: 



ὨΙΥΕΚΦΘΟΣΝ 
αλοίδόνος 
ξοσ ν λῶν ΠΣ (ϑ ἌΝ, 

δος ὑπ ωκἐς 
νς 

ΝΟΣ 

᾽Μ ΟΠ ΘΟΟΚΥΜ 
ἀπ να Μ..}). 45 

Ε 

Ξ 

γι φλεντ ὕες ἐ Ξ 
ριε ᾿ς γ᾽ “ 

ἘΠΕ ΣΤΟ 

ὃ ὐ}2 ΝΡ ἢ 

ΠΑΛΑΤΩ͂Ν ΔΙΟΝΥΣΖΙῺ ΕΥ̓ΠΡΑΤΤΎΕΙΝ. 

ῬΤΑΤΟΝΙ ὃ ΕΡΊΣ ΤΟΣ ἊΑΡ: 
ΒΕ ΑΤΟ ΣΓΟΝΥΒΙΟ ΞΕ ΝΕ ΑΟΞΆ . 

Ἀπὸ ΤΑῚ ΡΨ Α Σ ἐγὼ παρ ὑμῖν χρό- 

ῖ ΝΣ νον τοσοῦτον 9 ΧΗ σοφῶν τίω υμε- 

νῷ τέρὰν αῤχίω) πεπις οὔ μδμθ΄, πον- 

ἐς τετοσὶ ων άλιςα τῶς ὠφελείας ὑμδβ λαμι- 
ξανόντων,, τοὺς φγῳ βολάς “υογιρεὶς οὐσως ὑπόμε- 
γον. ἡ σδειν γοὐρ ὅτι ΤΙ ὦ μοτέρφον οὐ δὲν ἐμοῦ συωϑέ- 
λοντΘ΄,ὑμᾶν δόξῳ πεαρόύχθαι. πάντες γεὶρ οἱ συμ- 
πολιτουόμδϑρμοι νιεϑ᾽ ὑμδὴδ, ὑπύρχουσί μοὶ μφίρτυ- 
ρός. ὧν ἐγὼ πολλοῖς σιμυηγωνισείμζωυ  )»ἑολύσοις 
αὐτου; αὶ σμικρᾷς ζημίας αὐτοκράτωρ δὲ πολλάέ-- 

κις «ίω ὑμετέραν “πόλιν δγηφυλῴξας Ν εἰπεσᾷ μι-- 

φϑίω ὠπιμότερον, ἢ πο χὸν ὑμλη ὅποςελλόντοων 
φρροσήπει. κἡ καλοῦ δόντων ὠκπλεῦ τα! τοσοῦτον πῶρ 
ὑμὰν δζστοίψαντα χρόνον. ἐγω μὴρμ οὐ αἰδὶ ἐμκαυ- 
τῷ βουλοὔσοκιαι τὸ λοιπὸν, τρόπον ὠπτνϑ'ρφοηῦ- 
χερονσὺ δὲ τοιοῦτ Θ΄ ὧν τύξανν Θ΄ οἱ; σής μόνΘ΄. 
710 δὲ χρυσίον τὸ λαμτροον ὅσπερ ἔδωχᾳς εἰς ὅσοςο- 

λζω, ἀγά σοι βακχεῖος ὁ τίω δχιςολίι φέρῳν. ὄ- 
τε γὰρ ἐφόονιον ὠπξϊνό γ' ἰοῦ ἱκανὸν, οὔτε ποὺς τὸν 
ὠξλον βίον ξυμφερον. ἀδοξίαν δὲ πλείς ἰω μδρ τῶ 
«ιοδόν τι σοι ἷοα σκοα ζον. οὐ πολλᾳ δὲ ἐλῴήω 
κα μοὶ τοῦ λῳ μίβαΐοντι. δεόπερ οὐ λαμίωνω.σοὶ οἹ᾽ 
οὐ δὲν ὀζαφέρει δηλονότι κοὴ λα βεν κοὴ δοιῦα, Ὁ- 
σοῦτον. ὥςτε κομι. σεάυδι, Θ΄, ἀξλλον τινὰ Τὴ] ἑτιαίρῳν 
ϑεραπ οῦσον ὡαυξρ ἐμυξ.Ἀ ῳγω γαρ ἱκανῶς πὸ σοῦ 
τὸ ϑεραηούμαγχαὶ μοι τὸ τῷ Εὐθαπίδι,ζατῶ κα - 
οόν ὅδιν εἰπεῖν, ὅτι σοὶ πραγμάτων ἀδλων ποτὰ 
ξυμπεσέντων, σὔξῃ τοιοῦτον αὔρα σοι παρεςξναι. 
αὐσυμνῆσαι οἵ σε βούλομαι. εἰγότι κα δ ἀΐδλων 
τρῤύγω διοποιῶν οἱ πλιξξςοι ὅταν αὗπο νος ὅποϑνή- 

σκόνίς τύραννον εἰστώγωσιν, αὐ βοῶγτα ποιοῦσι. φί- 

λων ἐρήμες ὦ τύλας δ σύλλυμαι). φρυσίου δὲ ασά- 

νει δπολλύμδμον, οὐδεὶς πεποίηκε. κἀκένο δὲ τὸ 
ποΐνψζῳ τοῖς νοῦ Ἐχουδιν, οὐ κα κῶς ἔχοιν δοκεῖ. 
δῦ χεῦσὸς ἀγλαὸς ἂν αγιώτατοξ ἐν θναῆν; συ σελ- 

πήφῳ βίῳ οὐ) ἀδώκας, οὐο) αῤγύφρυ κλίναι, 
χοὸς αὐϑ'ῥοοπον δοχκ,ποζόμδμα ὡ σρώπ]ει χοὸς ὃ. 

ψεῖς. δὺ δὲ ἡ ἄϊας δ)ρυπέοευ » ἡόνιμοι βοΐϑεντεξ. 
σὐτῶρχ οἰς Ὑ αι,ὡς ἀγα ϑῶν αὐ δρῶν ὁμοφιοὰ δμων 
νόησις. εῤῥωσο Κρ γίγνωσκε σῶτον ἡ δὴ διη δδη- 
κως ἵνα φορὸς τοι ἄλλοις ξέλτιον φιρρσφέρῃ.. 

τὴ πον 
δ πτ ΟΕτοΓΙΣ να τατελ ρογοΙρο οι 5» 5:3} 
ἕῶς ΞΘ: ΞΟ ΞΣ τος ς] ιν ϊδς Τα ταὶ. Νίοῦ ΕΠ|8) 
υδά τς νοδ]ς αὐ ραίλητο οτυάοὶς αἰ 1} ομη πίῃ 
ἔλξξιιμα νἹἀεδίτατ. (ὐπυτδϑ ααζετ αὶ οαάοπὶ βι" 
Ὀογηπδτίοης νογίατι ἤπηῖν τοίξος πα !πὶ οὐὸ ροιυμ 
Ωυοτιιη Ἔσο ροτηνοΐτος {ππηπνο σοπατα ἃ ἀλη, 
ΟΩ παν δν Ια μόνο νρέτι ΠἸρεσῖο χυϊουά 
νο 5 [ΠΡ 115 5 ΟΠ ταζοη) νοἤγαιη (αρὶυς εὐἰτοά αν 
ἜΤ άάοιη νοιὸ Ἰρηοηνηϊοίις ἃ νοὶ 5 ἐχρυ]τις ἔμ» 
αΖυὰι το ηἸς αἰνυ θην ἜΧΡΟ]]] οοπποηίαῦ αμηΣ 
ἃ γΟθΙ5 ΔὈΙγ6 » ααὶ ται) ἀπζιν ΠΑ ΠῚ ορογασι ναὶ {9 
{1 σοπτ]οἐς ΠΡΟ ΥΙΓΠ5. Ἰριτυγ ροϊῖπαᾶς ςορ!ῖῦ 
ἄεροτε νἱταιη Γο] τατίαπν. Τὰ ἄυτοιο ταὶ ἰδ ἰγτγαμηι 
θα τη] [0]5: Ραουμ ἑαπη νογὸ ΠΠ]αππν ἐυτορ 4} 
Αὐϑτς ἢ νἱατί αι πὶ ΤΑ μλνρου Βαςο λιν ἤμης ἕω 
συ τὴ ἢ 5 τοσὶς αὐ τὸ σου το ΟΝΝΘαις ΘΠ 1ΠῚ αἀ νΊΔ 
σα (ποις: ἤδαυ8 χὰ ςατογαπη ν τάχη (ατ|5 εἶναν 
115: τἸδίαιις ἀαητὶ ἀειίδους αἰαταγα πναχίπνατ, δι Β᾽ 
᾿ ποι γε τὸ ηλ τὶς αςοὶρίεητί. Ιταῆυς {|4Π} ΔΟΟῖ 
Ρέτο ποία Τα νετὸ π1}}]} Ιητογε,ᾳ8ὃζ ἀατς ὃ ρῶν 
Ροῖε ταπτιπᾶςπι: [δ 1114 τοσερτα τόση) ΩΝ 
αἰτοταπη Ποποιαδὶς, ααδγηδ πλοάι1) 16 πο 

ἱ, Ἐρο αὔϑῖο (τὶς ἴων απ ποπογαῖιβ. ἘτΏΜ 
ΟΡροττασιιη οἱξ ππης Ἐπ ΙρΙ 415 {Πα ἀϊςετς : ΓΕ ζ΄ 
δ5 αυσπάοασις ροίςεῃτίθιις τα! θη τἰδὶ νίγαπι [7 
Πδῖς ορταζαγαπι. ΜομλπΠΠς δυΐφηιτς νοῖο, δ αἱ! 
ΓΑΘΊΟΟΚ Ρ᾽ ΕΓ Π1Ος » Οἱ“ ΠῚ ΓΤ Π11ΠῚ 414 016Π| Ν 
εὐπτδαι ᾿πἀπσιτητ, πα! αΠηιοά! 11}} νοςος δίγ δυεῖο 
που τα δτροτθο πα ϊ]]ς ἕαϊτας ἀταῖςὶς Αὐτὶ νετὸ 667 
[εόξα ρεγδαῃτοπι αἰναυδηι ΠΌ]]τς δά πὰς Πηχίς ΡΟ ́ 
τατατ. ΠΙυ αὐοαιδ ροξτ Γι ΠΊ: πε πτοΠ) Παρ οπ 
ΒὰΣ γα] 48 ρσοραίις. Νοη δυγὶ ἔπρον ἴῃ αἱ [013 
πιοττδί τη ν ἰτα τατ ΠΠ Πγ}}.ΠΟῊ αάδληγας ὑπο ἀὐσεῖ 
τεὰΣ ΠΠ ΠΤ Σ αυα ἀρι Πουυπδ5 μαροπτοσ ἴῃ ριετο 

τά Ὁουΐ!5 σοταίζδηζ : Πδηπε [Διὶ Πα» αὐ 
ΡΙΠΒυΐα σαΐτα ταητυτη γαΐεης )ά νἰτ4Π|» 
ἀυλΠΙΠΤη ΤΠ Ως ὈΟΠΟΓΣΌΠῚ ΥἹΓΟΓΌΣΆ.. 

Ἰήτοι [δ σου δ πὶ δητίαπ), Ὗαΐδ: 
ἀτάαε σδη Πάργα ταπτιπὶ Ἔγσα 
ΠΟΒΈΓΓΑτΙ τ, 410 οΥσὰ 

ζαϊτέτγος γοόξ} 8 ἴδ 
σοῖς. 



ὡς 

τος" 
Ἐπ 

ὝΥ 

Ἑμζργ» 
Ἃ δ, ἀ εχ Αὐοβποάθηιο τὸ ςθηίογο ποι (Οἱ πὶ 
ὦ Δ ίης, (ες ἐλπ]ατὸς δυϊάτ πγδος ΡΙ του γα ΠῚ 
ὅΠΙθηθτη ηἢ 1] πχα]! αἀπογῆις τὸ Ἰοαυΐ ἀδθεζο νοὶ ἃ- 
δέτε. Ητος ἀυζοη) “οά ἀθ λιοης ὀχοὶρί5» οδοπα 
ἴὴ 1ῃ ΕΠ] αγθς Πιθος ἸΏ υ 1 ΠΟΙ} ασοτο. 51- 
ἈΠ Παθδγθπη οἰ ἴῃ Α11Ὸ5 » ἴηι 1 Τ᾽ ΟΏ ΘΠ ἃς ἴὸ 
ΠΡΟΣ Πγ,ἴατη νοὐδἱ 5 αυλιῃ οαῖογ5 Οὐροῖς δοηδν νῖ 
ἅΓΟΙτΡΟΥ ̓  ῬΙ αγίπα ργοιποηίγοπτ. ᾿ΝΝαης ἀπτοι πος 
᾿ΟΒΠζΑΧας ΠγαΡΊΝ15 [ΠῚ »υδά πιοῖρίαμ ρια το γατῖο- 
ὯΙ ΠγραΣ οδοάιοητοιι τ: ἰάθο ἀισο»χαῖα π|ἢ}} [γη- 
ΕΓ. Οὐδ οἱ 5 ἃς Ροίγχοηις δά τε ἀστιίσνγιῖ, 
ἉΔΟΥΆΙη ἀἰτογιηγν ἀϊσοσὸ οίαπε, αά ὃ ΟἸ γι} }ὶ}5 
ἰπαϊζος φοσιτη 4} τηθουπ ογαπς οὔτγοξεδησεϑτι. 
Τογήτλη δρμεηὶς “υὶπ ὁρο;}}}6 δυάς, Ἐσο δι πτι τὰ- 
Ἰς ἈΠ] ἀιάλι. Ν᾽ ιάςευς αὐξδῆν ὩΠΗῚ ροίῆας 4ηο- 
τος Πα] αἰσοηνοάι Αἰ τ]: 4 δά τό ἀεξεστιῖν, τε ἴτὰ ἕςο- 
τε Ὑν ἀρὰς ντ (οεῖβας δά μςν ἃζ τϑην ἰρίαμι ρόγαυ!- 
τᾶ. Εσο δη τ νόγιμι ἔιτουῖ πος Γουπηιάάθο. πος ὁ- 
Τὐροίολη), ΜΗ αὐζθηι ὃς ΕἸδὶ ἴτα [Ὁ τὸς ἱπαίζοιη μα- 
τς ΟΥ̓́ ΠΘΌΙΙΟ ΠΟ 5 Ν]Π] (ντ ΠΠδοτὸ ἀἰοαῃν) Οὐζοουιηι 
ἸΠςοση τὶ Π|π0|5: 616 [λυ] ατιταῖο ποϊγάμ μα-. 
Ἰὰς (δρὰ]} Ποιὸς σοητιοο  ζαπτ: ο τα αύοαιις ι]- 
ἰμᾳ ἤάθεῖο, ἤδηπ6 Ροίζοτος ταςίτύτος, Ἴ ἰφ Πιας 

φάτ ποτιΐν ντροῖς ἤθάυο ραγιατ» πραὰο οὗ- 
«Πζάῃ, Οὐ) ουἤιμ ᾿α δ ταζίτη ρθυΪηιγ Αἰτ ιὶα ΓΟΠῚ 
ἈΠ λητο ὀχογῇις. Ναζαγα Ζαϊάφιι ἰΘσ ̓ς Γἀρίδητία 
ῬοιδητΙ ἀιο Ἔχ ! ]δης ἢν ἰάθη τοπάπηζ. ϑοιηρέγ- 
ἼπῈ {Δ ἀυο [Ὁ ἐμαίςσοιῃ αθοίξαπε; Ρετίδασαηζατ, 
ΓΟΠΡ ΘΠ ητιν. Γ)οηάς οτίαπι ᾿{Ἐ]ς ἢ ΟΠ πο 5 δά γο-: ΠῚ ἀοἰφέξαπτατ, οτίος ἴτας ἴῃ σαγηγἰπίθιις ροξτα- 
Τ].γ, (πππὸ ρΥΠλλτὶς (ΟἸ]οα 115 πα απ αἱ] απράμηι το- 

τα Πζ αι Διά χης - σοί! οὔ μη (ὁ Ηϊοτοποϑς Ρληία- 
ἢϊᾷ ̓  ἀςοάαποηίο Ἰοχαυπτιν ΠΟΙ Π65, σα ςητ 5] 
ΠΟ 14!ς ΓΑΠΉ ΤΑ Ἰταζο πη σα’ οιτπὶ {ΠΠ15 ξαίτ, φουηπιο- 
οτος τ ̓ ἃ Ζυα ἀρᾷ ὁο 5 ΕἸχίτ, ξεοΐ [4116 τοίκειτγο. 5 ἷ: ἐν: δ Πα ἀγα ΟΣ μην, ΤΠ Ππαἰδίθιη Μὶ.- 
νει νηήλμα δὲ Ἐκ ςοηῇ ἀΘΙΙΘΓαΠ, Ῥοτίςϊοηι ἃς Α- 

τ μὰν, ΟἸΌΠῚ ἀἴς ΦοΙοπδιι, νῖ [ἀρ᾿θητος: ἃς 
δὶ νὰ Ροτοηιέ, Ατααι Πὰς ἰπηϊτασὶ ροξτα ΟΠ οοη- 
τη ὃς Ὑ Ἰγδίδι ἤιηο] ἰπάποπηε : Ροϊγεάδάπηηας ἃκ ῬΝ ποᾶς ΑΡαπιθιηποηοίη ὃς ΜΙ οσοπι : ΥἹγηοὴι ὃς 

ἈΗ ἀπ ΟΠ): ἀταιδ νὰ πῆ] γί άοτιτ, δα 6 Π| γαῖ πὸ 
ΡΙ αἱ Ποιηΐηος Ιου] Ῥεουηετῆοιμη σοΠ] ΠΧΟΤΙΏΣ. 
:  ΟΤΠῚ} γογὸ αἰϊος ςοη ΘηΓΘηζδ65. αἷϊος αἰ δηχίθη- 

ΤΠ ασυμγξ - ἀΠτος ἀπζδην “υαηάοηιδ ςοποοτάθ5, 
ἰο αἰσῃις γοιὸ ἀϊοτάες. Εοιύτησιις [ΠῚ ἀΠΠεη- 
ἐν ἐν σΠΠδλη) σδίδηΠοηες σαηαπῖ. (πόζα νργὸ ἢςς 
“Ὁ αἸΧΙ, γε ΠῸ 4 οἰξόπ δ θη » Πυδά δείλπι οἰ ἢ] 
Ὅττα] διότίπηις, 46 ποδὶς Πουαίπὸς ποὴ Πίοδαης. μι ἰξοὰ ΠΟΙ οἱὲ πορ σοη άπ ὰ μος Σ[δὰ σαγα 
ον γι ΕἾ [ΟΙροΓῚς Πρ  δαποηϊὶ5. Εἰς οπἰ πὶ Παταγα 

ἅΠ, γὲ ᾿σηδα! ΠΊτα] Ποπυΐ πος ΠΙΒ1] ουΐδης μα 
ἱ ἀς ἵρῇς ξπξατα ΟΡΙΠΙΟ : ργορ ας ΠΠπ|} αυτθαι ν τὶ 

ἃ ξχοϊσαῖ Ζαὸ πη ξαζατις (Θοα 5 ΒΘ ης ἰπτογ Πο- 
ον διδίηης. Ου ιν 600 ζοηἰθέξαγαιν ξισῖο οὔς 
πε ΠΝ [σηίαμι 115 4111 ΠΊΟΓΓΙΙ ῃ πη. ΤΟΓΙΠῚ αἰα: 1Π 

τ ΒΟΓΠΉΣασ, ΟἸΟΠΊ“ ΠῚ τ πθεν ἔς ξοττὰ ἀϊαϊπαηι: 
" γρήβευν αὐτὸ πραυδααᾶ, Αἰ! άἀϊοτα νετὸ [ἄς ἀϊι1- 
ἜΝ Υτογᾶ Ρταίαρι 85 ΠΠ1Ὰ1}} Αἰϊοτᾶ. Ῥιυτο τστξ, [ Ιτ- 

ἘΣ ροεοσίδυς 1Π1|ς ἀε Ραηις 46 Ζιυΐθις Ἰσζάοτ, 
» 

δὲ 

οοϑ, (οργτηίσῃ! Ὁ 2012 βγοῶυσδϑι τς 

δα Ὀγ ςουτίαεγ οἵ Τῇ Ὑνεϊϊεοπιθ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

ες ἘΦ αὗχω τ 
ε 9 ΄ εἰ. λ « ΗΝ λιο ὅτι σὺ ἡγ ἢ χρῆναι ὠἰδὲ 

ἃ ΎΨΉς ͵ δις, φλρ ν Ἴ, Σ ᾿ σου γ ΜΉ μόνον εὺξ συῶν αὐὐεῖν λα κῷ] 
» ἃ Ζ Ξ ν ͵ “γ2.΄αᾳ κα τοῖς ἔμιφις δ χειμοἰλίοις "τὸ φιλο ῦ έν τὰ ποχῶν καὶ λὲς. 

Χχ ὩνΝ Ι ει ) ξο ων" 

Δ ε ἀν! Ἴ λ ᾿ , ᾽ ΓΟ Υς Τὸς σὺ Ο θλος σή αν ει9 1ὸ “ἴωνα ἰξαίρετον ε:), 
ε, 3 3 5. Δυνῶσδικ ἀν ο ω, 5 ἾΦν ὅτι οὐκ ἀρῶ ἔγω γἦ0 ἐμδν} ρχντησχίων " εἰ δ γρ- 

δ 55 Ἃ, ει λ ὩΝ ᾿ χῸΥ ἐγὼ οὕτω τε ἀλων χα] σοὺ Φ) σἕωτος, 
͵ δ εν Ὡ Ε ὯΝ ων λεὼ αὖ ἰκῦ ὑμῖν τε πᾶσιν αγαϑεὶ, τοῖς τε ἐλ-- εἰ δι χὰ ς ο ᾿ , ς ᾿ λοις ἕλλησιν ὡς ἐγὼ φημι νυ Φὲ ῥύέγεις ἐγώ εἰμει,ἐ-. 

Σ δ ͵] ᾧ ὡς τ 
“κῶυτον παρέχων Τῶωΐ ἐμ λόγῳ ἐπὸ ρόδον" ") τοιῦ- ἤν 4 3 ’ Ἷ Ξ Ν τὰ λέγῳ ὡς οὐχ ὑγές τὶ ρα τιςύλρου χαὶ πολὶ ξίγου Ἢ λρὼ, ἃ " ἣν ὰ να ἐν 9 Φϑος σὲ δΙρη7 0 Τῶν, ὧν σι λέγειν [μ] ἐρρὸν, ΟΤἿΊ οὑ.-- 

͵ 3 ΑΛ - ΄ν ' Ὁ ὃ.» [Ω κουσα] ὀλυμπιασι πο λῶν τι ὧν Ἶ ρρα ἐμοῦ σὰ] ; ΣΕ ΤῸ ΗΤ ἐμφυ σὲ 
4) . Υ 2 Γ. ᾽ “Ὁ κατη οφειευ τῶν, ἰσίοζ “γὸ οξύτεϑον ἐμοῦ ἀἰκοίρι. 

» “' .» ᾿ » Ε Ῥκ-- ἐὸν "Ὃ « ἐγὼ μδὸ δ οὐκ ἤκοι σῶς. χρὴ δὲ ὡς ἐμοὶ δοκεῖ οὐτω- 
Ὁ“. ΡΝ Ὺς»- ,} ΄ῸὋἫΝ ᾿ Ἢ σἱ σε το εὶν τῷ λον ϑυ οτθον Ὦ τοίουτον λέγῃ Ὡς “ἰδὲ πε ἣ ᾿ Δ Ὁ “ ξν δ εὐ , τ. μὴν» νος ρα μι ατεε πέμψας με ἐρεώϑει. ἐγὼ ἀ ΘΠ ΚΑΣ ἜΑΡ οὐρῦ τς ᾿ γὺ τοληδη ΔΙ ΕΝ, οὐτε ὀχνήστο, οὔτε δ ϑριευο μαι. 

3 Ν λ Ν Ν ; λ : ͵ « ᾿ εμιϑὴ σὲ δῊ χα σοὶ τοῦ πόὸς ὡλλήλοις οὐχωσὶ τυῦ»-- 
΄ Ε Μἷ , 5 " Μ χονοι χοντοι, οὔτε αὐτοὶ ἀγνῶτες ἐσμδ οὐδενὶ 

͵ ἐμενὶ ᾿ Ν 2 ἷ ε ἐλλίωωων ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐτε ἡ σωνουσία ἡρδμ! σ:-- ΄“" Ν ἐν Ὁ ε' ᾽ ὍΝ. δ "2 οἱ ται. μὴ λανϑανεέτω δε σὲ ὅτι οὐ εἰς τὶν ἔπτιίζ 
φόνον σιγηϑησέται. τοιοῦτοι οἱ ὠὐορόδεεῖεα, ἀδιοι δῖ.- 
δὲν αὖτἰιύ. ὧτε οὖν ὀλίγζωυ γοβον δέου οὐδόν" ἡ. "ὦ ἐς μων, μετ" γαλροδον, εὑ “ὦ Ῥέλζῷ., 11 δυοῦ δῊ Λέγω" γυευὶ ἐροῦ ἀὔωϑεν αρξαίμμε. 

“Ὁ 7 , νος "σπόρυΐοε ξιυυιένεε εἷς ταυτὸ φοίγησῇ; τε χὸ δύ- 
͵] ' νυ 35. δὴ ᾿ ͵ 

ναμς λέγ λΉ. ΧΟ] ἀϊπ ἐΑηλὰ οἱ εὐ οδγοίγεθι [7 
κω» ἜἜ .’: ΓῊ «“; Ν ἀνν αἱ ζυ»τεῖ κοὐ ξυϊγίνεται. ἔπειζῳ χαὶ οἱ αλϑδφγοι χα]- 

᾿Ὶ 3 
γ᾽ Θουσι ΓΟ) τούτων γαυτοί τε ὀζχλεησμᾶνοι καὶ ἀλ.-. 

Ν γ" Σ ἢ κ) «ὦ. “ λων ἀπκδύοντες ἔντέ ἰσδϑωις σου οὐσίαις ΚΘῚ ὧΨ ταὶς 
5 “ἡ ζ Ἶ 2 “τοιήσεσιν. ὃ χαὶ αὐδὶ ἱέρᾳνος ἐζᾷν διαλέγονται αἷ-- 

θροῦτο; χοὶ πειυσανίου τῷ λακὲδ' αεμενίδυ γαΐθου- 
σι τίιὸ σιμωνίσδου ξώσου σαν αὐ δα φέροντες, οἷ τὸ ἔ. 

Ν᾽ ᾿ 3. Ῥ λ “ἢ ' Ἶ ως χορῳξε χορ] στε ὥσθοξ αὐτοίξ᾽ ἤαὶ Ὡϑι ατόῖδον τὸν κο- 
. ᾿ “ὦ ᾿ - ς ἐν ᾿ 

οἰνϑτον" χα] 98 λὴν τὸν μιιλήστον, ὑχάνε.ν οἰάίϑασιν αἰ. 
. , λ 5, φῷ: Ἵ Ν ρος Ἀᾷ' «α) ξιμλέα, κοὶ ἀνὰ ξα όραν. ΧαῚ Ἄρεισεν αὖ ἡ κῷ ε Ψς ς ͵ καὶ σολωνα ὡς σοφοιξ: Χϑὶ κῦφον, ὡς διωυάςη». καὶ 

τ κα ΄ ς τ. ᾿ ἴσαι δὺο ἰαῦτα μιμούμδοοι οἱ ποὶϊηπα), Ἀρέονίαι ἐδ καὶ 
,ὔ { ᾿ ΒᾺΝ ν ΕῚ τειρέσηαν σώ ὁ οῦσι, στολύειοθν δὲ, χοὶ μίνω. αε- 

ν ᾿ ᾿ "Γ΄ μἐόμίνονα δ, χὰ) νέξορα, κρὶ δνοδ ἑα κἡ παλαμήδη. 
ε “ 3 2 ᾿ “᾿ Ὰ ἑ ΄ ᾿ Γ Ηδλᾷ, ἐς. ὡς οἵ, εἰεο δδηεεῖ, Χο) πρξομκηϑόα οὶ ταύτῃ πῆσυ.-. 
Ὧδ "ἢ εν ἵν , 596 .ὰ ἄδις ,3 σὲ Ν νοῦ γῆ» οἱ ὥρεῶτοι αὐ θρφτο!. τούτων δὲ τοιὶ ῥδὺ εἰς 
χα εοτν ᾿ εὖ ἃ...3 ἐ κι χω,» 7 “4 ὐτος ᾿ ὄχζαφορον τοῖς οἱ εἰς φιλίαν α Ἄλλοις ἰόι τὰς" ποις 
ΝΟ Υ ἡοχς--, 4πιγοῖς ὧδ8ιι χχϑα δος “ γος} 5» τοτεμδὺ εἰς φιλίαν. Τοτε σῇ εἰς δζαᾳ φοράν. χα τὰ 
μδιυ,ρδμκονοδιυταςτο “γδζαφεος μένεις ἀσιυσι πανία 

Ὁ Ζ ͵ : “ 3 ν-ὖ δια δονι δὴ ῦτα λέγω τὸσε ξωλέμδυες ὧν σἱείξα δὲ" ὅτι εἰχ 
: ἸΦΟΎΝ, ᾽ κω εἰ . ᾿Ὶ Ἔμδ τι » : σῳνδ ἐπεισὶὰν μεῖς τελοῦπτησω μδρ", ζα! οἱ λέίσοι οἱ αἷδὲ 

ἔῃ «Ἐφ « ξ γι ὦ “ἦα - ἡ εδὴδ αὐγὴ" σε σιγήδονται. ὡς σ᾽ μελητέον αὐ τ᾽ 
᾿ πὰ ρχιδλι  ν τὴ νους, ζς ΦΕΥΤΟΝ ἰσῶὸ οὗ 

ὄξην. αὐ γ}0} δὼ ὡς εὐ 08, λον ἡμῖν 20. τὸ ἔστ, τος 
πε τ λ ᾿ ͵ : ͵ “φόνου. ἐπὲιδ)) καὶ τυγ χείνουσι κατα τινὰ φυσιν' οἱ ἡ ΤΉΝΕ ΄ ἄγον α ὡς δον α ὑρεσες, ὁ μδρ αὐδρωποεϊωσιέςατοι οὐοδὲ) φροντίζοντες ἀὐτῳ, 

᾿ ͵ “πος Ὁ « “ οἱ 
οἱ σ᾽ ὅγιρικέςατοι σαν γγοίοιευτες, ὅππως ὧν εἰς τὸν 

Δ “ππλρόνον εὖ ἀκούωσιν,ὃ δὴ χοὶ ἐγὼ Τεχ μήρμον ποιοῦμιᾳ. δΉ ἔςι Ὡς αἴάϑησις τοῖς τὸ Θνεῶοι͵ δ} ἐν 9 χ(.. 
᾿ ᾿ »» ; Γ 2, ὰ ζ, τᾺΝ ι ἐν, ᾿Ι ᾿ νὰ ρ βέ λτς αὐ ψυχαὶ 3 μαντένονται ζυτα οὕτως ἔχειν ἂν δὲ μολθηξόταται οὔ Φασὶ. τυριώτερᾳ 

Τὸ φῇ ϑείων ἰνθρῶν μωντοαύμᾳία, καὶ ταὶ 22.) μεή, οἶμαι γ᾽ ἔγωγε τοῖς ἔμιαυοφεϑεν ἰρὶ ὧν λέρῳ, 
ΑΑ 
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[1] : 

»"7ὃ 

εἰ ζξείη αὐτοῖς ἐποινορϑώσαι ὅτι τὸς αὐτὴ! σωνου- 

σίας πάνυ αὐ απτεσδεσοι ὥςτε βελτίω λέγεοθς, περὶ 

αὐτὴν ἥνυω. τῶτο ἡμᾶν ἔτι σὺ ϑεᾳ εἰπεῖν ἔξεςιν. ἐἰ- 

τι ὥρᾳ μὴ καλαίς πέωοφκται κ τίω ἐμαερῶν 

συνουσίαν ἐπτωυνορϑτόσοι ἄγου "κθὴ ἔργῷ 0) λόγῳ. πε- 

οἱ γὰὸ φιλοσοφίαν φημὶ ἔγὼ τίω ἀληϑεν ἰοὺ δόξαν ἐ- 

σεάγα! ἡμδρ μδὺόντων φχῃερκῶν ΘΟ ελτώ φαύλων ὅ, 

τοι αὐτίον. καήτοι δὰ τούτου ἡμιεῖς δχιμελούμε- 

νοι.οὐδὲν αὐ αὐσεβέτερον «ρείτ:! υ. οὐσῖ ἀμε- 

λουῦτες,ἀοεξεέςερον ὡς δὴ εἶτ! γὲνε)τι}» 19, 
τὸ οσἱ»-- 

καιον ἣ ἔχει» ἔγῶ φράσω. ἦλϑον ἔγω εἰς συκελίαν» 

δόξαν ἔχων πολὺ τὴ ἐν φιλοσοφίᾳ δγαφεράν.ξου- 

λόμδνος ᾿ ἐλϑεῖν εἰς συρακούσως συμιθρτυρᾳ λα- 

(ὧν σᾳ. ἵνα μοι τιμιφὶ τὸ φιλοσοφία καὶ πὐλοῷ τ 

“πλήϑει τῶτο οἱ, ὅκ σύ αγές μοι! αἰπφβη.τὸ οἱ αἴτιον, 

οὐ λέγω ὅπερ αὐ πολλοὶ εἴποιεν᾽ ἐλλ ὅτι ἐφωνου, οὐ 

πάνυ ἐμοὶ πις δύειν σύ. αὐ λ᾿ ἐμμε μδρ πῶς ὁποπύμα- 

ψαῶς ἐθέλειν,ἐτόφοις οἵδ μι ταπῤυψαι, 7) ζητεῖν 
λ 

ἣ ῳοςΐα,Ἡ τὸ ἐμὸν ὄφιν, ἀπιςῶν ὡς ἐμοὶ «ἷδικεῖ" Ις 

οἱ δὴ τούτοις βοαίντες, πολλοὶ ἡστν, λέλοντες, 
ὡς 

σὺ ἐμοῦ μδὺ,καΐαπερε9 ἡχας ἀλλα ἰασ έσδωχας. 

ταῦτα δὴ δχχ(εξόηται. ὃ δὴ μῇ ζυ το οἰιχφηόν ὅςι 

ποιέιν, ἀουεἵγω σοι τοὶ Σποκρίνωμαι ὃ σὺ ἐρῳτᾶς, 

πῶς χρὴ ἔχειν ἐμεὲ κοὶ σὲ φροϑς ἀ λήλοις. εἰ μδοὑ- 

λως φιλοσοφίας καΐαπεφρϑνηχσς ἐῶν νὰ 62 

σταρ᾽ ἑτέρου απο »Ἡ αυτοξ βελτίονα ρηκας 

Ὧ] σεαρ᾽ ἐμοὶ, ὠκθϑινὼ τῷ. οἰσὶὶ ἕο ῳ, τὰ ποῤ ἡμ
ὴ 

σι! αρέσκει, τιμητέον ΚΟ ἐμὲ μῴλιϑει. ἤν ΟΜ Ὁ ως- 

περ κοὴ ἐξ αῤχῆς» σὺ καϑηργοῦ ᾿ ἕψομαι δὲ ἐγὼ" Τ- 
μώμϑρος μϑὺ γὼ ὑπὸ σϑ,τιμήσωσε μὴ τμῶμλμος Ἄ, 

ἡσυχίαν ἕξω. ἔτι ἢ σὺ μδὲ ἐρμιὰ τρὴϑ "ἢ τούτε χαϑη- 

οούμϑρος φιλοσοφίαν “δόξεις τημῳν" κ) αὐτὸ τᾷτο δ 

-βεσκόπεις χοὶ ἄλλως, τορὸς πολλῶν δυσδοξίαν σοι 

οἴσει ὡς φιλοσόφῳ ὄντ᾽ ἐγὼ σὲ σε τιρδμ᾽ μυὴ τιμῶν- 

τα πλοῦτον δόξῳ ϑειυμαζειν τε καὶ δγώνειν. τδτο 

οἹ ἴσμὸν ὅτι αὐϑοὶ πῶσιν ὄνομῳ οὐ καλῶν ἔχει. ὡς 

δι ὦ κεφαλαίῳ οἰπεῖν,σου μὲμ τιμώντος,ἀμφοτέ
- 

Θφίς κόσ μος. ἐμοῦ «δὲ, ὀνειοὸς ἀμφοΐν᾽ αἷδὲ μὰ ουν 

τούτων (αῦτα.τὸ δὲ σφαιοίον, οὐκ ρῶς ἔχει. δὺ-- 

λώσει ὁ σοι αῤγέδη μος . ἐπειεῖάν ἔλϑη- χϑὴ δὴ κοὴ 

αἰρὶ τῆσδε ὃ τούτου τιμμιώτε οὐν τ΄ ὅς} 0) ϑειότερον, 

χαὶ μῴλᾳ σφό᾽ ἀντὶ δηλωτέον, τ οὐ συ Ἦν 

πομφας ὁπορούμϑμθ᾽ " φὴς γὸ δὴ κ') τὸν ὠκείνου 

λόγον , οὐχ ἱκανῶς ὑπο σδεοθείχθαι σοι ὥῶθα τῆς τῷ 

ππροότου φύσθως. Φρφφέον δγίσοι οδὲ αὐνιγ δ ἵν αὖ- 

τι ἡ ἐέλτος ἡ πόντου ἢ γὺς ἐν ηηυχαὶς πώϑη » ὁ αϑα- 
»“  Φ ») Ὶ ; ᾿ ’ 

“νοις μὴ γνῶ. ὦσ)ὲ γὺ ἔχει. δα τὸν πτίντων βασιλεα 
, 

ΙΥΕΒΦΟΚΝΜ ΘΟἈΚΕΘΟΟΆΥΜ 
(πλπι οοπίιεταάιποιῃ φαιοπάανε:ρ[ υγυἸθλάτη ὀροταῆι 

Δαπιθιτατος » νῖ πηοϊ ἰοτοβ ἐς ἔς αυὰτῃ πης ΟΡΙΒΙΟΤ 

πϑϑοιγοππξογγοηζοι, Ηος ποῦὶ5 ιιά θη οτίαη ΠδῸ 

ἔλυοηϊς Ὁ 6; ἴδοοτςε ἰἰςος, ὃς ἢ αὐ Ἰῃ (ἀρουου βὰν 

πλἰἰατιταῖς ποίεγα οἱδ ροοςατιιπη»ζαῃι ΓαξῈ} 5 αιυιὰμπη ἀ-" 

ἔχις δαιεημάαγο ἰἸμά ἀτα|ὰς σοττιθοῖα. Ἑάιυμάεπι δος 

ἀ!ςο» νογαμῃ ἔογο οριπιοηοτῃ (ρτα [Ὀγτη] αμαητμ 

αὐ ρῃι]ο(ορίλίδινι ἀττιηςυ) ἐς ποθιϑντ { Βοηὶ {π)}118 

δόμα,  μλα}". ταΐδην Ἔχ ΜΠ πιατι θαι μα ται} {- 

Πλ0) 5. ΑΛΘ.] 05 εἴτα συγαμτο νη 18} Πα 915 Ρ μμη ΑϑΩτ 

τὸ ρολϊομλιιδ: ὃς ὩφοΠ ροητο5» Ἁ1}}} ααιὸ μρριαρὸ δ 

ρτορμαπιμν Οποηναάηηοάιηιν ἀυζοιη ὃς μος [ΟῚ 

Ἑςδιιοηαζας τ{τὸ ποτὶ ρο Πτνοσο ᾿Δ ΠῚ ἀϊοαμν μην 

4ο ἐπ 5 σαι νϑ ἢ)» ἕλπια οέαῖ μ16 ρογῃ γα τὴ τη 

ὁ 5 481 τυὰς ρἢΠΟ ΟΡ μα ραηταν» Θχος]]οῖς. Οὐριο 
Ὅδπ Θτι πὶ οὐπι 5γΓασυ{ἃ5 ν ΘΠ] ς πὶ» ΟΡ 1ΟΠ)51 ἥ 

15 τοίζϑη το μαροτο τ ντ οτίλιῃ ἀριὰ αὐ τα ηε) 

ἴὰ ποποτα ται; ρ οἱ ορ ΐα εἰσ. Ν ογιὰλπν ΠΟΙ [1Ὁ 

Ργοίροι ὁ ΒΔ} τε 8.11 (υςςς ἶνε, (ὐαυίληι νετὸ μι! 

πο 2]1πὰ Πα ἀϊςο; ααληι ρ] εσ! ιῈ οχίτηναι οθῦ 

(τἀ Π]απὰ ἔα {Πε σαί αἰἴδτο : αιδα τὰ 0 (415 

ΠΔ}8Ὶ ογράοτο νης ος5,[ςἀ τὴς αυοάαιππηιοάο ἀιηνΓ 

τόγο νος : ἁΠο5 νοι ὸ νοςφατς : ἃς υ!ά 18] εἴεῖ νὰ 

σοτί] παι γογο, ἀπ η5 ΟΠ] ςοῖνῖ 1} Π] νηάοΡατν 

Ετ 40} ἀς 115 Ἰοαποραηζαν ΡΟΥΘ αΪτ] οΥαηῖ: αἰπγμηϑ!" 

το 5 αιιδά πιο αθνάσιη οοΠτομληθ 5) 116 «α 118 1. 

αἰηλαπα το μα ΠΠς5, ας ἰσίταῦ ταις ἔληλα Ἰηοε" 

θεῖς, Ου]4 δαῖοαι ροίε πὰς ποτὶ οροτῖθαῖ » 'δπὶ 8} " 

ντ χὰ εἰ υὰ φιοά ᾿τοΥγοσαί},Γοροηφὰπ)» 410 Ρδ΄ 

ἕω πο ᾿πα! σοι σοτετο ἀθρθαηλ5, 51 τὰ αιάο1} 0 
πλ ηο Ρ ἈΠ οΙ Ορ ἀμ} {Ρ ΘΥ 18» νάβοσο ΠηπατΏ 8, Ἂν 
Δατοιι ν6] α αἰϊο ἀπά Π{Π] 5 νο] Ιρίς ρογ τς ταπο 
τρθονα αυὰπι δὰ αι: ἃ τὴ8 τγαάἀ αηταγν 111 φομΊΡ ο΄ 
ἔζοιο. Ωἱδά ἢ ποίεγα εἰ] ρίαςοπς», πο5 απο αὲ η1ᾶ, 
χιπγὸ Βοποίανο ἀθθθ5.Ναηο ἀπτοπη, τά ]ιια1ὶ Ὁ 1117 

τίοντα ρα ιτου ερῸ (ξᾳυατ. Ἡποτάαζι8 ΘΠ 1Π| τῶ ἴό 
Βοποζάῦο : ποὴ Πποποίαζιι5 Δ [6 1» οομημ! οὐραπν 
Ῥτγατεγθα ἢ τὰ πομποτζαῦο ρυ 8 τὴς σα ροτ8, ρα Ποῦο, 
Ρἢ᾿Δ πὰ γί ἀοροῦῖβ ποηοτατγο : 146 ἀρὰ τ ΟΜ 
ἀπο πι» ΠΟα τὰ 1). ΡΧΙΠγ18. σαριοθα5 » εἰδὶ ο]ογΊα 
ρατῖοῖ, τἀπαιάπι {πριοητία: ἀπηατοΥ! : 51 πάμζε πὶ ἢ 
Ὸ τα Ποποζᾶιοῖο Πὴς εὐἰηἰπ)ὸ Ποποιδηζοηῖ» δ᾽ 
αἰτλας αὐ πιιγαῦὶ νίάορον ἃς (ςι] »᾿ος γοργὸ αιὰμ! 

ὕΠΓΡ6 δῦ οὐηΐθιις σθη φαΐ. ΠῸΠ Ἰσῃουα Π11}5. 

αὐζοιη Ππππηχαζίπι ἀϊοαπγ, ἴ μοποαηῖο, ΔΠ|007 
Ὀμ5 ἢοποῦ οὐἱτ: πι6 ααζθῦλ ΠΟΠΟΓΔΠΤΙΟ . απιροῦιῦ 

᾿πέλιηια. Ἐπ ἀς ἢϊς σα! άθπι [Ἀτὶς. Οἰδιοα 5 γέ 
τὸ ἰρίς. βοη τοξξὸ (8 μβαῦοι. ἸΝαγγαθὶς γεσὸ [6 
ὈΪ Ατοποάσπιιϑ» απ δά τὸ γεάϊογις, Πἰυά μοῦ 
ΡΓοτοί5 ὃς αἰ αἰ πἴτι5» 46 απο Ρογ 1ΠΠππῸ ΠῈ6 ω 
τοτγοσας» φοοιγατὸ ἱρῇ οἰὲ οἰϊοπάοηάτιπι. Α5 ΘΠ} 
γε 1116 γοξοεῖ. ποι {πα ποιθητοῦ ἰδὲ ἃ πὸ ἀς ΡΠ 
τγᾶὰ παζιῖα ἀοπιοηβτγαταμπι ἔμε, Π᾿οςηάι11 (' 
ἸΘΊΤΩΣ ΓΙ ππης ΡΕΓ δ ΠΙσ ΔΓ ΄υσάδῃι ἐνῇ { 4"! 

᾿αῖς ταθο]]α νοὶ πλατὶ γε] τοῦτα σοπτιηραῖν 48} 4") 
ἰεσοτγίτ, πιο]! σοτα ΠΟ ροίϊει. ἘΠῚ αὐτενὰ ἐτα. Οἰ 

- 

“δι, ἐ,, δ΄ ἑ|σ|σέ μ΄ “ὦ δ᾽... “«,..., ..ὕ» 

Ὁ ἘΞ Ὁ δι. σὺ 

Ω. 

.«2 

ΒΩ πτὶ 

Ώ- 

Η 

" οοπ ὦ 7 εἰ ͵ τ - ὡς ον 3) 

Ϊ ἘΠΕ Τ θ5 10 νον ἐνέκα πον μὴ γεῦσιν τὰ οἰ Ώ11Π} τεσ σαμέϊα (υπτ: ρ΄: ϑγατιᾶ οπιη τρί 

Ἵ ΉΤΟ τ ὍΝ ν᾿ δούτεξεον ν ἶ 8 ᾽ ΡαΙΟγογατη ΟἸΠ 1.11 σαί: οἰγοα σου πδιη ((0} Ἢ 

᾿ εανκαὶ τοίτον αὐδὲ ταὶ τ Εἶτα." οὐω αν) ΕΘΟΤΠΡῊ ὙΠ. τρετίατοκτὶαπν. Ἡαπιβηιις ἀπίηνα5 αβοέξας 404} μ, 

ἢ, “χἱναΐξε αὐτῶ ὀρέγεται γμιασεῖν πο ἅηα ὅει, βλέ- Πητ,ἰπτο Π σεγοια ρ᾽ ΟἹ 5 ἰη εα ας πΌὶ σορ παῖ (μην 

Ι ἢ] πους εἰς τὼ αὐτῆς συϊϑ μὴ ὧν οὐσὲν ἱκανῶς ἔχᾳ τ Οπογαπι αἰμι] (μΠοοητοῦ (6 βαρεῖ. ϑοά ἱΑΉ 

᾿ 11} δὴ ασιλέως πέρι ἢ ὧν πον, ἐδὲν ὅδι τοιῶτο τὸ δὴ ἸΡίο, δζ ἴῃ ᾿ἷ5 ἀϊχ!, αἰΒ1] εἰξ ταῖς. Οὐσῦ τς 

Ἢ]! Δ ΩΖΟῪ δ φησιν. ἀ)λὰ ποῖόν τι μιΐω σῶς δὰ ἴέῖῃ ροίϊ μος εἰ . ΔΛΜι15 41οἴτ. Αἱ 6111 ΤῊ 

{} μὴ τᾶτο ἡ γυχῃ ῷ Α πὰς νότον 7 Ἰῖς το τὰ 1ηζοττόθαζιο οἱὲ ΠιοηΥῇ] ἃς ΒΟΓ 

" Ξϑ παι δἱονυσίου καὶ δωρ όὸς ἴω ΘΜ :3 τά. 611} ὃς αιϊὰ πιαϊοτια οἰ σαπίαν Τχὸ νογὸ με΄" 

" 2 αἥτιόν ὅδ, χῳκῶν. μαλϑοον δὲ ἡ πσξα τούτου ἢπνα 

ῬΡΞΩΣ βς ἄν τς 

-ἰ- 

δὲ πον 

-αο - Ὡῳ-ΦπῇΦπιρε πὰς 

3. Ξε ἐσθ τὸ τος ττςξοο ρος ττοτ- 

τ Σ τ τς ξ ἐπε τ ;οσ πεν Ξ᾿ ἘΣ πε ᾿“ἀΞ-2-π ν. ----. τ ᾿ 

ΡῈ τ τὴ π -- -εαπις τνςς. φὰς φ τ τατ., ΞΊΞΕΣΟΣΞΣΞΞ. : ---- ΞΞ-Ξ- Ἐξ τς - ἘΞ ΞΟ ΘΕ ΝΡς..2. -- τς --- 5 ΞΡ -τ -- 

ταῖ : ξφταξθα, τς τ τε τ. τ :5.---Ξ “΄-τ--«-ΞΞΕς- γ΄ Ξε εἰ πα ποθοι τὰν 5 ἀϑόθστον -- α 

τσ, ἀλυδκῦ 

Ἂ ΟΝ 

Εατΐγ Ευτορθαπ Βοος, σοργιίϑῃι Ὁ 2012 βιοῶυδβει τς 
Ιπια865 γβργοάυςθα "γ σουπεϑυ οἱ Τῆς ννεί!ςοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

169170 
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βδ|8 τιάίουα γιά 

ἔἰπιιλας ααίάδην δηϊπλο ποίξγο ἱηρεπίταβ ὃ Οὐ δπὶ 
ἘΠῚ σας ογιας., νογίταζθια οοττὸ ἀμπΖαᾶπι αἰδι}ιε- 
ἴα, Τὰ πος α4 της ἴῃ Ποτεὶς οὐπι εἴδη Πιδ ἰδατίς, 
ΘΧΟΟρ ται ΠΣ ἀἰχηξιας ταατὰ ἔα {6 ἱπαθητοη δ. Ατ- 

“Ὁ ἐθ0 ἸῃΠτατ 5 ἢ οοιτα (δ Βαθοτθ. εἰδὶ νίάθγο- 
ἐατυΠγμ εἰς της αἰ ρατατίοιί δας ΠΡ οτος, Ν δο ἀἰ Ππῖη 
γασυΆ μη Πυιίτις ἱπ πο ητοσθηι τ ρογ ΗΠ :ρ τ πλάνη 
ἸΔῈ ο ΠΕ ρ θυ πγθάγῃ οἶγοα [α νδείαγὶ. Νὶ εὰπὶ τὰ 
[τη ἀμάϊτο 4[1ατὸ ἀπαΐπα αααάδιη [Ὀτῖε θεὸ ρίο- 
[ες ἐς, Γγοιηο  Ἐγατίοπος διζεια δἰμ5 τοὶ ΠυΠ]αᾶ 
ἀϑῦθπα {|| [δὰ αἰτας Ρτγότα {{Π| Αἰ του : αιδτδη15 

! Δηζα Πα σοη!δέξαδας, Εἶος ἀὐζθια πἰ [1] οἱξ ταϊο, ὅς 
ἰοῦ ποὴ εἰδὶ (0]] οδτίησιε, 5. οοττὸ [Οἶτο ποτα πδιη 
ἐπὰν Ρυϊπχὰ τα πὸ διά ἰτρα! τοῦ δςοὶ, Ἐπ ἘΠ 8.4 1- 
ἐπ [46 15,4 1π|5 ναγὸ πη ῖ5 ἀοιείσατιις νἹχ [6 Π| 
ἰαδους σοίχης. Οὐηπθ 5 αἰτοπι ξογιὸ ἃ δογαπῖ ποι 

Ῥάτιη, Ηδς δὐζοιη σὰην τα ἤπι ἃς βπογίης, οτὸ ἰη- 
ΠδΙΜΠγι1ς, γὲ ὁρίπου, αι α τὰ βὸτ ορ Ἰοίαπι Ρ τ ΓΈ]: 
υεπηλἀποά ττὴ οροῖτοῦ ἐπα ΐσοπι πο 5 μάθεγδ Ρο ἴ- 

ἥδαιη γογὸ μας ἃς ΡοΥ [8 αἰ (τι ]δ 18: ὃζ σαπι 4110 - 
ἴᾺΠη ΟΡ ΠΙΟηἶ θ115 σοι ραγαπόεῖς : πιοάὸ Γοίξπι 
ΧΔΏγ6]} ῬΟΓΕΡΟΓΙ5. πὴ, ΜΝΡΝΝ ποὶς τὰ δέ πο- 
δ ργ δ ὶ9, Οὑόπαηι σίτων ραξξο πως ὃς αἰ] αια 
᾿Χιμγι}5, (5 μαδοιιιῦ [ὰ οὐξὸ τα 4υϊάθῃν ἐα (ας σαι 
το ἀθήχατη δά ποςτα ΠΕ. Ἂς Ρο ἔχααπ δά τε Γό- 

“τας (δηξοπείδῃι εἰδὶ ταδαπὶ γοζαϊοτῖς, ἀπδίξατιο- 
δὸς αἰ ἢ το ἐουἤιλη σαριδηῦντα νοτὸ ἢ τϑέξὸ εἰδὶ οοιι- 
Διο ς, ἢ τξδ 5 ἐτθγα ἀα ΠῚ6 Ατοδιάοηλιπη, 116 ταν [5 
ΤαδΙ πιδγοᾶτον, ποπ ἢπὸ [στο γϑα δίς. χαδὰ ἢ Β!ς 
νη ἴογ [ξροτίς, ἀταιιο 114 αυαὲ τ τε Πγι15» 41 ρεητοτ 

᾿ΠΙΠΔΙΘΥΙ5, Πλγάθοῦ ὀαα! δι ἢ ΠΟΙ πταϊτὸ τη6-- 
"ας Ζαληγ πθης αἃ οα σας ἀυίτας, τὸ μβαρδαβ. Α- 
ἀν " Ἰδίξον ἰά ἀρ νεῖν. Μεάδε δα ΐμ ν6] τὰ» νοὶ Ατ- 

ἰἀθη 5 ἐν ἐν εἰδείοαεαι γ]]Δηὶ {αἰοίρετὸ ροτείξ, 
{πὸ δὺς Ποηοἴτιου ἢξτ, ἂς Τ)θο αοςερτίοτ, δας τὰ- 
ἸΠΕῊ Ἂς ἐχοϊδλης ᾿ς γηιαπὶ Ἰη ἀιιΓδ65 ΠΟΠλ ΠῈΠῚ 
. οἰρ πιὰ ἐὐμἀἰτἰοηί (γος Θχρετίαπι. ΝΠ] (πηι ε- 

ΠΠΠΨῈ πγρὰ ἔδτι ὉΡΙ ΠΟ, ἡια; ἀϊότα δά ρορ!α" ἢ ηγᾶ- 
᾿Ιἄξαηζαγ: ἤρα πα ἀρυα ἱπροηΐοίο 5 

ὌΠΠΑΡῚΝ ΠῚ ΓΆΒΊΠ 1 ὃς ἀναίπα, 5:ρε νοτὸ ἀἰδξα 
υς α ἔχις μά ἴσα ἃς πχυϊτὶς πη !5ον1χ τἀ πάθην νεἰας 
ἐνδῳς “ΠΠῚ ΤηΔρηΟ ἰᾶθοτε ρὰε βοαηταγ ἀπε θά 

Ἰὰς Γ ᾿Π γα 116 φοπτίησογα σοη πδαὶτ, 14 θά], 
1ι τ Πδρ] τὲς Βοναΐπος 40] {8 Ἰαπὶ ἀπ  ἰογαπτ: ρ6]-- 
ἄτας ἀοο ταῖς, ρο Ἰδητος ΤἸΘαΟΓ 251 ΘΧΑΙΠ]Π41- 
ὁ δὲ Ἰῃδίοληο [οἰθετος : Ρεοιδένι ἰὰπι αἴδτο ποότια 
πὰς ὉΓΙσΊητα ΔΠηΪς ἣσς ἀπά!ογιης, ἱ ταϊπ ἢ δην- 

Ἐνως ὅπ αἰάϊτι ΄4ιοπάδιῃ ἱ πογρά 111 τπαχ πιὸ 
ἮΝ ΔΠΓαΓ 7 64 δὲ παπς ΡΥϊπλιὶτη να] 46 στε 6111 
ἂ “τα δ ρα εἰρίσαα : δὲ νων της ρε δα} Π]ηγα, 

παῆς {Π5] ςοπτεὰ νά θεῖ. ἢ] ς τρίτα ἱπξιιθηβνσδιις 
Ἂς Δυπηοις ΡΟ ΐτοαδῦ δοτὰπι αα Ὁ] ἱπαϊρ πὸ Δ0 

"ποτὰ πῆς δχοϊάεγίης. Μαχίπια νοεὸ μῸ185 τοὶ σα- 
με οἴη! ἢ} (τδογε, [δα αἀά (ςοτο. Νά ψια (τεῖ-- 
ον ἀν ΠΟπεῖ ποτ! πὸ ροππτιῆδς ἀς οασία ὨΪ ΜΙ} Θρὸ 

[ἢ ̓ δ ερῇ νη Ζιδῖη» Πς σι ΟἹΕῬΙ ζόης ρα ργδ- 
ΠἸΡζατῃ αἱ ἰχιοά, ποῆϊ εὐτι τ δαυζοπὶ πιοάὸ α]-- 
τατος γατῖς Πιπτ: αὶ νὴτ ϑτίᾷ ἀἃ πε ηὶς εἴδει, ν τ- 
αὐ ἡ ἰϑταῖς, ψαἱο: δὲ ποδίς ογεάς. Ατῷ μᾶς ερ!Πο]ᾶ, 
ἄμε ο Ἰεσετίς, Πξατίπι οὄδυγε. Ετάς Ηἰς ἅ!ἀξ 

νατατὶς ἀαϊεπ ααδά αα τα ῬΟΪγΧεπιιηι ΠΟ πηϊτ- 

Ὶ 

τοὶ, 

Ἰωνὸς ἰδ 

Ε] 

ΕΡΡΙ. Τ᾽ .. δ. 279 
ὠοὲς ἐν τῇ ψυχὴ ἐϊγιγνορϑμη ᾿ ἰωὺ οἱ μήτις ὁΐξαιρε- 

ϑήσετας, τῆς ἀληϑείας ὄντως οὐ μήποτε τύχοι. δὺ 
δὲ τῶτο τορθς ἐρυὴ ον τω κήπῳ χπσὸ ταῖς δείφνωις, 
αὐτὸς ἐφηδϑα ὀννενοηνκέναν. κθὴ ἐξ) σὸν δῦρη μζοι. χρὴ 
ἐγὼ εἶπον, ὅτι τῶ το εἰφαϊνοι τόσοι οὕτως ἔχειν, πολ- 
λῶν αὖ εἴης λόγων ἐμυε δπολελυκὼς οὐ μίω ἄλλῳ 
γε “οτ' ἔφίωυ ἐν τετυ ηπένωι, τε θ᾽ δυρηκότι. ἀλλὰ 
ἡ πολλήμοι τραᾳατεία, αἰϑὶ τῶτ᾽ εἴη. σὺ δὲ ἴστος 
μδρ ἀνούσοις τῷ ταύχο οἱ αὐ ϑείᾳ μοίρᾳ, κΚ' τϑϑ᾽ 
ὡρμησας ἔπειζᾳ ἀντι τὸς δ ποσείξεις ὡς ἔχων βε-- 
(αίως, δύ κατέδησεις, ἐγ ἔτι σοι τοτὲ μὲ οὕτως, 
τότ οἱὲ ἀλλως,, αἷδὰ τὸ φαια ζόρδυον.τὸ δὲ, οὐδὲν 
ὄςι τοιοῦτον φῇ τῶτο , οὐ σοὶ μόνῳ γέγονεν. αἰλλ᾽ εὖ 
ἤϑι μμησένα πωστοτέ βϑυ τὸ ϑῷτον ἐκουσαγίᾳ,--: 

χειν ἄχλως πως. ἢ οὕτως κατ᾽ ἀρχάς. κοὴ ὁ μδὺ 
πλείω ἔχων φρώγικαταιὁ δὲ ἐλρἤω, μόγις ἐπαλ 
λοΐήονται. σγεσθὸν δὲ οὐδεὶς ὀλίγα. τούτων δὲὴ γεοο.- 
γότων καὶ ἐχὸν τῶν οὕτω αἐεἶον κ5} φίω ἐνιζω δόξαν 
δύρήκαμϑυ ὃ σὺ ἐπέςφιλας, ὅπως εἴεὴ τορῶς α Λλή-. 
λοῦς ἡμζῶς ἔχ εἰν ἐπεὶ γὰ βασενίζᾳς αὐτὰ ξυϊγιγνό- 
μϑρός τε ἄλλοις, χαὶ φοοαϑεώρδυος φὐοοὶ τοὶ Ὁ 
ἄλλων, "α) αὐτὸ κα ϑ' αὐτοὶ νιωῦ σοι ταῦτα τε εἰ ὡ- 
ληϑῆς ἡ 6 ἄσεινος, οοοςφύσέγαι. καὶ οἰκεῖος τούτοις 
τὸ καὶ ἡμὲν ἔσῃ. πῶς ουυῦ οὐ ταῦτ᾽ ἔς αἱ χοὶ γεώντα εἷ 
δἰρήκαμδρ; τὸν Αργέδη μον, γυιῦ το ὀρϑῶς ἐστοίησεις 
πόέμνας. κα! τὸ λοιπὸν ἐπειδὰν ἔλθη ὡϑθς σὲ, καὶ 
ἀπα[γείλῃ τὰ παῤ ἐμοῦ " μῷ ἴξῦτα ἴσως ἄλλαι σε 
Σπορίαε λήψοῦγαε, πέρι εἰς ὃν αὖϑις αὐ ὀρθῶς (ξου- 
λέυῃ παῤ ἐμὲ τὸν Αρχέδυμοον" ὁ οἱ᾽ ἐμιπορσυστέμμε- 
γος, ἥξει πάλιν. χα] τῶ το ἑαν δὲς ἢ Ῥὴς ποιήσης,, χοὴ 
(ασανίοης τὼ παρ ἐνιὃ πεμφϑιύνί ἱκανῶς,θαυμά. 
ζοι μ' αὖ εἰ μὴ τὰ ὡρὶνὕπορ.ύμδμνα στολύ σοι διοΐ-- 
σφ ἢ τὰ νυ ϑαῤῥέντες ὃν στοιξῖ τε οὕτως" εἰ μὴ γαρ 
στό]ε αὶ ἐμεπορίως ταύτης, ἐΐτε σὺ ςείλης, ὅτε Α ρχέ- 
δῆμος ἐμεποροῦσε) καλλίω κἡ ϑεοφιλεςέραν " σὔ- 
λοθξ μδ τοι, μἡπόϊε ὀκπέσῃ (αὗτα εἰς αὐβροίγτοις 
πτη δ᾽ ὔτοις. ορεεῖον γὸ ὡς ἐμοὶ «δοκε ἐκ ἔςε τούτων 
χορός τοις σγοῦλις κατα γελαςότερα εἰκούσ κατα" 

οὐο᾽᾿ αὖ ποὺς τοις σῦφυεις ϑαυμαςότερά τε τὸ ἐὐν-- 
ϑουσιωςηκώτερα. πο λάχις ὃ χερόμϑρα κα εἰ εἷτ- 
κεόυδρα, ἡ πολλὰ ἔτη, μόγις ὥςπερ χρυσὸς ἐχκαν 
θαύρεῦ) ὦ πολλῆς πραΓκα]οίας. δ᾽ θαυμα ςὸν αὐ- 
τῷ γέϊονεν, ἄκεσον. εἰσὶ γὸ αὔθρῳστοι ταῦτα αἰκομκοό- 
τές,κ) πλείους δυνατοὶ μδὺ μοιϑεὶν: δυνατοὶ σὲ μίψη- 
μονόϊ σε. γὼ (ασαινίσοιδιες πάντη, παῖ σὸς χρίγαι 

γέφοντες ἤδη, ἐκ ἐλῴήω Ῥιάκονίᾳ ἐνὴι᾽ ἀκενκοό- 
Ἴς οἱ νῦν αὐτί σφίσι φασὶ»τὼ μδρ τόΐ ἐπιςόταζ σύ. 
ξανίᾳ εἰ) ,νῦ πιρόταΐᾷ, καὶ ἐν αρτγέφοϊϊα φαίνεάϑοι- 
ἃ δὲτόφε πιξότατα, γυῶ τοὐναντίον" ζοοθς ταῦ τ᾽ 

οὐ σκοπῶν σὔλα οὐ μή ποτέ σοι μεϊξιμοελήσῃ τ᾽ 
γιεῦ φἰξίως ὧκ πεσόντων. μεγίφη δὲ φυλαυκὴ » Τὸ μὴ 
ἡράφειν, ἀλλ᾽ ἐκ μανϑανειν. οὐ γερ ἔξ: τὰ γραφέν.- 
τα, μὴ οὐκ ὀκπεσεῖν. ὁζᾳ (αῦτα οὐδὲν πώποτ ἐγὼ 
«ἷδὰ τούτων γέγραφα. οὐοῖ᾽ ἔςι σύρω μεμα ΤΙλά- 

᾿ » ἷ ἢ ““,ἭΨἷἾνΝ͵, 4 9 ς ἃς ἥ δ ἐν, οὐ σ᾽ ἐς ἱ-τὸ δ γιωῦ λεγόρῆνα Σωκθάτοις 581 καλοῦ κ᾽ νέου γείὀνότος ἐῤροδύ,, πο ϑοῦ, κο δ 
λὴν σι αὕτην γῦν πρῶτον πολϑιχις ἀγα γνουὶ,κατάκαυσον. ταῦτα μὴν ταύτη δα ἢ Πολυξένου, ἐθαύ. 
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ἐκ τβο αν Σ Ἃ υυφεσδωδα, ὡρῶν: 

ον ΟῚ 

οοίς, (οργτίᾳ ἢ! Ὁ 2012 ριοῶυδϑβι τς 
δα Βγ εουήεϑγ οἱ Τῆς ννειεοπιε Τιυβὶ, ἰοπάοη 

γ»8ο ΙΝΕΚΦΟΚΔΥΜ αΟΚΕΘΟΚΥΜ 
βάσεις, ὅτι οὐ πέμψαι μίσοι. ἐγω δὲ χα! «ἰδὲ ΝΛυκό- 
φρονος ἱ(οὴ 47) ἄλλων «ὐὐοῷ σοὶ ὄντων, λέγω κὴ 
πᾶλαι Κρὶ νυ τὸν αὐτὸν λόγον 5 ὅτι πυρὸς τὸ ὅζαλε- 

αθάΐα καὶ φύσι κὼ τῇ μεϑόδῳ Τ λόγων, πάμπο. 
λυ δῴαφέρεις αὐτί. καὶ οὐσὶεὶς αὐγὴϑ ἑκὼν ἐΐξελεῖ. 
χέται ὡς τινες «σολαμθ «ἡουσιν,ὠλ᾽ ἄκοντες. Καὶ 

«[ογοεῖς μᾶμτοι πάνυ με ῥίως τεϊχξ" ἀστή τε αὐτοῖς κ. 

δεσδωρηϑο αῦτα μρ «ρα τού! πολλὰ, ὡς φ'δὲ 

τοιώτων. Φιλιςίωνι ἢ, οἱ μδὺ αὐτὸς χρη σφόδρα χξω" 

εἰ οἷόν τε, Σπευσίπασῳ χρῦῆσον τὴ ὄσιοπεμψον. 917) 
δ᾽ σου χρὴ ασεύσιπισος. ὑπέσγετο σὲ μθι κὸ φιλιςσίων 
εἰ σὺ ἀφὴς αὐτὸν,ἡξειν προϑύμως ἀϑήναζε.τον ὡκ 
 λατομιῶν σ᾽ ἐποίησως ὠφείς. ἐλαφφαὶ 5 ἡ σδέη- 

σις Χρὴ αἷϑὰ ΤᾺ οἰνκοεγῆο᾽ ὠυτεῖ, κὼ αἷδὶ Ἡγησίπαου 

τῷ Αθίςωνος ἐπόςειλας “ἀρ μοι αὖ τις ὠςσδιχὴ ἥ του. 

τοῦ αὶ ὠκείνοις. χρὴ σὺ αἸϑῦη, μὴ δχέρενψειν. καὶ αἴϑὰ 

Λυσικλείδου,ταληϑὲς εἰπεῖν ἀξιον. μόνος γὸ τὴ 

Σικελίας ἀϑήναζε ἀφικομᾶμων, οὐσδὲν μιετεξ αλετο 

«(δὶ ἃ σῆς τὸ ἐμῆς συνουσίας. ὠνλ᾽ εἴτι ἀγαϑὺν καὶ 
δὶ τὰ (ελτίω λέγων αἷδὰ τὴ. γεγονότων, δχωϊελέμ. 

Τῷ ὠνώ. 
Λάτων Διονυσί;» 'χαίρήν ἔχιςείλας, ἀῤ ὀρθῶς 

«ἢ τυγ χοώνοιμα τς ὀελτίσης φ«οοφρήσέως »ἤ 

μᾷλλον κ᾽) τίω ἐμίω συνήϑτιαν γράφων 40 τρῷτ- 

ΕΣ] (ὡς "ΤῈρ εἴωθα ὧν τῶςς ὅϑῃςολας τριὰ φίλους 

“Φεϑσαγορόζειν . σὺ μδρ γὼ δὴ κοὶ τὸν ϑεὸν ὡς ἡΓγει- 

λαν οἱ τότε ϑεωροιοῦτες » φορφσείπτες ὧν δελφοῖς 

τω τούτῳ ϑωπεύσως τω ῥήματι. κοὶ γέγραφας 
ὡς φασὶ χαῖρε κοὶ ἡδόμδμον (ξίοτον δχέσωζε τυφῶν- 
νου" ἐγὼ δὲ, οὐδὲ αἰθρφόστῳ μὴ ὅτι δὺ ϑεφῖ, ὠϑοανα- 
λόυσοϊμζω εὐ δρᾷν τῶτο.ϑεᾳὶ μδὲ «ὅτι οὐοῷ φύσιν 

«οοφςταῆοι μ᾽ αὖ. πόῤῥω γὸ ὑσονης Ἱδρυται κοὴ λύ- 
πης,τὸ Θεῖον. αὐθρῳῴστῳ δὲ. 61: τα πολλαὰ ξλῴβην ἡ- 

«δον κὺ λύπη “δρνῷ. σδυσιφϑίων τὴ λήθην τὴ ἀῷ69- 
σινην 1) ὅ ξραν τίκτουσα ὧν τῇ ψυχι᾽ ζαῦτα δ. 

τῶς οἰρήϑϑω παῤ ἐμοῦ ὩἾΑ τῆς «οϑϑςρήσεως. σὺ ο, 

αὐαγϑοις αὐτοὶ, ὕπτη βούλει δεξαόγω; (ύτη δέχου. 

φασὶ σ᾽ οὐκ ὀλίγοι, λέγειν σε τοφρός τινας τὴ πο 

σὲ ωρεσβοϊόντων.ὡς αῥα σοῦ πότε λέροντος,ἀκού- 

σεις ἔγὼ μέλλοντος τάς τε ἑλλίωίδας πόλφς ἐν Σι- 

κελίᾳ οἰκίζειν, ἡ Συρφπκουσιρς ἄχικουφίσωι Ἵ αρ- 

χίω, ἀντὶ τυραννίδος εἰς βασιλείαν μεϊαςήσαωνίᾳ, 

ζυτ᾽ ἀρὰ σὲ μδρ τότε διεκωλυσω ὡς σὺ φὴς » σοὺ 
σφόσρα τρὐϑυμουμᾶρεινυν δὲ σέωνω, οιϑδῳάίσκοιμι 

δρᾶν αὐτὰ ταῦ τα τὴ τοῖς ὀζανονίκαισι τοῖς ἰδίοις," 

σὴν αρχὴὶν ἀφαιφούμεϑώ σε. σὺ οἱ, εἰ μδότι δέ τοις 

λόγοις τούτοις ὠφελῇ ιηνωσκεῖς αὐτὸς" ἀσθενεῖς σ᾽ 

ουῶ ἐμὰ τἀναντήα 2) ἡβυουδύων λέγων. ἀδὲὺν γὸ 
οἷσὸ φιλιςίδου ᾽ καὶ ἀλαν πολλῶν. χροὸς τοις μι- 

δδοφόρρις,  ὸ εἰς τὸ Συρακουσίων πλίϑος σδιεξ λή.- 

θην, δζὶ τὸ μδῥοιν ἐν ἀκροπόλει. τοιὶ δι᾿ ἔξωϑεν εἴτι 
γίγνοιτο εἰ ιφίρτημζοι πτῶν εἰς ἐμὲ ἕέπειν, σὲ φάσκον- 
σας πώνζᾳ ἐμοὶ ποίϑεδοω). σὺ σ᾽ αὐτὸς οἷδδα σαφέ- 

«οἰ τ᾽ πολιτικῶν ἐμέ σοι κοινῇ φϑαγ ματα σώ- 

ταπι. ἔσο δυξοι ἐς ᾿υγοορἤτγοηζς οἴ] Ά 1 δ το 4}: 

4] ἀριιὰ το [ὑπτ» Ἰάφιι φαοά Ἰαπιάιιάιμ) δ ΠΤ 

Ρτοσγίιϑ αἴπισαιο: τὸ (ΟἹ σοτ᾿ ΜΕ }8 τ Ἰη 9.610» Γ1Π| ἀ!!- 

[ετοπαὶ ατῖς ρχαίζατε ἡιὰμη Ρὶ αὐιαηι : πος ΠΠοτμΠΙ 

αισησυαηα (ροητο εἰδι 1 ἀπ ραταηᾳο «νι ΑΠ 4] [ν 

[ρ᾽οαπταξεσραογο,ίο στο 8.. ΑὙα ν᾽ἀοτ 5 Δάπηο" 

ἄσμν πιπηαιυτοῖ 4115 ἔα 18 νίμα»ς πομοἴξις οοΝ Πην 
ποτῖριι ργοίδουτιι5. ϑεὰ ἀς 115 αιιάοπι ρεγιηάθ ἈΦ 
ἀε τα! ρα ταὶ τὰ γαΐτα ἰἰορῖ ἀϊσοειο. ῬΕμ ιομΕ {να 

οοητίροτιτ υντόγε ααὰμπι τπαχἰ πὸ, Ἐπ ΒογῚ ΡΟτΈ75 
ϑρουμπρρίντογο ορεγαταζαηιο τϑηλίζτας, Ερεὶ αιμάει! 
τα! ὃς δρουῆρριις, Ῥο Ἰοιτὰς αατῷ πλ]Ε1 οἱ Ῥμη ηο, 
ἢ αθοῖς ἀἰητίατας. ἰς Ατμοηαϑς ὃ νείξιρίο ΡφΌτΩ» 
ΤΠ] αι. οχ ἰατομλλ15 ἀν 16. Ἰλιάδος ἔπεσιν, {έμιν 

φυτῷ ροτίτίο ταμιὶ ἐς 1115 προ οατ 15» αυὰπὶ ἀς Ης- 
σεῆρρο Ασγηϊοη! 5 ἢΠ1ο. Διὶ ὃς δά π)ς (οὐρα... 
41}15 ᾿μαὶς ν 6] 1}}:5 ἰἰασὶά ν ἢ τ ἱπξοττο » ἂς τὰ [4 ρέϊ" 
(φη(φτίδ,τς αὐπμὸ ρου Π]υχιιη}.1)ς Γ.γοΠ Δ ΡΝ: 
τούδανοία [ατοτὶ ἀςςοῖ, ἸΝοιηρς (οἷς μὲ εχ Ι: αἱ 
5101} 14 Αὐπθηιας ργοίθξει {ππὶξ » Ἀ]Β}} 1 τα πού 

" ᾿ » Α - ἿΣ 
ςομ ποτα ίηθ ἰηιμηυζαις. ϑ864 οα αι [αξὶα «πη 
ααοείαϊε γοῖθδὶς ριον ἰτῖριιδ παρ ς πομοῖϊαι, 

Ἐϊάονι. 

[χτ0 Ἐτὶ5 δῇ τούσιαρ ροπαζαν ἴῃ (αἰυταιίοηβι8» Ρ 
ῬΡ ιουγῆο σαμάοιο τη αιρηιαάηιοάιμη ἐρ0Ὸ Ιο 
υτμ5 ἔτ (τί θεῖς δά ἀμλοοβ, βοῆς ἄρεῖο. Του" 
ἄφιπγντ ἀὐλνης ΠῚ ιν δου 1} ἸεἸρἢι5 ΤΩΝ 
Τφυτη ἐρίυμι Βα ὸ ἀρρο! [ΠΕ], Ἂς Πππ1} τοῦ (ΟΡ 
{τι : (ὐλυάς . νἹτάμηαῃε τγγαηηὶ ποι άαμὴ [Θγιᾶν “ 

φῸ διιζθην ἤδαὰς ]εῖηλ πος πιοάο , ἡςη 16 ΠΟΙ 
ἢςτ (ΑἸ αταγίπ. οι ει : αϊα οουτγα “108 η3΄ 
τυγάπι οαιαγ, ἸΝάπη ργοσα! ἃ πο] οἰεα ἃς νο ρίας 
ἀιαιηἶταϑ. ΝΝοη Ποιὰ θη : 418 {Ρ κι ἀοτειπε! 

ἴυτη ὃς ἀοϊοτοι ἰρίι αθοτι νο ρτδϑ » μοδεχιά με! 
ἴῃ απληλογδς ΘΟ]! οπα, ἐπ Πρι θη) ὃς ρει αι 

τίατη ρατίθη5. Ἐτ ἀς (Ἀ]ιτατίοπα αι: άςπν παῖς ΠΊ] 
ἀϊέϊα μτι μα τι ροίξαιανη ἰθρθτ 5, ποτὶ νοΐε9)Ὁ 
(40 165. Εεγιμς νθιὸ ἤοὴ ρῶμοι τὸ ἀΐοοτο (ΟΠ ταΠ] 3 
ἰοσαῖος φιοίαπι » ἀπηι τα δάδιης ἴῃ απίμιο ΒΖ 
θυ (ὐὐΐεσας οἰα!τατος 1 510} 1 τοιείτιοζε : δι 57΄ 
γασιίαηος γε διιάτονας ργὸ τγγαπηϊάς γορΊ απ φαβοῖ" 
πατίοηδία ἐπ ἰπάποογο. Αὐάιθητοι νετὸ μας 
εἰδί τς, βοοτος 14. οδθεςιε : οὰτν τὰ γομεμηθεν : δ Ι 
Ἰά συροι68. Ναης ἀπζοηῃ 1} ἱρία νι βᾳςϊας, τομάς 
ἄοοθτα : ἃς 1115 ΡΓΟΡΓ 5. Πα Θτ15 αἴαις ΠΝ 
οὐίαην ἃ ποδὶς ταυτὶ ἰαδεξιξεατί. τειν (ογπιοῖέ 

ἰμωϊοίφαοδι ΔἸ Φαδιὴ ἰδὲ νοὶ  ταζοι ἔδγαης» τ 
σοσῃοίοί5 : ἰπἰ γα σογτὰ τὴς ἁβῆς 5.» οὐτη οοητῖαί ἢ 
ἀρὰ αιὰμῃ νοτῖτας ἴς. Ἐκ ργοξβέξο (ατὶς (υρέαν 
Βιδέξφημς ἃ ῬΗΠΠΠΙάο ὃς αἰιὶς σουρί ας ταυϊάϑ 
γ]Ει οσηῇατα εἰξ» δ ἀριι μλ}}1{655 ὃζ ἀρὰ ςγγαῦι! 
ἴβηος. απι οὐτη ἴῃ ἀτοο; νηὰ τεσυτῃ μαϊιταγεπιν 
πληΐα τη] φἔλέξα 'π τὴθ οοηπουτεθαηζαγ, αἤγίῦν 
4υὶ φχεγὰ ογφηζ,τε πησαίΐία τηθὸ οὔ ΠΠ|1ο ἕασοτε. Οἱ 
αροττὸ ((ἷ45 ρεῦραποα τὴς ἴδοι ἐς φαβρτηαῖοῦ 2 
ομμ] ρότα ηἴ64, ἄτα 14 Ὁ Ἰηἰτίο τεδόξα! Πρ δ 
αἰἰχιυϊά ροῖϊε πιο ργοἤοογο αὐρίτγαγου.» ὃς αἷἱα αἰ 
ἀπην εχ σι οσιιπι ρτοσῃγῖᾷ πιράϊοογιῖοι δίς ρ»οὐδ᾽ 
(τὸ οφυγμητοπι; Ομίδιις ταιηθη ροΐϊθα ναὶ τὸ 
ΑἸἴαπ) δυάϊο αυράληι ργάτεῦ τηθηζθμι τα θϑ1} ἢ 

μᾶρον ἑκόνίᾳ, ὀλίγαι δὴ χαταρχὰς ὅτέ τι πλιέον ποῆων αὖ ὠήϑην' ἀλλά τε βρᾳγέα ἀῆα. κρὶ «ἷὲ τὰ ὃ νόμν 

συφφοίμιαι αττεφασεινΐᾳ μεξίως, χωρὶς ὧν σὺ φρρρσέρραψας ἥτις ἕτερος. ἀκογω γὃ ὕφερον ὑμδηήτιναῦ “ἢ (εἴ! 

»Φ Ρ ΡΣ ΠΡ ρο 0} “Ὃς δὰ Ὡὦπῶσο 'δκῳὦὁ ὑπὸ ὅς, 



ἰου αι δδι15 τὴς ἐξα ἀτοῶς ογἰ πα πατίο: [δα πναϊτὸ πτὰ- 

τὰ αἰς. γε (πλάοτό εἰρὶ ἢς οἰπίτατος Ογαςας γοίξδιταο- 
τὸς, ἰεὶ Ρυηγῇ φα!άς ἐς ΡΓΪΠιΟ {ἰς ἀσοῖρεΝ οι δγγα- 
“αἱᾶς ἃ τ γοσατας δὰ Ἰλίοπο : αυσμι εἶξε ἐρίς )1. 
Ἰλρ ιν ἀρ τὸ ἀἸση τας 591} Ἰαπρυ δοίρο5, α- 
ἴᾳτο γογὸ "6 ,ἃ ἴα! εξοέξα; Ζαιθιι8 οὔπηο νοὶ 

ἸῃρἀἸοοΥ τον ΡυΙ φη5 οριι5 ΟΠ δα τος μα! απηοα! ρ6- 
της χα 65 τιμς ογᾶτ Ἔχ εἰ πιαγίς. Τὰ νοτὸ οτας αὐ- 
ἰπσ ὰ ̓αθ ο 5: ἃς ΟΠ 4ΙΙΟΤΙΙΠ) οροττοίρας τ ΡοΙ1- 

τᾷ Ἰαΐγοτο ̓ ριαΓι 5» }1}}1 φαοα; ναἰάς ἰρηοτι5, Ῥοί 
Ἔδ, (19 χαῖς πομιο, ἤπιος Που5» ἤμο ἔουταηα ἡ μα ἠᾶ 

ἰξοῇ [) ομΠοιη ῬΘΡυΙς τὰ (οἷν γο] έξα5 65. ΑΠαριταῦ 
“ΟΠ Ο)6 0] ἅγιαι δἰταιυᾶ τοῦ τοτὰπι οἰ τὰς 
τεμξξα ρατας - στα νιᾳοτό ργιάοηςξ φαίάξ Σοηίαϊτο- 
τξα! δτρ ρα αι: το αὐτῷ ργιάζοξ οὔ Πλμ τι ἢα0-- 
ἕο ὶς ἰτὰ ἔμ Ὁ τοὶ ςξὔννε Ὁ προ γα 689} ]ὲς πηροτα- 
τῷ ἀΣ δ ςρογοιὶς (δ 4 πυμποά! Πποιμπίρυ5 τοιότα 
ἘΣ τοὺ μῆς οτροὸ αι οροττοίας ας ἔαςοτοὶ Α ἢ 
[τω ι4 αυοὰ ἕαριο δὰ Αδθῇίμοτο νι Δοἰΐςος ΟΠΔΠ] 8.1- 
"μὰ λατιρῃς »Ὡς ἐπα! τα ιν αἰοιο]οτῇ 1ῃ Οα μι νο- 
ἴοι, Ἐξ ]υ ομλη μο οοπατγίννε γοϑ μοῦ ἀΠΠ]α8-- 

ἐξ, ἃς ἰοηρὰ αι ὁ5 ἰῃ ΡΥ Ιαὴν ἀπο τᾶ σταυϊάτη- 
ἊΝ ἐξέβορδηη, Τα Ὁ} ι} το Ἐς οἤϊτὲ ρυΐος 4μᾶζο οο- 
ΓᾺΣ ὃς ὶ ὕχ Ποροι!ΐ ιν Ἂ (τθρταιῃ Πιοτῖζ, ποῆϊιδ γη- 
δὰ ΕΙ ΘΥτα πη. Ἵ δηφέ ΥΙΧ ϊτὰ ςομμοιθλιδαντ 4ο- 

1ΠῚ ( απουαι 6110 ἱπρϑαϊοὶ ΘΓ4115} ΓΕ ΘΑΥΘΙΠ); 

ἐβηριαθνια ἐ80 δ 1γῖο 5. ται (9 τα γθυιαδῖται διι- 
σέκπμν ἐξ προ οϑ, εἴας ἔἐαης αζγα ἰῃ ρα {Πα ρτο- 
-- Ἡμῶν τῷ πηρα, ὃς ἢ ραζεῖά τράϊτα. Ελζὶα ἀειηάς 
πβλρθρος ὅν νοραίει; ἌΟἢ ταῖη 6} Ὑῦ ἸπιΠςᾧ (0. - 
ρϑβῥᾳ Σ νὰ ὩΣ ἰδϊομουίοά (οἷ. ΒΟΓΡ ΗΠ 6- 
ἘΣ ΩΝ. ἐ ΓΠπς γθηΐγοια : 1) Ἰοη θη νοτὸ Ροίἔοα το 
Ἐνὰ ἀν : ἦρθ ζαπί ορο τιης ΠΟῚ νοηϊ»Ζιοα υ:- 
ἰοιὰ τΡ, νῷ ἐρ ϊςαὶε, 4Ζυ] ρες ἷς Ραταθαῖ γνεραγὸ- 
ἀρ δῖ; ας νοιυγοην, Τταηίαόξο ροίὲ πᾶς ἀῃπο; 
ὡς νηα ἃ τῷ ΤΠ οἵς, ὃς ἔπι] οἰπὶ "ΠἸὰ πτονα 
ὧς ἐθυλευμ σαρας ογαϊ:ῇ γΘΗἾ ΓΟ ἢ.» 1 1Ο ἢ: 5 το 8 [τᾶ 
ἈΪΡΟΙΣ ἣν ΠΠΩΧΙΠΊΟ ορταραπη»οοηϊτὰ γοιὸ, ἢ πὼ αδι 

ν᾿ ἣν ἀάο γρβοιτα απὰτη πλαίτος τᾶς ορ᾿οἱα: (οτι- 
τῷ ξ ταὶ αἷδς τς αιυνὴμ αὐ 1118 τα σα ἃ οχ [ταἱ 
Ϊ 5 ΝἸΟἾ τα δά τὶς ὃς αὐ τλαϊτος ριοριμααοσιμι ἔα- 

“αΙαΣ γα; τλοοτιιπν : απα: ΟΠ} 658 ΘΧΠΟΥΤΑ ΔΗτιΙ» 

οἢς ἡ δαξύρα; νττῖδὶ οδίδοιιτος ἀσοοάρεσῃιοΝ ἱζηα 
ἣν διζὰγ οὐ θυς ὃς [1 ΡΥΠΠ}15 ΤΙοηΙ νυ οαπάί εἴ, 
τ ΕἰΘ μὴ μ10}}} οἱίο ἀοα δά» αυιαηα παι ορο οὉ 
ἀἴρηγ γὴς οχουίαδαηιιὃς ἀς το ας ποταραπι» φυδά 

ἸΠΘαϊ τος ΟΒετοιλατότῇ, ΙοιοἹ {Ὁ ἰ5 ἀ1Π|- ἼΩΝ Οδιγοξξατουῖθι πηα! οι ΠΠ{ἀπ|ς πεῖς 
τς μεν "05. αι γθ τ ρι}5 ΓΘ (πος. Οοηίροεχο- 
τ Ὁ ΘΠ]. Ἰαῃργι οι» ὃς πιης οε]ᾶ ρογίριςίο οροϑ τᾶ 
᾿μαζογαμν χαὰπι ρεϊποίραμι αιῦτο πιαίογοϑ. ἥπηι. 

ἡ λὰ; κῶὶ Σικελίας. κρὴ παῤ ὅσοις ΝΠ ἐρδμ οἶνιε κριόν: (ελόυόμομα 

πείϑειϑτι «ἐοδόγοει σ)[ὴ σπτᾶσιν αρξαμιέγοις πὸ Δίωνος, οἱεὴν ἐρυὰ πλεῦὺ-- 
δ ὁ 4 ὰ τὰ Ζ ν “Ὁ 9. »; - 

να ΚΘ μὴ μῳλϑωκίξζεϑαι" κοήτοι τίωώ 9" ἡλικίαν αὐτοῖς «οροὐτεινόμεϊωυ κ) αἷθδὶ σοῦ ονϊοουραζόμεζευ, ὡς 

Χ οἷός τ᾽ ἔσοιο ,αὐταρκέστω τοῖς ὁζᾳ βώλλουσιν ἡ ᾿ 

τοῦτα χα γαῦ ὁρῷ,, τὰς μεγώλας οὐσίας χρὴ κωρογκοῖς 
Ύ 

Ν 
ΕΥ͂ς Ι Ἢ 

μοι ένα; χαὴ οεό μϑμαι σοὶ παντῶς ἔμμε 

οὐ"; 

Εατίγ Ευτορ απ Βοοίς5, (ζοργτίᾳῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑβις 

οαυςεα Ὀγ ςουταεγ οἵ Τῇ 6 ννείϊεοπια Τευβὶ, ἰοπάοη 

αϑι 

ὀχασκοζ ορεϊν" δειλὰ μείω ἐχάτερῳ ἔς αὐ, τοῖς τὸ ἐ-- 
μὸν ἥϑος διωυα μδῥοις χΘίνοιν, ἐγ ομἢ ὅπεραρ- 
ως εἶπον, δζεθολῃς τροςϑϊζομαι. πρός τε συροι- 
πρυσιοίς, "ἢ εἰ δή τινας ἑτέροις πείϑεις λέγων αὐτί. 
ἀλλα πολὺ καλλον δπολεγίας τορός τε ὃ οιροτέ:. 
αν πνομδρην δζα ξολήν" κἡ ὃ νυωῦ μοέτ᾽ ὠκείνην μοεί- 
ζω φυομυένην κἡ σφ οσροτίρανιωρὸς σύο δγίμοι,οντ.- 
τας αἱ αν κοῆον ποιήσαδδς τὰς δοιολομίας. πρῶτον 
μδιω, ὡς εἰκοτωξ σοὶ ἔφυγον κοιγωνεὶν αὐδὲὶ τὰ τῆς πό- 
λεῶς φροαϊαϊα " τὸ ὃ δεύτερον, ὡς ἀκ ἐμὴν ταύτην 
εἐρῆχκας συμξελήν" οὗ δὲ δζεκωλύσην ἁμεδδλον Ἢ σοὶ 
χατοικίζ 4φν ἡληνίδας πὐλᾳφς, ἐμτο οἴοὶν ἐμυῤ [εν τ᾽ 

Σὲ ὧν ἀρχὴν ὡν εἶπον;, “ᾶὧἧδὲ “εοτέραν ἄπουε ούτε. 

τον. ἦλθον Κα λούρδιυος εἰς συρᾳπούσεες, ,ξύ τε σοῦ 
"ἡ οωνος. τῷ μὰν ὁ δδκιμοσ μένε: πλοσὶ στὴ ») ξένε 

στολιω! “εϊοιότος.οἶν ἡλικίᾳ 5 ὄντος μέσῃ τὲ χαϑιςη. 
χκιίᾳ. ὧν οἱ) γχο ντοίπτωσι χροία τοῖς γουω γ σμικρον 
κοὐ πη ρίϑηοις, εὐξλ)ιουσι ἰδὲ “οὐούστεν ὅστι ἕω τύτε 

τοὶ στὸ, βουλοζεδϑαι. σοὺ “εξ ντος μδν σφόφοα νέου) 

πολλῆς ἢ εἰππιρίας οὐσηξ ΕΝ σὲ,τούτων ὧν ἔμπει- 

θοὸν ἔσει γεγονέναι (ἡ σφόδρα ἀγνῶτος ἐμοί. τὸ μα! 
χῷ τὸ, οἰφ᾿ αὐδδροσιος., Εἴτα ϑεὸς, εἰτε τύνη τίς γυ Ἔχῃ 

Δίωνα ἐξ ες αλιν,ἐλείφϑης μόνος. ἐἰ ὃν οἴδι μοι τό. 
τε πολάτικῶν 6) κοινωνίαν χορὸς σύ. εὖ ἔμφεο-. 

γώ κοί νωνον χδσγο λω λοοότι τον οὲ ἀφρονα, ὁρῶν τ μ( 
πονηροὸν οὶ πο ιῶν ανθρούπων χο ταλελάμμδον' 

εἰχ αῤχοντοὺ,οἰόρδρμον οἱ) ᾿αρίχειν. αὐπτὸ ἃ τοιούτων αὐ- 
βρῳπων αῤχόνδρον. οἷς Ἢ χ ἰῶ ποιῶν ἐμέ. ἐδὼ οὐχ 

ὕπερ ἐποίουν αὐαἤχογον ὧν αἶθ᾽ λοιπῶν; τοὺ μδὺ πο-. 
λιηκα χαίρειν ἐᾷν, οὐ λα Οούμᾶνον τες ὧν Τὴ φῶτ: 
νον δξκαθολοίς ὑμῶς ὃ ποδίως χαϊπέρ αλδνήλων γχω- 
οἷς γεγονότας κἡ ὀγχφόροις ὀυΐας, πειρᾷ δι φίλοις 
εἰ λλήλεις ὅτι μκιοέλιφω ποιξινιτούτων δὲν χρὴ σὺ μῶρε 
τὺς, ὅτι τῶτο αὐτὸ ξιωυ τείνων, οὐχ αὐηζα πτύποτε τὼ 

͵ Δ Ὁ) Ὁ Ἵ ΚΡ ΟΙ ρῶν, ὶ μίης μὰν, δέκως οἱ ὠριολργήϑη ναὶ πλεῦσαι μὰρ 
οἴκαδε ἐφυὲ, ἐπειδὴ πόλεμος ὑμᾶς κατεῖχεν. εἰρυΐ. 
γης οἱ αὖ “πνομᾶῥης , ἐλϑεὴν ἐμέ τε χοὶ Δίωνα εἰς 
συρῳπούσεις᾽ σὲ δὲ καλεῖν ἡκᾶς κὶ ζαῦτα ῥδμ οὐί. 

τῶς ἐγ ύετο. τῆς ἐβοῆς εἰς συρῳκούσεις δποδημιίας 
“πέρι τὴς «σοώτης, λῆς παλιν οἴκαᾳσε σωτηρίας, 
"Ὁ δὲ δεύτεροῦ εἰρίμης οπνομνένης ὠκώλεις μαϑ χὰ 

χοὶς ὁμολομας, ἃ δλὰ μόνον ἥκειν ἐπέςελλες. Δίωνα 

σ᾽ εἰ σαῦϑις ἔφηδϑα. μυστοιστόμψα γα!» ὅζᾳ (ῦτα 
οὐχ ἤλϑεν, ὠλλαὰ κοὶ Δίων; τότ᾿ ὠπηχθόμζω " ῴετο 
οὐ ἐῇ δέλτιον,, ἐλθεῖν ἐμὲ χρὴ ὑπακουστή δοι. τὸ δὲ 

μὔ ταῦτα ὕςερον γιαν (ὐ τριηρης ἀφίκετο κὶ ὅλ: 
φυλαὶ οὐ σοῦ " “9 σ᾽ ἐν τῶς Ἐπηςολαὶς ἡράμι- 
μάτων ἥρχέν,ως αὖ ἀφίκωμεαι,τοὶ Δίωνός μοι γγυή- 
κα μεΑμβΐιπεναμυξ γομὲ τὸ μόν» μφεἴβιν 
κορίένου σὲ τἀναντία. α] γυύομαι δὶ λέγειν, ἴστω! τό. 

τ ρηκυλαὶ αἱἶοὶ συῦ, ὶ πεῷ ἀῆλων ἦλθεν ἡ σὶ 
ΑΑΛΤΝ ΤΡ ιωδίρον! τὼ παρα, κἠμβλδομαμα! 

ὃς κοὴ βουλομένοις εἰς ἔχθραν ἐλϑεῖν" ἑώρων 
γκὶρ 

γῇ τὸ ̓ἰοδεω τὴ" κ
αὶ χὠφωτα 

σεθὸν, 

11] 
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82 ὈΙΝΕΚΘΟΚΥΜ ΟἈΒΟΟΚΥΜ 
δ σοοτὲρ αὖ μείζοις ὦσι ̓ τοσούτω “λιείοις κοὶὶ μεὶ- 

ἔοις τους ὀχχξἀλλονΐας, τὴ ὥοϑὸς ἡσδονίωὺ μ(λαλαρας 
ὁλάβης ὁμιλουῶτας, φεφέσαωξ ᾽" οὗ κᾳκὸν ἀδὲν μυεῖ- 

ζον ἕνα πλοῦτός τε οὴ ἡ τῆς ἄλλης ἐξουσίας σύ-- 

ναμις ὅμως σ᾽, οι πάντα ζαῦτα χαιρήν ἐώσας ἥλ- 

᾿ϑον᾽ δχανοηϑεὶς » ὡς οὐσινα δεῖ 7} ἐμδὴμ φίλων ἐμὰ 

αὐτιά ναι! ὡς δὶ τίω ἐμίω ῥαϑυμίαν , τὰ σφέτερᾳ 

πάγζᾳ “ἴον μὴ δαολεῦσαι, δγώλετο. ἐλϑον ἣ, οἷάχα 

᾿γὸ δὴ σύμπαντα τοντεῦϑεν ἡδὺν ἡ» ὀμδρμα.ἐγὼ μδ, 
ἠξίου δήπου κι δὶ ὁμολογίαν Ὑ δ ισολῶν χσρῷτον 
υδ(ὺ, κατάγην δίωνα οἰ μειωσοίμδμον φεῴζων ὃ οἰ-. 
πειότητοι. ἰω ἐμοὶ τότε ἐπείϑου᾽ ταῖχ᾽ εὖ βέλτιον οἷ 
νὼ γεγονότων ἔσει σοὶ Καὶ συρῳκουστις" τοῖς 

ἄγλοις ἕγλησιν,ς ἡ ἐμὴ δόξα μιαντένετωι. ἐπειτὰ 

τὰ «“ΐωγος τοιὶ οἰποείοις ἔχειν ἠξίουωυ. κοὺὴ μη δχανεί- 
μα ϑϑαι τοῖς δχονεικαρδύοις, οιὲ οἰᾶδα σύ. ϑός δὲ 

τούτοις, ὠμῖου σεῖν τὸν κα ἐνιαυτὸν ἕκῳ φον οἰωδό- 

ἋΣ ἀυτοῖ κομέζεϑτη. καὶ κῶλον ἔτι οὶ οὐχ ἡῆον 

ἐμοῦ αὐοφομυολδένου πόμπεδ, τούτον ἐδενὸς αυ-. 
χείνων,ἠξίεν ἀπιέναι. τὸ μ' ταυτα, ἔπει ϑὲσ Με μεῖ- 
να! τὸν ἐνιαυτον φάσκων τίω σιωνος δητοοο μένος «- 
σίαν πιᾶστειν., τοὶ μδρ ἡμίσεα δποπόμψεινν εἰς κὄρλν- 
ον. τοίοῇ᾽ ἄλλα τω πα δὲ κα τώλονψειν ἀυτε πολ-- 
λα ἔχων εἰπεῖν, ὧν ὑποοόμδμος, οὐσὲν ἐποίησεις, 
δὰῳ τὸ πλῦλϑος αὐγΕὦν συωτέμνω" τὸ χὸ δι λρήμαίᾷᾳ 

πάν ὑποσδόρμϑρος ἐὶ πτείσεις ἐΐωνα. φάσκων αὶ πω- 
λήσην ἀγοὺ ἢ πείϑειν,τὸν κολοφῶνα ὦ ϑετουμείσε ἢ 
υὑσοσέσεσιν ἀπάσεις; νεωγικώτατον ἐπτέϑηιχάς. μη- 
χαινίοῳ γὸ ὅτε καλζω οὔτε κομνν ζω), οὐτε δγκαίαν ὅὄ. 
τὸ ξυμφέρφυσαιν, δὥρες ἐμὲ ὠκφοξειν ὡς ἀγνοοιῦτα 
τοὸ τότε γιγνόρδιμα (ἵνα μὴ ̓  ἐγὼ ζητοίζω τοὶ δοήμα- 

(ὺὐποπέμπεϑαι.ἰωμίκα γὸ ἡρακλείδην ςἰξέξαλες 

οὔτα συρᾳκουσίοις δοκούοῦ οἰ κφηως οὔτ᾽ ἐμοὶ, σεότι 
μῶ τῷ Θεοδότου ΟῚ συρυξίου σιυνεοεήθίιω σον μὴ 
ποιῶν αύτω, (υτίω λαίων ὡς ἱχωνίω ορϑοφαςιν 

εἶπες ὅτι κἡ πάλαι σοι δῆλος εἴην.σ μδρμ ἐσὲν φρον- 
τζων δίωνος δὲ κοὶ Τὴ σίωνος φίλων κἡ οἰκοείωγ.τὸ 

ἐπειδὴ νιεῦ ϑεοοότης οὶ ἡρφιλείδης ἐν δχαξολώς 

εἶεν οἰνκεῖοι δίωνος ὄντες «πῶν μη χανώμην; ὅπως ὅτοι 
μὴ δώσουσι δίκην. κρὺὴ (αῦτα υδρ (αύτῃ «δὲ το γο-. 
λιτιζοὶ κοινωνίας τῆς ἐμῆς ΟῚ σῆς. οὶ εἴτινα ἑτέραν 

ἐν λοριό τηίᾳ ἐνέσδες ὧν ἐμοὶ φοθς σέ, εἰκότως οἴει 

(ύτη πανί (αῦτα γεγονέναι ΚΟ μή ϑαύμρζε"κα- 

κὸς χὸ ὧν ἔχον τί γε γουῦ αγόρὶ φαινοίμζω ἐν 4ϊ-- 

πως. πειϑεὶς τὸ τῷ μεγέϑοις τὸς σῆς ἀῤγής : τὸν 

μδμ πωλαιὸν φίλον καὶ ξένον,κακῶς χορφῴἤοντα δα 
σὲ μηδὲν σου χείρον, ἵνα ἕτως εἴπ, τῶτον μὃρ Θο’- 

εἴουδ κ᾿ σὲ σὲ τὸν ἀμεοῦτα ἑλέῶτν , καὶ πᾶν εἰδῶν, 
δ πη σύπεοοσέταηες ἕνεκα “ρημάτων δηλονότι οὐ-- 
δὲν γῶρ αδ ἕτερον ἔφησεν αἴτιόν τις ὥναι τῆς ἐμῆς 

μεϊαβολῆς ) εἰ μετεβαλόμζω. αλλώ (ῦτα μδὺ 

Ὡαύτῃ εβνό υϑνα., «ἰοὺ ἐμζω χοὶ σήν λυκοφιλίαν 
χοὴ ἀκοινωνίαν δζᾷ σὲ ἀπειργάσειτο. φγεοδὸν οἢ᾽ εἰς 

τάτὸ πι8ρ}5 ἰῃ Πάτατοῖο5 δὲ ταγρίαπι ποχίατύπιαν γ0' 
ἰαρτατᾶ ΠΛΔΟ ἰπαζούθς παῖσγίσο 4ὰο αὐ μι} ρεγθ (10 
(118 σισηὶῦ ΟρυΪοηζία ἀἴαυς ροτοίίΔ5. Ψονιμπιταπηεῖ 

Ομλ1{15 ἢ] ομληῖθας νεηΐτο ἀθοτοαίρης ηαὸ τοῖα ΠΝ 
τοτίδηι Αἰισαὶ λυ] ασίαμ ΠἸδοσαπὶ τος πο» 

απὸ οὐὐπι ροξης οἷν τος (ας οἵο,ο περ ρεθοἢ 
τρᾶ Ρεγη]ςηῖ, μα νοὶ ὃ ροιὲ αὐ ποηζαχη 16 ΠῚ ( 

σαζὰ ἐτηϊ, τὰ Ορτιηγὲ ποῖ]. Οξίεθατη δα! ἀοπὶ νεῖ 
Οὐμπ τ} ρΓΟμλΠ1ἃ ἐρἸο ασυμι τυατ αυ ἂμ) ὌΝ 
Ἰ)ιοηθη γθαοσαγο8 ὃς ἰ ρυ Με μαπι ἔλμ]]αγταυξ γε 
ΟἸρου ϑροαϊα5 ορῸ τατοηθη μαδααγη οἱἵε ρυταάῃ 
ἴῃ αι (α αληαὶ ρατὼ 47: 5,Ἐοστὸ πιο] εὶς τα ἃς 5 γγλο 
[ποσί σαϊοτοτύ αι (ὐὐαοογθτη τοϑνὶ ΠλΘᾶ γὰ, 

ΓΟΙΏταΣ Ορληῖο; (εἰς μαδόγοης, Αὐθίτγααι ἀοἰπᾶς 
Βοηα [᾿ουλ 59.158 το εἰταὶ ἀοἰδδγοσ πος Π]5 ἀϊα!οτ!ῦ 
4005 τι ρυα ἔοοογας,θουιηι δἀπι! δ γατιοιξ ἀμηρ 
τοὶ}. [πα ]σαθαμν ργατοσθα ροσπηίδαι ἤπιον 581, 
ηἷ5 Ττομὶ (ἢ ταη πνλττί,Ο]ς πυἱττο πε απ)» μι η ΔΙΠῊΓ 
λυται Οὔ ρα οητί δηλ πιὸ, [δά 8 9}5 Δαἀαυόιαιο 

αὐτὸ Ποτῆ με} ατς τὸ ᾿πυρότγασο ρο δι; δ τὺ ΟΟΙ " 
ἴὑπταν, ὰ γεγὸ ἀπ ας νὲ ἐχροίξαζομ),ορ ἘΠ: 
διηγᾶβ τς Ἰοηῖς θοπα οὐπία γοδεϊτοιῆ, τα νη 

"τ- 

---.---- Ὁ -- -- τ--  -- 0. τ ́-«.-ςΞς͵ἔς  “-Ἐ. 

ἄϊα ρατς (ὐογιητίλμιι χὰ ΤλΊοη πη ἰρίππι πιϊτζογει 
"6 Παυα γογὸ ΡγῸ 6105 ἢ το ϑυγαςιυις πλατεῖ Μιμ 
Ῥγατογοα γοίουγο ροπηι, πα: ρχομη 7 ἃ τὸ (οτυι} 
πῷ {ἀπτ,ϑϑα δα οὐ γα ϊτ τἀ] ομῖο. (ὰμι ἐμ} 
δοπούυμῃ οἷ 5 Ομ] νη ἰτίοιμ δ ἔλοοτοϑ» αίῷ 

ν]}ο οἰ σου θη: παηαμᾷ τὰ ἀδηγᾶ πος ξιοϊοηαι 
ἀϊχογαβοῖ 1116 ἉΠ]ΘΠτΙΓοτῸ ΣΡ ΓΟ. 1{Π|5 ομνη 118) ὃν 
τ 1γ401}15, ΟΟΙορμοης, νῖ αἰῦτ, ϑ] συ] ο Π  πλᾶ ἱπηρ, 
(1. ἃ ὅ Ρργοξοξιὸ Π66} Βοποίξαῃ)πδαὰς μοηοῦρι 

(4Π}» ΠΟΘῈ6 {Ἐπ} » ΠΟ 4116 ν ΤΊ] πη τα ἢ 1ηα{ι18; εὐ 
ἀφτούγοτο σοηαζι5 5 τὰ τλτὴ χογιχὴ 1 ΠΑ Ὑ1ῚῚ ποίων; 
4ιιὸ ορο ροςαπίας αὐ Ἰ)ιοΏοπὶ τηἰττοη 5 ροβευ 
ἀοΠίτογοιη Ν Δι οἰὐπη Εοτ ας ΠΠ48 με ]]οτος: υοά ΠΩ 
4116 ϑγγαςι4}}15» ΠΩ) ΣΏ]Π] ἰυταπν νἀ εθαταν 660 
486 γπὰ οἴ Ἴ Πεοάοϊο ἃς Επὶ ὙδίοΡτο Ηοτγαο δέ 
ἀεργεοαγοι: ἀζζερῖα ἢ ης Ζιαῇ (υποίθητι χιιαάαν' 
ΟσραΠοΠ ΘΚ» Δηγρι 146 η) τς ΤοΡι θη ΠΠ|ὸ ἀἰχ 1» Ὁ 
ἴφῦν πλ!ἢ] συγατῃ εἰἶΐδ τεσυτ τπατπη» δα Το 510 

ἰὰτ), εἰύα τα ἀπηϊσογιη) ἃς Ργορεϊπαυογαπν, [τἀ 
οἰὐτὰ Η τας! Ἰάος ὃς Ἱ ποοάοτϊος Ὁ Ἰοη 5 ἀπ ςὶ {||} 
ΟἸΟΠΘ ΟΥΠΊΗ1}15 ΠΟ αγοτΟ ἢ. ΠῚ6 οὐηΐα ἕαςοτε 
ΓΩΘΥτα8 ρασπᾶΣ ΠΟῚ ἀαγοηῖ, Πὰς Ζυϊάεηι [ἢ μοί! 
111 οἴα}}}5 Δ πλ] ηΠΠἘγατί οι 5 το ηγηνιΠ]οπ δ) 8ζ φιλι 
οἄσιιε αἰΐαπη ἀΠΠοη Ποηοπὰ ΠΟὈ 5 αος] ἀ{{Π χα! ΜΡ 
τ ὃ Ῥγαυ5 ΘΠ ἃ ΡΓπ δ ητθιι5 ν 115 πο γιτὸ οχῦ 
(Ππητατὶ ρο δι), ἢ ροτοητία τὰς πιασπϊτιάϊης αἀανι 
ἐξὰ5 » γεΓεσ ἢ. Δ] ΠῚ ὃς Βοίριζειῃ πτδυτῃ ἃ τε ΡΖ, 
{14 Ρα  ἤμη 7 ΠΌ]Ϊα το. νὰ τα ἰοηύατ, το ἀετεγιοῖα, 

Ργοαι ἴριη αἴχια ἀοἐ τ ΠΠ πὶ τ τα γοιὸ τπιιτι τοῦ! 

1}}1{πουτὺς εἴην: ὃζ οπγηϊα ἔθ ΠΌ.Ὶ αι: ἱπυρογα 

ταΑΓΏ πα {ΟἸ] ἰσοῖ ορυπιρταιία, (ὐοττὸ ἢ Π]ππὰ ταὶ μι 
[12 Ργοά 416 η) Σ ΠΘΠΊΟ Δ 181} Πηπζαςί ΟμἹ͵ς Πτδᾶ ΩΝ 

ίχτι ἔα ἴδ ἀχηῖδι. Ηκας Ἰρίταγ σοία σαπίᾳ {ιετῦν 
(χὐοδηίδηδιὶ ἰηΐοσ πο ς5»8ς Π|}1]} ςομπηπηϊςαπάι 
τιὰπα Π}1Π: Ορροττιῃὲ ἴα τὴ (δυπηο πὶ ΘΔΠῚ τταπΠιρῖ 
ἴεπὶ ἐθ χὰὰ ἰδουηάο ΤΠ] ἰοοο ας μ πὶ μ᾽ 
ἣρϑ Ατἴτοπάς οὐίξοτο ἀ{]Πσεητοῦ., ἢ νογυπὶ ἢ 
ἱ ἀϊςετς γίάθοσ. Ὦῖοο, το Ατοβοάογοο ρι ιν, 

τς ὃζ ΑὐΜΕδοσῖτο» οὶ εἴϊδς [ἢ Ποστὶς ν᾽ στη ΠΝ 
ἄἀτες δῇτο ΓεσθΠ}Ὲ ΠΊΘΙΩῚ ἃ 5 Γάσι ἤς Ατβοηαο» ὦ 

λόγον ὁ λόχος ἥκει μοι ξυνεχὲς τοῦ νειῦ δὲ οβυόμϑρμος. οὐδὲ ὦ μιρι τὸ δεύτερον δατολι-γητόον ἔφην Φἢ, σμόη! 
ν 2 , “ Ἶ ἢ Ἅ Ω ὀρ κο. ς νὼ ᾿ ͵ ᾿ δὲ κὺ φοοόσεχᾳ πανϊως αὐ σοι 1: γψαὔσεῶς δόξω γἡ μὴ τεὐληϑὴ λέγην φημι γείρ σε αρχε δήμου παρόνιος 

τῶ κώστῳ Χο αρίφοκείτου, ογεοσδὸν ἡβῥέραις φοοότερον εἴκοσι τὴς ἐμὴς ὧκ συρᾳκουσῶν οἴκαο! Ἔποδη μία! 
χ ἢ 
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χης ὉΠ] 1Ππὰ᾿ χα πππς οείαμι ἀἰς 5: αιιδ ΕἸοτδοί!- 
Ιδ ὃς Αἰ Του ΟΥ̓ ΕΠ Πη» Γᾶ 5 Πα ὰΠῚ [1] σα ΠῚ ἢ,4-- 
ἔζδι, Ργαζοζοα τὴς ἴῃ Ριαίδηζία, ΠἸογαιν τϑρα 1; 

ἍΠ Π ΘΠ} Π 6 οἰ Ρτπχὸ ϑγγασαίἃ5 ν 6} {ταπης 
τὰ ΕΒ] οἰπίξατος (γατας τοίίζυοτο. Ερόπιο οὔςο!ς 
ἐπθ ἢ} Π{Ὁ γε: ὃς κά 1ά] δείαηι τα πς ορεϊτ μ2}}8] 

νοὶ, Ἑατοπά μι εἰὶ, ὁ Πτοηγῇ,αοα [πδηλάο ἀϊ- 
ἀπ) οἴ Ρ ρει) Θαυ ἄδην νεσαι τά (οἸὰπι ἰδ σου 1: 
ἀπ θην; χη ΑἸτπα ργαζογεᾳ. Αα ποτα ἰταοιηἀὸπι- 
δ τε Ραταϊρα5,σοηταπιἢΠοβὲ τρίροπάμει δι αἰνὰ 

"ὦ ΠλῈ Ρχαοορηΐο, [ταατι8 οὖ τυμλο τα της ἴῃ πτ ἰά 
μ αν Ἰσδρίς Ρίο (ι ὉΠΊΠ10 ΘΥἘ. Ἀ ΟρΆ ει ἀπτ Πγ6 ἀρθῖ- 
δι". (1 θεπο ἡ] που! πἱ»ηΥδ ἀοτ 46 5.4 ἴα 

Ρ ἴξοορ ὁ. ΠΡ συδίι ἀοέξου» αη ποη. Ἀθίρομπαά! τὸ 
ΘΡΕΙΠ.δ ἩΘὨλΠΠς, Ατ ἰρίο δα ᾿νας αἀϊοοηι. Κτ 

δε: ΟΥ Π Θρομ δι ,.4 ἢ ΖιομηιοαοΣ Ταης ΘρῸ υοί 

᾿κρνῃ ὅς ῬΟζΟΓΑ »ΓΘΕΙΟΙΠ: ΘΥῚΓ1531)6 νογθ  ]1Ο- 
ΟΧΙΡαΙ σαπία πφαίραειο {1 ἃ πο ὀχροέξατα, τ] 

Ρτο ἰατὰ Δησαίξα ἤογοῖ, (στενὰ αὐ {ΠΠπ4 1ἃ το θα- 

πϑρρη χοὰ τοπάπης Πατς οπηηΐα ἾΝ 1 ̓πυ] ἴα οὔῇα- 
παῖδε: ἀσοης τα ρυοἰδίτιμαν ξμ 78 ἃ πιὸ οἰαιταζος 
"ρας ἀἸτιζαϑ ἃ αν θαγὶς το Ἐἰτιογοιας γα [8}18 

8 ΟΥ̓Δ. δ ῊῚ ΡτῸ τγγαηηῖσα ΓΘ ΠῚ Πλι τας. ΝΙ:- 

δι ΘΠ πη ἐδ πτὸ ρότος πιθητίτὶ αιοά ἃ πιοὶς ἤτπουῖ- 
ΡΜ ̓  ΦΠ1818,. Ατααὶ ἢ ἔογοῖ ἁἰτοιιδὶ Πιβιοοης ΤΠ 
μγβᾳ οὶ 1}, ΘΕ] η) 4]1ὰ ἀἸςΟΓΟ ΠῚ Προ ον δες εἷα- 
τὰ ργοβραυέμγηιο τα μπὲ τὰς ΠιαΠΠὸ τἰδὶ νὰ Πα 

πα δῶ ἀαζθαν γθουυΠῆς, ἸΝο]ιααμδμηι 4" ἰὸ 
ἔχω ΠΩΣ ῬᾺ - 11 βαζυτα ἘιμΠς οριίμνα δέ εἰδὶ δὲ 5γ.- 
Ἂς Ὰ ε ̓  ΝΝ οἸηη θυ, 51 ΕἹρῸ ποραϑ τα ᾿ϊξα 

ἥδηει ἘΝ πνεδοιθεν ὀαυ!άοηι μαάρεὼ 410 τε οἹὶ- 
τον αϑνν 06 {ἴ βατοτίς, δ[ο ΠΟΠ οι [ἀρίέτομι μυῖα, 
196 εἰὰς ῬΑ! πΠοά αι, Ἰὰ εἰ σα τ] {προυϊουὶ ς01- 

ἴτω ἸΏγ1: : ὙΠΑΤ Τγ ζατι]5, 6 Χ πο πάαςὶ (δγπιοσς τὸ δά γογυμὴ 
ἴγαάιιςα5. ἡ τ 

Ῥίαιο Ὠϊορὰ ϑγγασηζηιον ὑθηο ΑΘΟγῈ. 

οἰράῃρ προ ιομαι ὁΠ ρὸγ ὁμγηδ᾿ τΘΙ ΠΡ 118 ΡΓῸ- 
οὐφίνν ὑπαυ γοίαπιλτοπι πτοάπι οἶτοα Πηραΐα 
ὑπο ἕ ΤΕΣ ἤράπις οσουτιιπη εἱς ΕΣ (τι- 
πκξβαννι ΟἸΘ 41 ἔμ ΠἾς πη Αἰΐανη πιασὶδ ΟὉ (αι!- 
τραδες ρέρρν ΜῈ ὰ τοδαις Ποπο εἰς Ποποτει) οοηίε-- 
᾿ - “ἐὨ 160 ΘΠ ]Π) οἵϊς ἴα ἔν] ντ 4] τϑιιεσα δο- 
ἄμε ψϑὰ ἴα] Ἰα ἔστη; ἀἸρη ΠῚ φἰοτίατη σοηί8- 
ἀλθαμῳ : ̓  ἣν Ζυ]άσηι νίαιις δάδις οἱ Βεηςοῇ- 
ἐδ ἜΣ Ἢ ἀθφης, Τὴς Γυξιγὶβ νογὸ τηαχίπναμι νος 
- ἐξώλχοας 6ΓἘ σουταπιθπ. Ναι ἐογοϊτ 1 πὸ - 
ΝωΝ ἔξατθ ἂς τόροῦς Ριαίϊατς ταὶς οἴδοντ ἴο- 
ἴμε ΔΚ Μς οΒς ροίϊε : (ρα νοτίταζο » πμΈ]τΊα » τηὰ- 
βΑνΝ “πε, δὲ Παναππιοά! αυδάδπι Ποποίξατα ἃς ἀἱ- 
Ἧς ΤΟ Ρταςο] οτος, δα 609 48 Πἶα σοτυηῖν ὃζ τα θτπ 
ὲ ; ̓  ἐνὰς νοπά!οληζ » ρας φατοτὶβ ἀτιίπες. Μδη]- 
μὴ" δῃηβ εἰ ιοά ἀΐσο. Μοὶ ηηδ δαζδηι 4ε- 
οὐκ υγῷ » Οροιίθιο Π0 59 Ὁ τς πο ἰδοῦ, ρίιις ἢ 5 
δι ἡ ᾿φς τ δητοςο ίοτο. [τα ςοηξξατο Ομ ]- 

ξθοῦ, ταῖος πος οἵϊς {α]65 ν] άεγὶ γο] Πυι15: 
ὅδ ὅτθη οὐπι ΤΠ δο ἰαπᾶπτε Ρεγέλο!ὲ ἤὲ ἕατα- 
᾿ς Οὐτοτῖς Παυίάδιι ἤοο φοπείρὶς » γε ππαϊτὰ 

οὔδίγο σοπιρα! ἐποτίης αὐ 14 σοπίδαμοη- 
ΝΣ τργῃῃ) γοτὸ ταάγαι ἔζατας Βυϊαΐπιοά! εβ,, 

΄ 

π ς ΚΣ τ 

Ἧ χρὴ ἐπτριοῖῃ) συυὶ ϑεφὶ εἰπεῖν ῥαάσδιοὺ ἔςαι. τὸὶς 
φυ 

Εατίγ Ευτορβθαπ Βοοίϑβ, ζοργτίαῃ! Ὁ 20 

᾿πια985 γαργοάυςβα Ὀγ σουπϑϑυ οἱ Τῇ 8 

7} 7.9] 

ῈΡΙΟΤΟΙΊ, ΡᾺΟΣ 
ἀφῶ δλίρηρνροὶ μαϊοφώμδρος, οἷς ἠδριλοινο 
τέ μϑι χρὴ γι ἄγριον ντάντων κκῷ Ἀχον, ἢ σοῦ μόλοι. 
χρὶ (ὑῈ τούτων οὐ ἀντίον δεν οοότησεις, εἰ μρημονόϊὼ 

χκῶτ'᾽ ἀρχὰς οἷν ἡλϑὲν, κελσύων σὲ τὸς πίλεις τας 
ἐλλίωϊδας κατοικίζην. ἐγὼ δὲ συυεχώφονου μυερε;ἢ- 
ὅδ. αὶ ἔτη γωῦ μοὶ δοκεῖ ταῦτ᾽ ε) Θέλτηςτε, ὀχ τόον 
εἶὲ ὦ σ)ογύσιε » καὶ τοὐϊπὶ τούτζυ τότε λεχθέν. γιροβείωυ 
ὃ δησε, πότερον αὐτὸ πῶτὸ σοὶ ξυμθουλεύσαιμμι 
μόνον, ἡτι χὰ ἄλλο ὡϑὸς τουτῳ. σὺ ὃ χα' καλα ὦ- 
“πεκχρινῶ μυεμηνιμεένως Χο) «Θριςυκῶς εἰς ἐμυὲ ὡς ἐδ 
εἰλὲ τὸ τότε δι ὑξοισιία ναυ ὑπτωρ αὐα᾽ ὀνείρατος 

γέλονεν. εἰπῆς δὲ χαὶ κώλ᾽ εὐλαςως γελαίν εἰ μμέ-. 
βημαι ως πα; δευϑίνίᾳ μυε ὠκέλόῦες σιτιεὶν. πείνίᾳ 
(αῦτα ἡ μι ποιεὶν" ἔφία, ἐγὼ κάλλιςα μινημμονεῦ στῶ 
σε. οὐκοιυῦ ποιδ οἰ ϑεένίζε ἔφη α γεωῤιεξένν. καὶ πῶς. 
καίω τὸ μξλίᾳυτα ὃ ἐπτφ μοὶ εἰπεῖν, ἐκ εἰπονφοξε- 

ος μὴ σμικροῦ ῥἥκατος ἕνεκα τὸν ἐκπλοίωυ ὃν 
φρροσεείδπων μήμοι φενὸς γίγνοιτο αὐα᾿ σὔριχωρίας. 
εἰλλ᾽ ουἢ ὧν ἕνεκα πεντ᾽ εἴρηται » ταῦτ᾽ δε, μή μὲ 

δηξαλλε λέξων, ὡς οὐκ εἴων ἐγώ σε πόλης ἑδλυνί- 
σὰς ἐῤὶ ούσοεις αἰτοῦ βαρθαρων, οἰκίζειν οὐἱοὲ συρᾳι-. 

κουοΐγυς δ χικουφίστῳ, βασιλείαν αὐτὶ τυρῳννίσες 

μοταςήσεντα. τούτων )δ, οὐχ ἡπῆον ἐμοὶ τριἱποντὰ 

ἔχοις ἀν ποτε λέγων μου κατωνσί σοι ἅλα; Φορος “δὲ 
τρύτοις 5 ἔτι σωφεςέρεις τούτων εἰς λεγ δὲν λόηοις 

ἐγὼ δοίΐω, ὧν εἴτις ἵκαι ὕπου φαινοῖϊο κρίσις ὡς ἐγὼ 
μὲν ὠκέλσῦον. σύ οἦ᾽ οὐκ ἤϑελες τὠϑραίἥειν αὐτά, κα) 
μίω οὐ χαλεπὸν εἰπεῖν ἐνάρρως ὡς ἰοῦ ταῦτα ρι-- 

σω πορα θέντα . χῳ; σοὶ χὠ συρακουσίοις" Καὶ στῆο6" 
λιώτω;ς πᾶσιν. αὖὸ. ὦ τὰν εἱ κῶρ φῆς εἰρυ κέναι εἶ: 

μἠκὼς ταῦτα, ἔχω τίω εἰϊκίω.εἰο ὁμολογεῖς, τὸ 
μι τῶτο ὑγησοείμο μ΄ εἴνωι σοφὰν τὸν ςησίχορεν «ζω 
πωλινῳ δεν ἀυτὸ μιμησώμδμος ὧκ τῷ ψαύοθοις οἰ 
τὸν οἱ λη ϑὴ) λόγον μυετείτηϑι, ᾿ εἶν ὁ 

Πλάτων Δίωνι Συρᾳπουσίῳ εὖ παρα ποΙ, 
ἵκία! μδρ 4 ανέροὶν ἘΠ) ϑχοὶ πτώντὶς τῷ φόνου 

() ὦ ἐμΐω φοροϑυμίαν, αἷδὲ τοὺς συμ τβη- 
κυῶς ῳροξεις. Καὶ ὅτι πολλίω εἰλον ὡδὶ αὐτὸν 

«πουδὴν εἰς τὸ ξυμπερανϑέναι, οὐκ ἄλλου τινὸς ἕξ 
γνεκα κᾷρλον,ἢ τῆς ὅ2)) τοὺς καλοῖς φιλοτημίας. γο- 

μίζω χὸ ἐΐχοωνον 4), τοις ἔντας Τῇ αἰ λυϑείᾳ ὅδτει- 
᾿κεῖς τὸ προ ἡἤούϊως τοιαῦτα; το ̓χάνήν οδξης ᾧ φρο- 

σηκούσης:- ταὶ μδρ ουωῦ εἰς τὸ ταιὸν σι ϑεᾳΐ εἰσιν 
ἔχει καλαῖς. τὰ δὲ αἰδὶ χὴν μι λόγτων; ὃ ἐμέγιςίς 

ὅξ:ν ἀγων' ἀνδρείᾳ ῥμδὺ γὸ καὶ ταχει χαὶ ἑώμη διε- 
νεγνκεῖν, δόξειεν εἶν πα] ἑτέρων ἐβ τιϑῶγ' ὠλυϑιίᾳ δὲ 
καὶ δεροσιούή , καὶ μεγαλοφρεπείᾳ χα! τὴ Ἰδὲ 
σιάντα Ταῦτα δυφημοσυυῃ ξυμφαίητις ἂὺ τοι 

στοιουμδώοις τὸ τοιαῦτα τιμᾷν, εἰκότος ἦν ἀργλωῦ 
ὀζαφέρειν 'νυῶ οαν δῆλον μδῥ ὅαην ὃ λέγω; γα: 

μεμνήσποιν δὰ δῴκως οἷεῦ ἡμίφες αὐτοιζ᾽ ὅτι φροσηΞ 

κει πλέον ἢ ἀοήοίων » δ ἀλλων ἐἰϑροίπων δζ:φέ. 

᾿οιλοΐάϑα δήπου. φανεροιυβ οιοῦ δεῖ ἡκκᾶς “νυξ- μειέας οὐ» παΝθδ ρόνν σον ερρρσὶ Αγρδ 
ὅ)γαι ; δῃ ἐς μδμ τοιοῦτοι! οἱοίπερ φαῤδί. αἌλως 

δὲ γὰρ ἄκχλοις ; συμίβέβηκεν ἀναγχαιον εἶναι. 
͵ . ͵ “ λ ῃ ει 8 ᾿ ι ΤΆΩΝ ὃ ἢ. 3 » δὲ 

ἀϑηϑήναι πτολιωὼ τόπον 5 ει μαλλουσι γγωϑέώαι. τὸ σὲ γιοῦ ὑσσ αρχοῦ δὰ σὲ Τοιοῦτον ὄφιν ονπεῖν", 
ΔΑ 1) 



Δ 2 

πὸ ΩΝ 

ς 
πον 

ὃ ᾽ 
ες ΜΌΝ " 

ΝΕ ὙΘΨΉΈΒΟΝ 

Εατίγ Ευτορβαη Βοοίς, ζοργηίαῃι! Ὁ 2012 ριοῶυεβι ἐς 
Ιπια965 γβργοάυςϑα δὃγ ςουτίϑϑυ οἵ Τῇ 6 ννείϊεοπιε Τιυβί, ἰοπάοη 

2 79] 

Φι,,,ἡ “4 ὦ 4.5 , ἢ 

εἰς ἕνω τόπον δᾳοθλέπειν κὺ - τούτῳ μᾶλιςι προς 
Ἁ ς ΦΝ Ἁ ͵ ς Ω ᾿ 

σὲ. ὡς οὐ τὸ πάντων ὀρῳμᾶμος «“Οφσνουάζου, 
΄ φυ 2 ρω Ε] ΄- » ᾿ εἶ 

τὸν τ λυκοῦρηον ὠμένον σρ'χώγον δστο σείων κα τον 
.» 3 3, 37) 3 Ὰ κῦρον. αὶ εἴτις ἄγγχος πώποτε ἐσοξεν ἠϑει χρὴ πο- 

Ἂ Ἂν “κ᾿ λ. Α ἃ 

λετείῳ οὐενεγ κεῖν. ἀΐδλως τὸ φῇ ἐπειδὴ πολλοὶ Καὶ 
Ἃ ' ε τς ὰ 2 ς "Ὑ υ.- δὼ 

φέοον ὥπαντες οἱ τησὲ λέγουσιν ὡς πολλὴ ὅξῃν ἐλ- 
΄“σν , ͵ Ἦν Ἃ ) 

πὴς αὐαιρεϑέντος σι"νυσίου, δζαφ ϑειρύῦαι τῷ Ὡραἱ- 
Ψ δἱ " Ν...Ὁ6 , λ ΄ 

κιφίᾳ, δ τίωὺ σήν τε καὶ ἡρφικλιοιόου καὶ ϑεοοίοτου 
σο, 97 ἦ ἢ ͵ η} 

καὶ φῦ ἀδλων γνωράμων φιλοτιμίαν. μῴλιςα μὰ 
Φ’ 3) ἕν ᾽ ᾿ Ὅν. 4, Ἷ γ ᾽ 

οτμὐ, μη σ εὶς εἴη τοιουτος" ἔαν οἱ, ἀθφ κοὶ γ2όγνηται 
τις σὺ φώνου ἰωῬούων.γἡ τορὸς τὸ βέλτιςσον ἔλϑοιτ 

αὐ ζᾳῦτα δὲϊσως, γελοῖόν σοι φαίνεται εἶναι τὸ ἐμμὲ 
ὡν 7 δ, ἃ λ " ΄στ » λ δ 3 

ΛΈΣ ΕΙΨ, οἰγχότι χῳ ἄυτος οὐκ ἐγνοῶς. ϑγὼω οἷὲ καὶ Ογ 
» Ὁ" δ, ὦ Ψῳ0Γῃ0. ' 4. . , 

τοὶς πὰ ροῖς ὁρῷ τοὺς ὠγων, στὶς αἰτοῦ 47. ποίων 
᾽ ’ ε ͵ δρρ ͵ ε »"} 

πωροξυυο μμενούς, μη 1: δὴ σὺ γε 4) φίλων, οἱιξ αὖ 
γ7 σι δὴ Η 3 οὔ ̓ [2 4 δ "ἡ 

τις οἴτω μ᾽ ασουδὴς, κοτ σύνοιαν Φησφελόῦὺςε 

ὅϑαι νοῦ οὐυἦ αὐτοί τε ἐγωνίζεῶε» οὶ ὑμὴν εἴτου “δεῖ 
δχιςένλετε.τα οἢ᾽ ἐνθείσε οὐοφπιλησίως ἔχει. κα- 
ϑώπερ χαὶ ὑμῶν παρόντων. δχιςέλλνετε οἱὲ χα ὅτι 

͵ ΔΩ “Ὁ Ι 7 ε ε 

πόραπται ὑμᾶν, ἢ πρατίοντες τυγχώνετε. ὡς ἡ- 

μεῖς πολλὰ ἀκούοντες οὐσὲν ᾿σμδρικα νων ὄλιςο-- 
. ἀ ι ᾿ ΄ ΝᾺ τς ἡ ε' ᾿ 
Λῶ Ὡϑδᾷ μὲ ϑεοσζότου τ πρφᾳλοιου ἥκουσιν εἰς 

͵ 2 ἐ Ν ᾿Ὶ 3, 

λαπεδαίμονα χα αὐναν. ἡμιεῖς εἶὲ κα ϑείστερ οἴοη- 
ἝΞ. 7 οι ὦ». ἃ 5» δὰ ᾽) ρ 

ται, πολ ἀκούοντες ΘᾺ γἢ} τη οἶδ, οὐσιὲν ἐσμᾶν. 
3 “ Ν εἰ -“ῃ ψ Ν Ι “ 

σγῶυμου δὲ, καὶ ὅτι εἰονοεἸς ΤΟΝ, ον οἰ ξεςερως τὸ 

χορφσήκοντος ϑεραπευτικος εἰναι. μή οὐὧὐ λανϑαι-- 
ε νὰ. γ᾽ ἃ ο͵ 3 ΄ δῖ 

γέτω σὲ ὅτι δα τῷ ἀρέσκειν τοῖς αὐθρφόητοις, χαὶ τὸ 
7 " λ ε 7 3 ! ᾽ ’ Ζ ἔς 

φορῴἥοιν ὅξιν. ἡ οἱ αὐϑοι σμα ἐρνμίῳ ξυωοικος. 
σύτυχει. 

Υ̓ Ο “4 ’ 

Πλάτων Περίκκα εὖ φεφῆειν. 

Ὑφραΐῳ μδὺ σωνεβούλοῦσα καϑτίπερ ἐπέ- 
[4 να. “ἃ ͵ γ 1 » 

ςελλες Ὁ σῶν δχιμελουμνᾶμον,αἷδι ζχύτα ὄχῳ- 
Φίβ “ὺ ᾿ " ᾿ Α ᾽ κἢν Ὁ Ἁ ἂν Ἃ " 

386ιν. κοος οἱ], ΕΜ κοὶ ξε ον Κῷ τέθῶν ξυμ- 
, Ι ͵ 2 Ὁ 9 

(ουλίω) λέγομέν συμιβουλόΐειν, αὐδέ τε τὴ ἀλ- 
Ὁ δ᾽ Ἵ τ ἂν ͵ -" “Ὁ -“ 

λῶὼν ὧν ὧν φρίζις, γα] ὡς σύφρα)ω εξ ταν 2.5- 
Ν Ὗ 4.ι. 4 γλ ͵ 7 ον» Ὁ 

ὅδ πολλὰ μὰν )ὸ ὁ ἀνήρ χρήσιμος μάγων δὲ οὗ 
τᾶ, δι Ὅ’ ῇ ᾿Ν “ ᾿ λ ἃ 

καὶ σὺ νιωῦ ὡνσεὴς εἰ. σδεοί τε τἰωῦ ἡλικίαν. καὶ δ τὸ 
» ᾽ Γ ! 5) -» 

μὴ πολλοιὶς ὠστεῖ πέρι ξυμᾷουλοις ε2) τοῖς νέοις. 
᾽ ͵ { 7 

ἔς: γὸ δύτις Φωνὴ τὴ σεολιτειαίν ἐκφφῆς, κῳῶτιέ- 
ρδ, ταν ζώων ἀλλη μδὸ δημοκοφπας, ἀλη οἢ ὁ.-- 

’ ς 3 δὲ Ι ς “ ,» ( Π 
λιγαρχί ας. ἡ οἹ͵ οὖ μοναργίως. ζᾳυτας φαλεν υδω αὖ 
ὡ [ -" Υ᾽ ; 

δχισοι τ πὠμπτολλοι" πλεῖςον οἱ ὁπολείσονται 
ἣν " 3. 1 ἧς Ψϑο΄. εἰ " 

τῷ κατείνοοιν αὐτὸς πλίω ὀλίγων δὴ τιγων. ἥτις μοὲν 
«' μὺ ξν Α » “ἦν , 

αὐ ουυῦ τὴ πολιτειῶν τίωὐ αὐτῆς φϑέγγηται φω- 
λ , ᾿ 4 ͵ Ἂ νῶν 

ν', πρὸς τε θεοῖς χα ρος ἀνϑιρῳπτοις, ΧΩ] τῇ 

φωνὴ τοὶς σρῴξεις ἐπτομμένας δοτοσιοεῖτ, Θεώλλοιτε 
Ἁ , “ 42) λ 

αἰει παὴ στυζ ται μάμου μένη οἡ᾽ ἀδλζω φϑείρετα): 
ν Ὁ 5 προ εο τὸ ἀθ ͵ - ε! 

πος ταῦτ οὐ σύφραιός σοι γίγνοιτο οὐχ ἥκιςα 
“ “ ἤ ᾿ ΗΜ ς᾽ " “ 

ἀν χζήσιμος. καίπερ καὶ ζφρὸς ἀλλα ὼν ἀγέρείος. 
δοασις τὺ Ι "νον 'υοϑ 3 τοῖς γὸ τῆς μοναρέας λῤηρῖς, οὐχ ἥκις αὐτοῦ ἐλ-- 

͵ ᾿ ᾿ ΔἸ ων φ" ν, γ) 
πίζω σιωνεξρήσειν Μὴ αἰἱδὶ τίω σὴν δι αριβίω ὃν- 

“᾽ ἊΨ Ὁ ͵ ΦΤ ὁ τις 

τῶν. εἰς ταῦτ᾽ οὐὖ εἰυτὼ λρώμδρος, ΟΨΥσΉ τὸ αὐτοῖς 
γ, 9. γν 3 ΄ 5 ἃ ,ὔ 3 ͵ 

«9. ὠκξινον πλδίσω ὠφελήσεις. ἐὰν σὲ τις ἄκου σεις 
ἽἝ - ͵ ς. 4 μὰν λ 

ταυτοῦ εἴπη, Πλατῶν ὡς τοῦς χορφουγοθται μιν, 

εδὰ ὈΙΥΕΆΒΟΚΥΜ ΟΚΑΘΟΚΥΜ 
ντοχ νηϊπογίο, νὸ τα ἀϊχογῖμιν τουγατασα οὐθὲν πη 

ἴῃ Ἰοσιμπι » δ 11} 110 1ρίὉ 1 τὰ ν ππ1Πὶ πιαχίμνὸ οὐ 

ΠΝ {Π: σοημποτί,. ᾿ΓΔηα πΔη1 ΙΘΊ ΤΕ (υνιεῶι» 
οου "8 ἐρ φἐγατύζξαμις αἷν οπλη!05, σοηατς 1. γοιμϑαμι 
τ !απα δας] πὶ οχρεὶπιςυο ὃς Ογταπι:ὰς Πα 188 ΑἰμιΣ 
νυάθαταῦ ν Πα τ2 0} ὩλοΥ 18 ὃζ ρῸ 110,8 ἰηπΔιταυ!5 τ 
Ἑςο ἢ αΠς : ργα δ υτιι) αυπίην τ πα] τοσιμ δ ρέθε ΟΣ 
Δ τ Υ Οἰγουυιη) οριῖο ροίὲ 1)ιοηγίμαμη ΠΊΕ 

τοϑϑίΐο Ῥουταταϑυργορῖς ττυᾷ ἃς Ηογδοϊ άὶς ὃς ΤΠε0 
ἄοτι σδτογοτύπιας πονη ατ δαιριτίομπθηη ὅς ἐχτ 
ΓΘ μα σμρ᾽ἀιτατοην. Ῥειπνὶπι Ζα δι οφχαμάιι 

εἰἴρη6 αα!!ιαην τα] 15 οχηζατ, σαδα Πα 5 ἀρ ράγαε 
εἰς τα}15, τα τὴς ἀοβοῖου νοΎ6 5 ἢ πο] 15 ἀφα μοαηξν 

Ετάισυΐυτα εἰδὶ βοτὰ νι φοτασι πὸ 1 ὰ τυομείον Οὐδ 
ΕἸ Πτπς ποῖα, θα ὁρὸ ἴη ἘΠοαιγ 8 σοπρ οἱ ο:οο τοῦ 
το 5 ἃ ΡΥ ργοο ατ πράτ Ὁ αῃν!οἱ59 4ὶ ΒέΠΕΥ 
ποϊοηεία: Πππάτο οολοσταυὶ ραταηταγιΝ οκ οοιτὸ πμΠῦ 
τα ναι 1 τ δατιῸ ιοάδῃι σϑιται]5, [ἢ 7010 {τη0’ 
{τα ορογὰ οριι5 οἰὲ : ςοσείοτος ποϑἕδοϊτς, ΕἸ ς αὐτοῦ 
Ρογμλάο [ὃ τὸς παβοπτινῖ ομ) νος αἀογαιὶ5. 80 γ "ΜῈ 
π}1]1 4! φέξιμι ἤτ, υιἀνο ἀράτιν, ἸΝάπι Πἰοὲξ 
ἀϊαιλλῖ5 πλεΓταγοθετὶ αὐ δ 1} παδϑιομς, Μαΐεα ἃ ΤΊνοον 
ἄοτο ὃξ ΕἸ οσδο άο ἔουαθεαν ορηϊο]α 1.«οςά πιο] 
ἃς Ἐρίμδῃ), ἸΝῸ5 αὐτοηρνε ἀἰχὶ, διά θητοβ για οέ 
το ρι15 γος γ 1591} ἀροττὸ ρογορίπιας. Νοο το Ιατολῖ 
0411 ες ἐς τὸ ἀρὰ φαοίάαιο ορι πόποι αυαῇ 
πουηἰ πο» Π συ δᾶητο πληπὶι5 ]υὰῃν ἄδοοῦ, οἤΠοἸοίο {7 
αις ἀθα 11}. Μοηγέτο ἰσίταν ποοοἈγίαμι εἰς σα τῷ 
σοτθηά 59, Πουμ  πιηι θα ποιο] δείαμι: αὐὐδον τα νεῖ 
(ο] τη θι Δ} ΠΟΥ ΠῚ Ραττ, ἘΔ χ οἰζο. 

Ὁίο Ῥογαϊιςα νθη6 4φ6γ0. 

Εαν [δῇ φυοηηδάιγιοάτιην (αὶ μὶς (ερ !: 
γε 1 ΧΘΤΊΜῚ. τα γι) Δάτη ἢ ΠἘγατίοσαις. ρου οι 

γταγοῖ, ΕΠ αὐΐοι ποι ἰδ] ααοαιο ὃς ἐς 41} "»" 
θ158» ποίρίταὶς ὃς (ἀσγιπν (τ ἀρρε]]ασαν) σορΠΠυΜὶ 
ἀἰατο: ὃς φποιηδάπιοάιηι Επρῆτοο νεῖ ἀοθοαϑ. ΡΟ’ 

[οέξὸ νἱν 116 αὐ πεἶτα νι] ]!ς φὸ Ῥοτοῖς. Μαχιμιὸ ω 
τὸ δα ἰἀ. συ ὰ5 τα ρα υὰμη ᾿πά ἴσος ον ατατοια!ῬΤ, 
(δυτῖπι οἰλπν αι πλα τὶ τορουϊᾶταν » 4] ἀο ἢ!5 100 
οσὐς τ απο ρας σδιηοάὰ αβοτις ρΡοῆηπι, ΕΠ 61}Π| 
νοχ αυξάᾷ νπηαίςα 5 οἰ τ} ς σαδογπατιρη :ν ΟἿ! 
Δ πγ  ) Ζαογ μη ά, Ἰ αην Δ] 11 Ροριυιϊατῖς, ΠΑΡ 
ῬΔΕΘΟΓΕΙ)» Αἰ τατη ὙΠ] 5 σου Πατίο νΟΟ ἢ] εὐ! 
Ης ᾿πιο!]ΠΠροῦο πτα τὶ ρεοβτθητοτ [64 Ἰομρὸ αρίμ 
αὐ Ἰτ Π Πσοηάο ργατον δἀπηοάῃμη ραιςος. Οὐ ἰδ" 
ὑπ σα θΘγηδτιΟ ργοργίαπη γΟΟΘΠῚ εἴρα ἦθος ἃς οΥβ᾿ 
οι] 65 οιαϊζειῦ: ςοηίεδηταπράίαιο γοςὶ α(ειομεϑ 
τράατνεα νΊτεῖ ἰδιηροῦ αἴσῃ (δγιαταν, φυδά 69 
οὗ Δἰτοσιι5 ᾿πλ!τατυγ» ΠΟΥ ΓΙ. τοοῖριτ. Αἀ μας 5 

ῬἢΘας ΤΠ 1 ροσυτ! 5 εἰ ροτεσιτ: ψαδπιῖς ὃς αα 4 " 
οστίβ Πτ. Ἰλατίομμθς οἢΐπὰ πιοπάτο ας, Ια οἵ ΡΠ 
ΟἹΡΑτῸ 5 ΝΏ1}5» ΠΟῚ ΠΎΪΠῚ5 Πυὰμη 605 71] αρυά 

[πηξ 5» δι ᾿ππδπτιγαπι οἶδ ίρετο. Δα δας 12 
τσ 1|10 ἔγεζας » νο Ἰταῖθ ἢ οχ εὸ ΡοΓοὶρίος.» δὲ 16, 
ἔδσοβ ἱρί: τὰ ἀφ᾽ πάθια χυῶτη ρ]γίππατ. Ουδά [410 
ἢσο αὐά!δης οδ τοῖατ: Ρ]αῖο αυϊάσι ρτοβεςεα 4 
Δα Ῥφρυΐαγθηι {ζδτιτι σοηξογαης ἱπτο ΠΠσογο :π|2 7 
Φ τΔι θη, ᾿ἰοὰς οοσαῆο ἀαταᾳ [ιοεῖς, ἐπ εἰυϊταϊό 
τ [ἀγτοχῖς αά ςοπ ἢ] ται ρορυΐο ὀχ δοπάμπι 2 
ἢςοτείρσαοθιει ΡΙαζοηξ (θεὸ τᾶς ΑΗ ἰη ρα» 

τὸ δὺμοχρᾳτίῳ ξυμφέροντα εἰσένων. φ'ξὸν δι᾿ ἐν τῳ δόμῳ λέγειν χαὶ συμβουλόύειν ὠυτῶ τὸ βέλη 
φϑ οὐ πώποτ ὠναςοὶς ἐφϑύγξατο, «ορός ταῦτ᾽ εἰπεῖν, ὅτι Τιλάτων ὀψὲ ἐν τὴ πατρίδι γέγονν 

ροραὶ ἀμηα! 

ΟΝ μα μα κα ὦ πα τ.’ 

ἘΞ ΩΝ ἰδ. Ὁ 

᾿Ὡ«φι- ας 

“Ὁ «4. μαᾷ. μκαπί, σν, “5, ὙΘΔ ΡαῸ, “ΣΡ Μπ.. μὰ Δ ΡΥ . τῷ - ΜΚ 



ΡΟ υἰύμηιηιις οβομα ἶς ἰαπὰ [δποέξατο ἀοἤρίεμτοπι 
4 ποξαξείμμηις ΡΘΓΉΠ]ος αὶ αῃτὸ [δ ἔμογαης.. πιυΐτα 
᾿χοτίᾳ Εἰσοτο ἃ σομΠ]ο πο. ΝΝαμα Πδ μπὲ νε 

Ῥδίρηι 11} σοι(αἰ αι ΠδτρηλΠ Εγιμετὰ [οἰρίαμπα ροτισα- 
ὁ Γαδοβειιτιιη Ἔχ Πξιπλαηδς. [46 χυοάααὰς οἰχοα ζοη- 
ἡΠυιῃ (1 Πὶ ξαζαγαιη οχ τίμιο, 81: δηλ ᾿π ηΔθ ]ος 

νἸΔογοηχασ, τὸ ἀἰ πα, ομλμὶ ἀ6 πὶς πηρίίαιις ΘΟΠΔ1- 
ἰΐο αὐ βίμοτοι ΕΠὸ β ιχ. 

Ῥίαιο Ηεγηιἶάν Ἐγαβίον οὐ" Οογη[ο» 
5 ὑοηδ ἀρογθ. 

νἀ. 

ΖΕ αιάοηι νίάοτας ἀδογαηι ἰ αι15 ἑοττιηᾶ 
ΑΥ Δ οὐ15 ορτιμλαπλ» πιοαὸ τοέξὰ δαμ γος ριᾶτι5, 
ς ἀδυμαόᾳιςο ραταῆς, Οὐρρε Πηιτίπα, 6,» 

κε νει Ἰτατοηλ ν οὐρ.5 ππστααπι σοηξογγο ναΐθτιβ πιᾶχ!- 
ἴλην, Ηοτηλα ἤυ:46 ποῆμ πλα!εἰταο Θα]μΟτιμπ]» 
ἰξαης Δ]1ς Ὀς] ι Ἀρραγαζι5» ΠΘΩ Ὁ ΔΕΓῚ πγασηϊτιο 

δίιις λαθὸ νἱτὸϑ5 δασοτοῖ» Ζαφησὴπι Δι] σοτιὶ Ρμο- 
᾿οχιληη σοι ξαητία ἄτας ἢ 1ο] τας. Εταϊτο αὐτο ὅς 
“τ ίζο ρτατοῖ (ἀριοαείκην ἐΐαην ἀς ἐροοιοδυσραὶ- 
(Πρ δ), αἰ τα τἤιροι ασιο » ἃς αὶ [πὶ ἔφιλοχ; 
ὁβὰς οἷς ᾿ιρ!οητία δα Ἰπηρτοῦος ᾿ἱτό με ςαμθη- 
“τη, ἃς δὰ το ξοπάϊιι ροτοητία. ϑυης θη πὶ ηθχ- 
Ῥοττι ἢ τλυἀ αλλ: αὰ ρ 165) 05 σα Βομλιῖριι5 νἧπιο- 
τῷ ἀϊῃ σορίϊοοι [χας πα ηὐπνὰ μ1Δ 115. παρτόρτοι 1|- 
Ὅς Βυ 1 Πμοαὶ αιαάαιῃ ἱπάτσοιο ἀϊοο ςαητ9 6» Ὡς 
ΦΟΙΡΟ ]ΔιλτΣ νοΥα οσ]σοτο {Ἀριθητιαπη » ὃ μιι- 
ἐπλπδι ἤλης πορο]τιάνηαμιε [ιριξτιαηι ρὶιι5 υᾶχη 
πκοθας τηρ ἀ;τατὶ, Ἐ οτος νοχὸ σαι Ἰρι τ ν 1 Ὠ}}}}1 
ὙΊΔςτιν ΗἩδγλλιᾶς 1 ΡΓΠ115 πατογα ν! 4; ὃ. αττα ςοὴ- 
Τοραταν, Οὐ ά τρίτος ἀἰοοῦ Εαι άπ ΕΤΆΠΕ ὃς ἕοτ!- 
δ ἴΟΓος Ἰηροη!ιάᾳ; ΟΧρΘετα5 915 αιᾶὰιη τ) ζοῆ- 
ἴπηο ΕΒ], ὁ Ηοτηηα, ἀφηιμχονοφζείϊοτ» Π0 ἢ ξλοιὰ 

Ἰλάρις Η 405 Πομηΐηο5 {{|5 ἈΠ τίη. οἷς τὸ τοροστα- 
ΤΏ μη, ΤΙΡΙ ἀτλαθο σοηΐιϊο, νὰ χιοφά βου ροτοῖξ ἃ0 
ΘΟΕ, οὕλη] “ξι41ο ἤος νίτος ἐοπυρίοέξατι8. ΝΟθις 
{ποσις, ὁ Ἐταῇς, ἃς Οοείίτο ςοηζαονντ Ηογη)] Δι) 
ὙΦ ὅλ (οἰ ρ ατὶς, φογταηζοβ πχαζαο ἀτποτο δὲ Β6- 
ἡρῇςίο, νὴ μ)αχ ιὰ ἀιγιοϊτίᾳς ποάο ντο τ. ΑἸΗ 
9 νείξηθοι ΘΟ ἐξ ομθηι {Ππάπι ΔΗ ἤο]μοτε νἱ- 
ΘΑΤΗΣ, ΠΔ1} ΠυΠ], Πα ααϊάδην μα 1} Πιητ, πυς αα 

ἩΝΝ ἡδηΐμις ̓ γϊτζίτς ἀςοιατογίαπι ἴῃ ἀδἰ πα πθη- 
ἀν Θρ Ποίαν, Ῥατο φηΐιτ ἰα εἰτία ἃς ρειάοιο τοίο- 
ὁϑ» 61] ἃ ΠΟΌὶς Ρτοἢ ΟΠ ςαηταν, (δγηηο 65, 21 αι! 
ἴγᾶσῃ ἢ} Γαδ Πτριμασίθντ ἀϊςίτιι» οπηπὶ ᾿ποαηζαςο - 

δ ΟΣ 1ῃ ΡΥ Ιαηλ ἀηλοἰτίαην ὃζ ΘΟΠΠλΠ]ΟΠΘ ΠῚ 
ΟΡ τητος. [τὰ ἢ ΡΒΠοΙΟρμολαν ομλῃθ8 να 6 
“Πδητὴνη να οί πιις, ἃς ποίξγαμο ουηπο σοηςοάο- 
τι Γατα ̓γας τιοάὸ ῥάϊτα οτάρυϊα (Θγααθᾶσι. Ωυδά 
ἃ ̓ τὰ ΠΟΡΤΙρΑΠγΠ5,}Ε1] οιφι ρει ίαθογ. Ομθη 
σὰς Ὀοθτηι νοὐδὶς ρυράϊςονάταις νατοηοιας 

“ΘΠ Θὰ νος τὰ ἀσηαιι οἵ ξαέξυγοβ. ἢ 1) εις 
᾿Θοτῖς, Ἡλης νοτὸ οριΠοίληι ἃ νοδὶς τεῖδιις ἢ- 
ὅλα Ἰρσοηάληι ςρρίοο ταις (ατοπὶ ἀμοθυς γπὰ ]ο- 
δρηεῖδις » ἃς ἴερς εἴα Γερειοητίθι5. ψιεμάύπ- 
Ἅπς νοθ]ς Ῥαΐζο ἃς Ιϑσς φοττα : Θυιδαντυτο γα ο- 
Αν ϑαυσῃ ἢ ἸὨτογρο το» πο ἤπρ οἰεσαητι - 
ἣν "ταις Βυΐας πα 4} ἢ τοῦς. ἀἰ[ο]ρ!1μὰν τοϊϊαπμάο 
ὲ πη ΤόγΠἢ ΟΠ 11. ̓  τηλέ ΡταΙ ΘΠΓΠῚ, ὃ ἔωτα- 
ἀπψμη ας ἀιιοῖς ὃς σαῖς ραζγοαν ἀαπλίπαπα, ΟἿ 61. ῃ 

ῥῇς ΡΠΙ]Ο ρθε πλιν ουσποίδοιηι5. ἀροστὲ Ὁ ΠγΠ65. 

ἰϑατοηῃς [δ }1ς 15 ἢ 1115 λίβα, ΡδΙτηρογο Ροτοείε, 

“λρῃ πω δείᾳ καὶ τὸν τ παντῶν ϑεὸν ἡγέμονα τὰ 
' 

͵ πὶ Ἂ ε " ᾿ 3 [ω : Ν τὰ Α ᾿ 

Ἢ πάτρα κυρλον ὃν ὧν ὄντως φιλρσοφωμδρ 
εἰσο ύεῦτι πανγες σαῷ 

᾽ 

ὑτορθαη Βοοκϑ, Ποργτηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑι ἰς 

τθργοαυςθα Ὀγ ςουπαϑγ οἱ Τῇ 6 ννεϊϊςοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 

ἘΡΙΦΤΟΙ. ἢ: 8 

χϑὶ ΤΟΥ δίμον κατέλαζεν ἡ δὴ φρεσξύτερον. χδ) ὟΒ 

ϑισμᾶσον αἶτσο το ἐμιζοοφαθεν, πολλὰ καὶ ἀνόμοια 
τῇ ὀκρίνου ξυμβουλὴ σϑράῆειν' ἐπεὶ παντῶν ἂν ἥΞ: 
ἐἴὴστι χα ϑεώπερ πεορὶ σιευεξ ἀλούεν ἄντ, οἰ μὴ μ(α- 
τὴν μδρ κινδιωυσῦσειν ὠετογηλέεον οἱ οὐδὲν ποιήσήν' 
ταυτὸν δὴ οἶμεαι σδράστι εἰν καὶ τω ἐμὴν ξυμέᾷου- 
λίω. εἰ, - δοξαιμὶυ ἀν ἅτπως ἔχειν, πολ ἃ ὧν χώ- 

ρδιν ἡμῖν εἰπῶν,, ὄκτος ἐν γίγνοιτο τὴς αἴδα ἐμὲ χαὶ 
τὰ ἐμοὶ ξυμξουλὴῆς. εδξι 

Πλάτων ἐρμοείᾳ χαὶ ἐρᾷ ςῳ χαὶ Ἀο-- 
δισμῳ, εὖ φορτίς,ν. ' 

Μοὶ φαινεται ϑεῶν τις ὑμῖν τύχην ἀγαϑν ἀν 

Ελκια σύ μα, ὥς χαὶ ἱκανῶς οἷον σμοά ξειν. 
οἰκκεῖτε γὸ “Ὁ γείτονές τὰ ὑμὴν αὐτοῖς. χροὶ χξεἰαν ἔτ 
χόντες» ὥςτε ἀλήλεις εἰς τὸ μέχςα ὠφελέϊν. ἐρτ 

μιείᾳ μδὺ γὸ οὐτε ἵσισαν πλῆϑες οὔτε ἄλλης πολε- 
μικχῦς συμμίϑχίας οὐοῇ αὖ χρυσοῦ ποδοζνομᾶμον 
“Ἀύοι τ᾽ ἀν μιεῖζον εἰς τῶ παντα σδύναμας. ἢ φίλων 
βεξαίων τὸ καὶ ἦϑες ἔχεντων ὑγιές. ἐράςῳ σὲ γ) κο- 
ρίσιφῳ ρος τῇ Τ' οἰῶν συφίᾳ τῇ καλὴ ταύτῃ φή μ᾽ 

ἐγω καήπερ γέρον ὧν φρρϑςοιὴν σοφίας τὴς «ἰδὲ ποιὰ 
πονηθοις κᾳὴ ασέικοῖς φυλακτκῶς καὶ Ὡνος ἀμύω- 
τοῦς διωυώμεως. ἀπέιρει γείρ εἰσι ὅζᾳ τὸ μ᾽ ἡμ ὁ 
μείων ὄντον κὺ οὐ χαλῶν,συχνὸν ὀχῳτεξιφέναι τῷ 

βίου, διὸ δὴ τούτων φοος δεῖν εἶπον, ἵνα μκὴ ἄναγ- 

κάζονῇ) ἃ ἀληϑινὴς αδρ ἀμελέιν σοφίας " α᾽ δὲ ἀν-- 
θρφυπίνης τὸ τὸ ἀναΐχᾳιας δηεμολεὶ ναι μειζόνως καὶ 
δεῖ ταύτην οἱ, αὖ «ἰμὺ δύναμιν, ἐρμείας μοι φανεῖ 
φύσφτε ὅσοι μήπω ξυ[γελονότι χα! τέχνῃ 4 ἐφεῦτθᾳ:. 
ο(ας εἰληφέναι.τῇ οἐες δὲ λέγω σοὶ μδ ἐρμοεία,ττος: 
πειρῳ μδρος ἐράφου χα] κορίσκου πλέονα ἢ συρφυμ! 
Ὁ μίωυύω τὴ εἴ τυρῷ μὴ ἑασίως δἐρήσν σε ἀξιο- 

πιςύτερα ἤϑη τούτων 47. γφτίγων. ἔχ ὅγτοι δὴ παντὶ 

ξυμ(Ἕοῳλούω Φδικοίῳ Ἑόπῳ τούτων τ ἀνσρῶν "μὴ 
πάρεργον ἡφουμλύῳ. κορι σμῳ ἢ τὸ ἐράίφῳ πωλὺ ἐρ- 
μεΐε αντέχοῶς ξύμουλός θἡμλ χο) πειρα ὡς ἢ ἂνς 
ϑύξεσιν αλλήλαν εἰς μίαν ἐφιυκέξθαι φιλίας ξυμ 

σριονυήν. ἐν δ{ τῆς ὑμδμ᾽ ἄρᾳ ζαύτην πὴ λύφν, δοκ το 
"ὃ ἀνθρώπινον εἰ πᾶσι (ἐξαμον,σδεῦρο παῤ ἐμυθγὺ τοιξ 
ἐμουὶ, πέμπετε μομῷης κατήϊορον ὅιςολήν. οἷμαι 
γὸ σίκῃ ἧξ χ αοῖοῖ τους παῤ ἡμὴ ἐγϑευϑιν ἐλϑεύίας 

λόορις, οἰ μήτι τὸ Αυϑὲν ἐθεγα τύχοι ἡδόμδιρον ἐπω- 
δὺς ἡςτινοςοῦν μάλλον ἀν συμφῦ σοι καὶ συνεδνσοι 

πελιν εἰς ἢ τρεπαγχεσαν φίλότιντατε γῃ Κρινωγίαν. 

ἣν δίᾷν μὲμ φιλεσοφά μὰν ἁπανῖες ἡμεῖς τε κΚ ὑμεῖς 
ὅσων εἰν δυνεῖμνεθτι τὸ ἐζόίς ῳ παρρίκη χύριά το νων 
κελξησμωῤημὰ α σαι τὸ ἢ 8 ἰὼ δρῶμδυ αῦτα, 

ΞᾺ ἐρῷ, φήμην ΝΣ [ωθὸὴν ἀιονϑενομαι.κ) φημ, (ὺ8 
ς- ὦ δ. ὦ... ὩΣ Ἢ ! πον Δ μὰ , 

ἡμοξ ποῦτ ἀγαϑτι ποιή σάν ἀν σεος ἐσ λῇῃ ἵαυτίω 

«ἰὼ δχιξολίω πώΐᾷς ὑμᾶς φέις ὀντας ἀγαγνῶναι ἡ μάλισα μδρ ἀβεῥοὶς, εἰ δὲ μεν! εἰδο κοινῆ κα! 
ἰυύαμμιν οἷόν τ᾽ ὅδ πλιειςείκιξ. ἡ χρύϑαι σώυϑύ- 

χη καὶ νόμῳ κυρίῳ, ὃ ὅξι σίκσιον ἐπομωνεὐΐας 
απουδὴ το μα μὴ ἀμούσῳ πρὶ τῇ τῖς «πουδὴς ἀ: 
τι κα χω καὶ ΦΙ μερρχόγτων, πῶ τε ἡγεμόνος ἢ αἷν 
ες σαφεῖς εἰς δύναμιν ὠνθρώποῦ δ δαιμόνων 
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Πλοΐτων τοῖς Δίων Θ΄ οἰκείοις τα καὶ ἑτα)-- 
δφις. δ᾽ τραῆεν. 

Πεςείλῳ τό μι9ε νομίζειν σεῖν τα) δζάνοιων ὑ- 
εἶ Φἢ) τίω αὐτίωὺ ἰὼ εἶχα κοὺὴ σέων" χρὴ δὴ Α) 

κοινΩν ΕἸ σδεγοελόϊεονᾳ μοι» φϑύσον οἷός τέ εἰμι ἔρ- 
γῳ καὶ λόγῳ ᾿ ἐγὼ σὲ εἰ μδυ" δόξων ποὺ δπχιϑυ μίαν 
τί αὐτίω ἔχετε ὠμείνῳ ξύμφημι κοινωνησῳν. εἰ δὲ 

μὴ βελούσεϑαι πολλάκις" τίς οἢ᾿ ἰυδη ὠκοίνου δγα- 

γοια καὶ δπϑυμία «γεοὸν οὐκ εἰκοζον, ἀγλ᾿ ὡς εἰ- 
δὺς σειφῶς εἴποι μ' αὖ ὅτῳ γὸ καϊαρχὰς εἰς συρᾳ- 
κούστες ἐγὼ ἀφικόμην, ογεοῖον ἔτη τεταράκον τα 7- 
ορνῶς σδέίων εἶχε ὃ ἡλικίαν, ἣν τὰ νῦν ἱπισαοῖνος γέ- 
“ονε" κοὺ ἰοῦ ἔοε τότε εόξξαν; τούτίων κρὶὴ ο)γετόλεσεν 
ἔχων" συθακουσίους οἴείϑτι δεῖν ἐλσύϑερορις ἢ) ἊΝ 

νόμοις τοῖς αρίςηις οἰκοιυυίας , ὡςτε οὐδὲν ϑαυκα.- 

σὸν εἴτις ϑεαίν χα] τῶτον, εἰς τίω) αὐτίω σοΐξαν τὐρὰ 
πολιτείας, ὠκοίνῳ ἡνέϑιι! σύμφοονα ποιήσε. τς 
οἱ ἰδ τρόπος τῆς »ἡνέσεως αὐτὴς,οὐχ ὠγίξιον ἀ-. 
κοὕστη νέῳ καὶ μὴ νέῳ πειράσομαι δὲ ἐξ ἀῤγῆς αὐ- 
τὴν ἐγὼ «οθς ὑμκῶς συεξελϑεῖν " ἔχει γὸ χανοὺν τὰ 
γιοῦ. νέος ἐγώ ποτε ὧν, πολλοῖς δὴ φυτὸν ἔποιϑον. 
φήϑην εἱ ϑα ον ἐμαυτῷ ἡβροίμιίωυ κύρμος, δλὶ τὰ 
κοινά τῆς πόλεως συϑυς ἰέναι, ΧαΊ μοι τύχαι Ἡνὲς 

ὙΠ τς πόλεως φργβώτων } τοι ὺ ποιρετεσον᾽ 

απὸ πολ αἷν γὸ τῇ; τὸ τὸ πολιτείας λοιδὸοουμᾶϑης, 

Με ταβολή γγνεῦ). ,) τῆς μεταξολὴς εἰς κοὴ πεντή-- 

κουτο τινες αὔόῖρες «π'εούςησειν ἄῤγοντες. ἔγσεχᾳ 
μᾶν.ὦ ςει. ἐδέχομοη ὧν σριραεοι" ἰδέτε ἀγοθαν ἐ- 
κάτεροι τούτων, ὅσοι τ᾽ ἐν τοῖς ἀςεσι ο)ομοεῖν ξσει. 

τριλακοντῶ σὲ πάντων ἀῤχοντες κα τίσησεν αὐτο. 
κραίτορες. τούτων δὲ τινες, οἰκεῖοί τε ὄντες χρὴ γνώ- 
Θαμοιὶ ἐτυγ χᾶνον ἐμοί ̓ Καὶ δὴ πωρεζο ρου δὐϑυς, 

ὡς δὶ «ο»ροσήκονί ττιράγ κκατοαί μι. πὴ ἐγω, ϑαυ-. 
μιοσὸν οὐοϊὲν ἔπταιϑον “ἐπὸ νεότητος. ὠήϑην γὸ αὐ. 
τουὶ ἔκ τινος ἀδίκου (ίου, Καὶ δήχαιον τιοόπον ἄΐγον- 
τὰς οομοήτην δὴ τίω πόλιν , ὥςτε αὐτεῖς σφόδρα 
φοθϑσεῖλγον τὸν νοιεῦ, τί ποροέξοιεν. καὶ ὁρῶν δήπου 
τοι αὐ ρας ἐν χρόνῳ ὀλίνγγω αουσὴν ὁ-ποσεί αὐτὰ 

σίου "ιαφήνάρς ΘΡχλυΣ ἀγλαὰ Ἰὼ τὴν “. 
ἕρω ἐμοὶ τρεσξύτερον σωκοότη ὃν ἐγὼ φγεῖὸν οὐκ 
αὖ αἰοχυυυοίμεΐου εἰπτῶν δεχχότατον ἐ0) 77) τότα 
ὅ.}1 τινα 77) πολιὴν μυεϑ' ἑτέρων ἔπεμπον, (ΐᾳ ἄ- 
ξοντα ὡς Σποϑανούμδυον. ἵνα σὴ) μυετέγοι 7 πσρῳ- 
γκάτων αὐτοῖς. εἴτε ξουΐλοιτο, εἴτε μή. δοῖ οὐκ ἐ- 
σπρίϑετο. στὸν οἱὲ παρεκινδ ὐσύσε πειϑεῖν, πρὶν αὐο- 
σϊῶν ἀὐτοὶς ἔργων οπρέάδγοι! κοινωνός "εἰ δὴ πάντα 
καϑοροῦν καὶ ἔτι ἄλλα τοιαῦτα οὐ σμικρᾷ, ἐσίυογέ. 
ρανώ τε, καὶ ἐρίφευ τὸν ἐπτρ ἡ ον ον στὸ 770) τότε χᾳ-- 
κῶν" χξόνῳ δὲ οὐ πολλᾳῖ, μυετόπεσε ταὶ Τ τιριάκονγ.. 
τὰ τ Θὴ γτθῖσαι ἡ τότε πολιτεία, πάλιν σὲ ξοῳ ούτε. 
ΓΙ, μὰν, Εἴλλζ σὲ Ἅε δικως, ἡ τϑι τὸ ραν τοὶ κοι- 
νοὶ χϑὴ “πολιτικο ὅχιϑυρκα, ἰοῦ οὐ Κοὴ ἐν ὠκείνοις 

ὈΙΝΕΆΘΟΑΝΜ ΔἀΚΈΘΟΘΟΚΥΝΜ 
Ῥί 410 Τλέοη: ῥγορίη ας (σ᾽ ἀΡηἼ015. ὕ6η8 ΑΘΈΥΈ, ᾿ 
ΟΕρΡ ΠΕ ὶς τ ῃι σεηΐδσα νὸς οαπάδηι πη θη το Π] Ἷ 

ς ἰέραθ! ζα δ νοις τοη!δγπαπάσμ, αυαπὶ 1)10 
μαραμίδε : ππέαιυς του τ5 1 ΠΟΙ ΠῚ ΠΙΟΠ ΘΙ ΔΟΟΩ 
ἄἀετε φυδηζπι νόῖθὸ [λέξξόααε νυ ἰγ1ι1Π| μαδοάμ. 
50 δῦ {Π δάτὴ νο  Πταζε πὰ ορ᾿αἱοηέτηαυο 41} 
εἰς παδαϊτ, μαθοεὶς, αἴϊδητζιοῦ νοδὶ5., ὃς πὶ ΟΠ 
ποιῷ ἀσοράο: ἢ ποι παΐοτι ἀς δα τὸ ςοπἤιτάδεπι 
ΘΔ ΠῚ ἄτα 16 οἴῃ ἀΐοο. Ομ γετὸ βιογίτ {|| πὸ 
ἄζχυς νοϊαηταβ: πο νὶ σομῃ!θέξδη5, (δα τα ]ιᾶ (δ 
γοίοττο ροηυτ. Ομ άεο ἐρὸ ΡΓΙΠυὶπι ϑυγαςυ 85 Ρ[07 
[οέξι Γπῃ]ν»Άηπιο5 οἰτοίξεν αδάγαρίητα φταες αβοῆ5' 
1)10 ἰῃ θα δαῖτ αἴαῖθ, ἀπ ἧς ἩΠρΡράτη5 : δὲ "πη 
αιᾶ τὰης σὄρτοποπάξιατ ΟΡ ΠΟ ηΕ {ΕΠ ἼρΡ Υ οὐξευς, 
ταυι τ) ϑγγδουΆπο5 ραζάη5 οἴ ΠΠδοτος ὁροιτείο τ 
ΟΡΕΙΠ1516ρ δι σα ΓΔΕ]. τάσις πὸ {πτλ 11 8110) 
ἤαυΐς ἀδούαχα πῆς [1 σα ἄθηη ΟΡΙΠ]Οὴς Ἀορυδ ας 
ϑυθονηάηάξ Τρ! σοη δ ητ ςη θ ἢν Ρι ΠΣ Π]ες. ου 
νοτὸ τατίοης 16 ἔπους ἔποϊδηἄσιι αἴσπα τὸς οἰ αι 
δ ἔφη ὃς ἱπαθα] αὐάϊαταν. Τόοπάβοι δυτοιη: 0013 
Ργαίθης ΓΟΠΊΡΙΙ5 Ιά ροίοις Γ ΠῚ ΟΠ ΘῚ ἃ ρτποΡιῦ 
νο 5 τοίοσγο. συ οι δἀο  οἰζθης ἀπ} ἢ πΊ» (4 
ἄφηι αϑδηη ρ]οτίας Ππααὶ ορ᾽ἀΙτατὸμν. κατα οι 
ΘΠ ΠῚ ΟἸΣ ἢ) ΡΤ Πλ τπιο] Ἰρῆιις σουρΡος ἔξει οἴΤεπ’ 
δ ἸἈθιηρα] Ισατὴ σοηβετγς. Τητοσίηιν τἀ} υσάαπι 
οἶτοα ᾿λ οι ρα] σαι σοπτίσογιητ, ἽΝ αι οὐλμ 15 αὐ 
τα. ογας Πὰ ΙρΌ Π οα: [ἔδειις ἃ λυ τ ἐγ ριΉΡαγοῖα: 
(δοᾶζα τπαζατιο οἵϊ. Τς νης ἃς αιπηαιαστητα ΥἹ 
σιδϑυπατίοῦς [ἰσερτα:ν δ οὶ πὶ 1 γερο, ἄθος πὶ γέ" 
τὸ ἢ Ῥίταο ξογθη Πιπὶ γε δαπαγύμηηις γ6 ὉΠ 40 
Πα  ΠΠἘγατίοπθπι μαροῦαης. θοά ΡΟπ65 υὐἰστηϊα γ Ὁ 5 
(ἀπυτγὰ Ἔγαῦ οπγἑ} αὐτουτας το πᾳ, Ηόημ 
ΠΟΠΠΪΠ ἀοιο τσὶ ἃς ποτὶ ογδηῖ τα αὐϊ πε ἢ. 
τη} Δα Τὰ Πγρι  ] στὴ σαροδηάδλην ᾿ἸηιΠταυε απ 
Αἴάαο Θρὸ 211] πηὶγαθ1]ς ἤππι ον ἰα πο πτυτοπηρέϊ" 
ΡΘή ας. Οὐΐρρε εχ γα δάτι 1105 αν ται αἶγα ν τὰ ὥ" 
πΠταῖϑηι δα ΠΗ Ὸς ποτὸς ἀῤδογο σοππογίογο, [τἀ 
ΑἸ Πσθητὸῦ 1 ἀἴ6 5 44 ἑαοογξι, δυάδα οἱ 
Δη Πηδ άπ οττὶ ἐο5 Ὀγθα] δάμη τόροτέ τα [ὃ σεῖέ 
ΓΟνΈρΓΙοΥ 116 Ἀπ ΙρΌ ΡΒ] οι ἰζατας αι δ δύτοιις ρυτ, 
τοῦτ Νῃὴ ἃς αἱἴὰ πγαΐτα τ Πὸ βοοθγιπς: ἃζ πη! 
ΠΊΘΊΠῚ (ΘΠ ΪΟΓῈ ΠῚ ϑοςγαΐθῃι, Παρ ὁσὸ 1 {ΠΠπη1Π} 
ΟἸΏΠ ΠῚ 4111 [110 ογαπὶ ρρε!]ατο ΠΟΙ νογροῦ» 1 
ΟΠ 1115 φα !δυί αἀ Δάἀισοη οἰ ἢ πιυόδαῃι 
δά (ετηϊδγὔτινε νἱτίτηο {Ὡρρ]!]ςῖο «βςογοσα ϑοοία, 
τότησιε ᾿ρῇιπι νοΪ ἔροητε νοὶ ἰπαϊτῇ φιδῇ ραγίοιρ 
ΠῚ σοπ! πη σογόητ: 1) ταηγέ ῬάγοΓς ΠΟ] τ, ας ροῦι 
σαπέξαᾳ ραεῖ στα! Πα ΟΠ τατ, αιιὰπι πηριοΥα᾽ 
(ζοἸοσαπα η}}1ς (σίας ἐχ ἥξεις, ας ἰσίταγ δὴμι γιά, 
ΓΘΠ1, ὃζ 414 απα ἀα πη Ποιὰ Ραγια, ΟἹ Δαΐτοῦ τα]! δ 
11Π15 πη ]1ς πὶ εςορί. ΝΝες ηγαϊτὸ ρὸ( ἔξουτα ποτα 
τγΊσίηζα οιοτίο εἰϊ:τοτάῃ; Κεῇ ΨΠΡᾺ ἡλαταῖα ΚΠ" 
(ἃς ᾿σίταῦ 4υδη Δ Π. ΠΟἀδγάζιι5, σ᾽ ΘθΔηῚ τ ΠΊΕ} 
αὐϊτ Ἀδιρι δ] Ισαπι. 56 4 ἀσοράπταγ τᾶς εεἰᾷ, νεροῖέ 
τασθατα ἈΦΡῸ δ] Ἰολν αα Ἰτηργοβθαγες ρεγπηιήία. Νά 
(χη δ τηϊσαη ἔποσίς ἰῃ πδνϑαι πταζατίοη θυ 18" 
τῆ ΪςΟ5 ΠΟ ἀΔπη ρος ἄλγε σγαμίογοβ, χυκηαιᾶι 
ον τεα!ἐγαητ,πιᾶσπα ντογθηζαγ οἱοιηθησία, {τ} 
Οτἕθ αιιδάδη δος 5 ντ ϑοογάζϊοση πῆς «ποῦ Π0΄ 
[γα Ροΐζεηζαϑ ἴῃ ἘἈδραθΙ τα αι ἀλ πὶ Δεςιίαιἐην 

εἰ ͵ 7 ε δ ΝῊ 4 » ὧτε τεταραγμᾶροις, πολλὰ γιγνόμδμα, ἀ΄ Ἦς αἢ συ φγερᾳνειεν " καὶ οὐσὲν τι ϑευαςὸν ἰὼ πμωρφίϑ! 
! ἐχθρὸν γίγνεάγαί τινῶν τισὶ μείζοις, ὧν μετα βολα)ς. χρήτοι πολλῇ γε ἐχξήσαντο οἱ τότε χαϑελϑῦ" Ἵ λ ͵ ͵ φ “μΑο ε ξν τες ὅηιεικείᾳ, πωτῶ σέ να τύ χίω αὖ τὸν ἐτάϊρφου ἡ Σωκράτη τοῦτον δωυας σὐοντές ΤΊ 

ἱπΊΡὶ 

Εατίγ Ευτορθαπ Βοος, ζοργτίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑβι τς 

Ιπια865 γβργοάυςϑα δγ ςουτίϑϑυ οἵ Τῃ 8 ννείεοπιε Τιυβί, ἰοπέάοπ 

1} 749] 



ὧ-ςἤ 

τα τ δ ἀπ τθ τπτ π τἰπϊπτϑος {Ξ-τ-. 

ἸΠΡΙ ΠῚ ογίητοι δ οἰ οπζθς. ἂς πα ηἰ πιὸ οὐπη απ 

Ῥιιοοημρηΐδης, χυαῇ οηίπι πο γεξξὸ ἀθ 4118 (δπτ!- 
Τοῦ, }} αα  ἀοιν ἰπ ἐπα Ἰοΐσιτα τγαχογιιητ:4}}} (δητοητιᾶ 
ἱπ φὴ αἰχοταπ:ςοηἀοπηηδποτγίιηςαμθ, ὃ Θιμ ἢο- 
ἸΑΪηΘῃ) Ὠθοδιιθτθν 4} {προτίοσὶ τοιηροῦθ» 480 ΠΤ 
ἸΜΡΙ [χοογοῖ, ν 111} ΘΧ ἱρίι5 ταης Θχυ δητθη) ἀαςο- 
έναῖαας το] ἱπιρία: μα] ποάο ραττίοορ5 Ποτὶ Πμξι- 
ἡδόγας, Οὐ τι ας τσίτιιν απἱπιααιοτιογομι» ὃς Ποηλΐ- 
ΤΟΣ ΠΝ ἴῃ Β οἰραρ] οα συθοτηαιίοης νοτίθάτον, ἰοσ 
δείψας ὃζ ῃγοῖς 3) ]Πᾶτο ΠΑ 915 σοηΠάοιαοη)» ΖΔ η- 
ἴοι ΠΩ. αταῖο ργοστοάογογγζδηζο ἀπο 15 ατο 
"γαίδαν οἰ τοξξὰ Ἀλφιαρυδ σᾶ σιθεγπαῖο. ΝΘ 

ἐπι. ἤος οτὶ ροτοίξ αι ας αρλὶοὶ5 (οοἤίαις 4 ο- 
᾿ 5. (γος τὰ πὰ τέρογίγο μαυά ἕλος ἰὸ ογαϊφῃοῃ ΘΠ} 
ΜΡ ὶς ματι Ἰουποτίδιις ἰμΠιτα {ας οἰαἰταβ ποίτα 
διυιδογηαθαζωτ: ὃζ Ραγαῦ ἤΟιῸ 8 ροῆπθιὶς οὐας ππ6 
ΜΠ} εἰ πποιΐτατο ; ντροτο {πιαὶ ἰορ! θυ ποῦ: 
ἥὰς ῬΘΏΪτιΙς σοτγαρτίδ. [τας ἐσῸὸ εἶϊς “1 ΡΓΠ21}5 
ἐχαρί όταν ἱηογο 011] σῃρΙαιζαῖα η16 δά Ἐοιοραθ!!- 
δ!) σρῃβογθηά], ἰπταθ 5 οαπέξα [ἢ Ῥύσοορ5 ἀεξοιτ!» 

δὰ 5} ]ιὸ 1η6 νΟ ΤΟ 6 ΠῚ» ποίσιεθαμι. Ἐπαῦ ἴπιο- 
ποίων αϊάρην ποχυδαιαῃι ἀο χοῦς Ρίασυτ: ῃ 

ιὰ ξογτά γγο μι ὁπομίτοξ, ἃ οἰτοα μας ἰρίᾳ δέ νῃ]- 

ὑδιίαιη Ἐφ ρου] Ἰσαιο: ασθάϊ νοτὸ ὁρροιταἸτατ 6 ἢ} 
ΦΙΠυ δι ἐχροίζατο, Τ αηάθη νοτὸ σοὐγρογίαηι οἱ ὲ 
ΤῊΝ ᾿ ΟΠ ΔΙλοῇ ῬΟδΠ ρας ομληο5 αὰς πᾶς [απτνηιρτοθὸ σο- 
“πηγαί, ΝΝαηι απάτὰνα δά ἰορος αἰτίου! α0} 1608 
“πη {{|: πα} ἰη!Ἐίτατο Ἔρτοσίο [δ 4 ἔοττιμηα ἤροι 
δ ν]πξζο 5, ΟΟαρτορτον ἀιοοῦρ αἀάιέεις Παπι» ᾿δὰ- 
τὴν τρίζά ΡΜ]]Ο Ορ ϊᾷ αι! πηϊά Πι,ὃς αι! ποῃ τᾶ 

᾿ ΔΘΡΘ] τα «μιᾷ τη ρτίπιατα Ρογ οἄ ἀμηζαχας ἀϊ(ςου- 
πμῷ ΠΟ ἢ ΡεΠὶὴς ἀοίτποτο ἰυιπναιγῦ σΘη 15 ἴῃ ΠΊΔ]15 

ἴδ ἡ - 198 δας Βουὶπος τοί ὸ νογΈα; ΒΟ Θρμδη- 
τϑἸλογαιηρυθ, συϊουπαιίοης ἀάορε! βιοτίηε: ἀας ἢ] 
Δ συ θοτηάτ,ἀταϊ πα χακράᾷ (οττς νοτὸ Ρ οί ὁρἤθη- 

ἴαχ,, Είλο ὅρὸ πιέτε [τὰ }1ῷ Φ)οἸΠἸάτη 4; Δ 10]. μας ἔμς 
Ῥευνα ἴῃ οα Ἰοσὰ Ρτοξοξειο ταρα, Οὐὸ οτα νη ὦ, 

ἀιᾳ Μὴ ὕφατα ἄμα βογρθαζας ρίοπα [τα] ]σατῇ δγτγα- 
ἐλϑηβτίρη δ πιζ(ατᾶ,}]10 πλοάο πα] μὶ ΡΙασυῦε, Ὀ]5 
ν "1 τἀξατῇ βοτί,ηος νηηιᾶ ρετποέξατς (Ο], οαῖο- 
. ἄραὰὺς ΞΟΠ ΣΑΠΓΙΣ πεῖς να ϑηιο Θη11}} ΟἹ ΠΗΠ 

ἰδ (υ οα]ο (χητ,ἰν τὰ Βαϊ μνοά! πτοῦδι5 αὖ δάο- 
ξ κξητα ΠΕΓΓΊΔΓΙΕΙ, 4υδι1:5 πδίμτα ἃζ ἰησοηῖο ΘΧςο]- 

ΝΣ Ῥ Δ τις, ν πη μὰ τὰ 6 ἢ Ρυμάθη5 ουφάςς, Τ δη.- 
γτμΝ ΠΩ ςοττὸ πιπα πᾶ οαγαΡΪτ, Ελάέηνα; οτἶϊ (δ 
εἰν ΑΣΥΠταοδς τάτιο. ΟἹ αἷτᾶϑ αὐτοτι 14 Ιεοτρας 
Νδοο ες το ροτοτῖτοίι σαμέξα ἰῃ ἢ ἀρογῆσος πᾷ τὰς 
ἀὴδ τε οἶος οχ  τηπηθης : σατουίαις Ροἰ  Βαθ τ!ς 
δος 'δὰς ΠΟΙ] 115 ἀπηζαχας δζ Ὑ ομθτεὶδ οδὶςέϊα- 
δ ἐξὲ οδηϊχὲ Ῥαζοηῦ ΟΡΕΓΔΠ] ἱπηρομ θη άαμ,. Νε- 

δ οἰδ Βα απο! οἰπίτατος πιοάὸ ἴῃ τγγαμηί οι, 
Ὁ Ἰῃ ρᾳιςοτῇ Ρουθ ΓΙΔ ΠῚ “πιράὸ 1 ρορυϊατθηι 

“τα ΠΕ ΣαΥ ΘΟ ΝΠ ΠΙ141) υϊοίς οὐτει ες νεχὸ 

ὁ ΠΗ (ας συθυ πα ΓΙ Ο}18,605 41} 11 ἢϊς οἰ ται !- 
"δ ροχῦτος (πητνης ἠουῖθα ἡαϊ ἀ4 ἰρίπμ ἁὐιάϊτε νεἰ- 
ΡῊΗῊ Ξ : 3 δὰ δ ν ὴ : 

τ τας ορο νῃὰ ουπὴ Ππροτίοτιθιι ΠΠ|5 οοηΠ ἀοταη8, 
δγιβραίης ριοξεάσι ἔμοι : ἰοστεὸ αυάοιν, [οσῖαηᾶ 

δα, Ν  Φοταν αὐτοιι αἰ Ἰσαίας δογιη ορθγα 48] 
ὄθτὰ ἢος (τ, ρεἱπορίαπι ταιης ξμΠς ἀαταμι οσληι- 

Ἷ ὅαα, ἤπρεῦ ὨΊΟΩΙ ϑγιαοιίαιια σοΠοσογ Ὡς: 

ἘΣ μὰ Ῥ" ἰ- 

Ν οἷς τυραννίδας τε χαί ὀλιγαρχίας καὶ δομοχράτιαι 

Χο) ἰσονόμου πολιτείας τοις αυτῶς δ «ὧς ἀονταξ, μὴ 

ορβαη Βοοίς, (ζοργτηίφῃ! Ὁ 2 

Ἱ τοάυς 66 ΕΥ Ξουπεεγ οἱ ΤΉ 

ἘΡΙΊςΦΤΟΙΊΙ. Ζ. 

λ ἽΣ - Ὁ... Γ Ὅρος τοῖς πρρόῶῳ δχανοεμδϑρος εἰς συρακούσεις “γεπορόξύϑνν 
εν δὴ 7 ᾿ ἤ ΠΝ : Σ τ 

ὠμδύῳ τινὶ τ χρευἥόνων, αῤχην ξαλέῶϊζ τ᾿ γυν γερονότων φεύγ με 
Ψι 

| , 287 
διστέχουσιν εἰς ο)καςήριον, ανοσιώωτοίτίου αἰτίαν Ἐξ: 

ι ΄ Ν ΄ εἰ 

(αλόντες»6}} στον τὸν ἥκισοι στοχαί τοι φορφσήκου- 

στιν ὡς εἰ σεβὴ γὸ οἱ μδρ εἰσήγαςον,οἱ ὃ. κατεψηφί- 

στιντο ,Χὴ εἐἰπέχτειναν, τὸν τότα πῆς αὐοσίου αἰγωγὴς 
οὐκ ἐθελήσαινίι μεζαιριθῖν αἷξιὶ ἕκα ΤΑ τύτε φυσόν- 
τῶν φίλων » ὅτε φαΐφοντες ἐσυς τύχοτευ αὐτοί. σκὸ- 

ποιῦτι δῆμοι ταῦτ τα» Κοὴ τοῖς αὐδδροίποις τοις 
φὡῳρῳήοντας τα πολιτικα αὶ τοιζνόμοις γε Καὶ ἔϑῃ; 

ὅσῳ μῶλον οδπεσκόσγουωυ ἡλικίας τὸ εἰς τὸ πρό-. 
εν Φορούὔβαινον . τοσούτζυ χαλεπώτερον ἐφαίνετο 

ὀρϑτὸς εἶναί μϑι τὰ πτολιτεκᾳ «διοικεῖν. οὔτε γὸ ἀγσὸ 
φίλαν ἐνερ οῖν «αὶ ὑται ὧν πηςτῶν, Οἷόν τὸ ᾿ φράτ-: 

τοῖν οἱξ οὐ 9) ὑπορχονΐας ἰωῦ αἱ ρὲ οἰὐπῳτες,, οὐ γὸ 
ἔπι ὧν τοῖς αἦ.͵ πατέρων ἤϑεσι καὶ ὅ,τι ὃ δῦ ζοσιν ἡ 
πόλις ἡμὴ σεῳ κεῖτο. κωινοιέτε ἀϑλλοῖς, ἐἰδυμ'α τὸν 

ἰωὖ ἀταϑα; μετά τινος ῥᾳςτώνης. τοό τε 1} νόμδῃ! 
γράμ μοίᾳ γ ἐϑη,διεφ τείρετο. καὶ ἐπεσιόου ϑαὺς 

μιάςτν ὅσων, ὡς τό με τὸ σεῶτον ποΐδλης μμέςον ὀντα 

ὁρμῆς δὶ τὸ ἀσοτοιν τοὶ κονα, βλέ σογίᾳ εἰς ἴαῦτα 

καὶ φεοέμϑνα ὁρφνΐᾳ πιάντη ποντως, τελοί τανία ἷ- 
λιγιᾷν" καὶ τῷ μδο σκοπεῖν μὴ Σποςήναι μή ποτε εἴ- 
μέεινον ἂν γίγνοιτο αἰδί τε αὐτὰ ταῦτα. καὶ ἐδ χαὶ 
«ἰὴ τἰωπᾶσαν πολιτεί". τῷ σὲ πραῆειν αὖ, πεν 

ολυδύειν αἰοὶ κου οφιᾷ. τελοΐ τῶν τα δὲ γοῆ στ πϑξὶ 

“πασῶν ΣΝ υϑῦ πόλεων, ὅτι κα κῶς ξύμπαστω “ππο- 
λιτόύογται. τοὶ γδ τὴ νόμων αὐταῖς , ογεοθὸν αν!α- 

φως ἔχοντα ὅξ:ννἀνοῦ αὐἴος σκόζης ϑαυμίαςῆς τινοᾷ 
μὰ τύχῃς: λέγειν τε ἰωαγκάϑην, ἐπαμῶν 4ἰρὼ ὁρτ 

ϑὴν φιλοσοφίαν, ὡς ταύτης ὅξὶ τάτε πολιτιχα αἷς 
καμα καὶ δὴν ἰσδεωνπιῖ πάντα κατιδεῖν. κακῶν οἰυὃ 

οὐλήξειν τὰ ἀνϑ' ροΐπινα γρη φρὶν ἂν ἡ τὸ Μὴ Φιξ 

λοσοφοιμύτων ὀρϑῶς Ύ καὶ ἀληθῶς 99᾽, εἰξ αβ- 

χοὺς ἔλθῃ τὰς πολιτιποἰς» ἡ τὸ Ὁ ὁ μυαςευάντων τ 

τῶς ἥολεσιν ἔκτινος μοίρας ϑτίας ὀύτως φιλισοφῇ- 
σῃ. ταὐτίω δὴ τἰωὺ φζάνοιαν ἔχων εἰς Ἰζαλίων τὲ 
καὶ Σικελίαν ἤλϑον,ὅτε οῷτον ἀφικομίωυ.ἐλϑέν.- 

ᾧ σέμιο, ὁπαυτῃ λεηόμν Θ΄ αὖ ΕἼος οὐδαιμων 1: 

ἀλιωτικῶν τε καὶ συρᾳκουσίων τραπεζῶν “λέρηξ 

οὐσδαμί οὐδαμῶς ἤρεσε. δὲς τε τὴς ἡμόέδας ἐμπι- 

πλέρδϑμον ζω, καὶ μησέπτοτε κοιμώκμδι ὃν μόνον 

γύχτωρ᾽ καὶ ὅσα τούτων ἔχηνιδ ούματα ξμυέπεται 
φῇ βίων. ὠκγὸ τούτων η} ἐϑεὸν ,οὐτ᾽ ἂν φρόνιμος 

οὐδ ειξ ποτε γυέϑαι “0 ,ἱωὺ Τὸν οὐρανὸν ἀγϑρος 

πων ὠπι νέα ὅπχιτηδ σύων διούω, το; οὐθ᾽ οὕτως ϑαὺ: 

μαφῆ φύσοικεμϑήσεταμ πάφρχνὉ οὔ. ἀν ἐς 
λήστω στοτε δρεϑαν κὴὶ δ δὰ τις ἀλλὴς ἀρο- 

ἡῆς ὃ αὐτὸς λόγος ὧν Εἴη. σεῖνς Τε 
οὐδεμία ἂν ἡβεξ 

μήσει κπλγόμοις οὐσ, οις τῖϑδα, σου, ανορων οἷος: 
ἴων ἀναλίσκειν μὲ σον παντα εἰς ἰῶρβθολαξ; 

αῤγῶν δὲ͵ εἰς ἁπανζᾳ ἡγουμδύων αὖ εἰεῖν γίγνεά)αβ ' 

“λίω εἰς δθωχίας ἡφὴ ποτοῖς, αὶ αφοφοοδισιῶν ἀποὺ" 
͵ ,- ἈοΝ ο Ν ΟΣ ΑΣΊΣ δὰ 

σὰς δωπονουμόμων. ἀναγκαῖον δ]ὲ εἰ ταὐτῶς τὰς 

μεταβα λούσειξ, μηδέποτε λήγειν. χριοὺ 
(γ᾽ ὄνομα ἀκούοντας, εἰνέ χέθϑαι. ταῦτα δὴ 

ἴσως μδὲ 18) τύχίω "ἔοικε μου τότε μὲ χει- 

(των φῇξὶ δίωγα τὸ Ἐ ἀ'ξὶ συρακούσαις. 

͵ 
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᾿ς δία. ττὰ ΑΕ. Σ. 

Ρ ᾿ ᾿ 

ἄντε, Ὅς... ΓΌΆΣ ᾿ὐψῶν ᾿ 

.αὐέῳδο.ις 

ὍΣΣ -:..-- ἕως ἧς 

-- το τ ΞΕ ΞΟΊΣΣΣ -- 

“Ὡὐπίφω:- 
ἐφιθθανπαν»»... -- .-«ς 

ἘΞ 

Εατίγ Ευτορθαπ Βοοίς, σοργηίϑῃι Ὁ 2012 βιοῶυθει τς 
Ιπια865 γβργοάυςθα Όγ εουπεϑγ οἱ Τῆς ννείσοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

Υ Υ4) 

χὸϑ ΣΙΝΕΆΘΟΙΑΥΝΜ σαἈΚΞΘΟΟΚΥΜ 
«ἴξος “δὲ μυὴ κοὴ πλειόνων ἔτι ἐχνὺ μὴ νιαῦ ὑμυεῖς ἐμοὶ 
ἡ ϑηώεντο δούτερον συμ (ουλόσύοντι" πῶς οὐ δὴ 

λέγω πάντων αρ "γΗν 79 2ονίναι ὙΠ τότε ς τίω εἰς στ- 
τελέαν ἐμ ἀφιξιν. ἐγὼ συγηδοῤυδμος οίωνι τότε 
νέῳ,ωνδ᾽ ωυσύω τῷ οἱοτνοιῦτα ἐμοὶ δέλτιςα αὐθρῳ- 
ποις (1) μίουύων ϑγὶ λόγων, κ) πορφηζριν αὐτο ξυμ- 
ξουλοσύων, αἰ γνοξίν δὼ τυραννίδος τι; ἃ Ῥόπον Χατοί- 
λυσιν ἔσο μμλόΐωυ μηχωνώμδνος, ἐλόνϑεινον ἐμφύτον. 
οὔων μὰν» "ὃ δῊ βίο! λ᾿ οἰ κοι; ΄ς ὧν, Ὡρὸός τ τοῖλλα 
κοῚ ἄσρὸς τοῖς τότε ὑπ᾽ ἐμοῦ λόχοις λεηορᾶροις, 
οὕτως ὀξέως ὑπήπουσε χοαὶ σφόδρα, ὡς οὐσ)εὴς πό- 
ποτε ὧν ἐγώ φοϑοσέτυ ον νέων, ζοὴ τὸν δλίλοιπεν 
ξΐον ζίω ἡϑέλησε, δζγφιθώντως 9] πολλῶν ἰτα- 
λιωηῆσ, τε καὶ σφε λέω! εἰρϑτην » δὶ πλοῖον Ὁ ἡ- 
σδυνὴς τῆς τε ἄλλης Ῥυφῆς ἡγωαπηκες.ὅϑεν ἐποιχθέ-- 
σέθον τοῖς ἰδὲ τὰ τυραννιχὸὶ τόμικίῳ ζαΐσιν ἐβίω, 
μέλγξι τῷ ϑεινώτου τῷ «αὖδια ο)ονύσιον οὐυομᾶρου. μὰ 
δὲ τατος δὲενού θη μη μόνον ὧν εἰντωΐ ποι αἢ οὐνέ- 
ὅϑτι ταύτζιν τἰοὺ δζχνδιων, ἰὼ αὐτὸς ὑπὸ δὰ ὀρϑῶν 
λόγὼν ἔοεν: ἐβεγνο δέω δ᾽) οὐμῦ ἐντισιν, ὧν χρὴ οδιο- 
γύσιον ἡγήσωτο ἕνα ἡ) υέϑ, τὸ χ᾽ αὐ ξυλλαμβα--: 
νόνχοων ϑεῶών. “ρδμδρου οἱ αὖ τῷ τοιάτου τόν τε ἀυ-. 
τῷ (ἴον ἠφὴ τὸν τὴν ἄφϑλλων συρσπουσίων, “ἐμή χανον 
αὖ μαχαο ἐότηη ξυμβίιδαι ορόδρον. «ῷοῦς δὴ 
τούτοις ὠήϑὴ δον ὧν πον τὸς Ῥόπου οἷς συρρ:ιόσεις 
ὅτι τώχεςτι ἐλίϑεῖν ἐμοὶ, κοινωνὸν τού τῶν" μυεμανη μέ- 
ν΄": τ τὸ ἀυτο Καὶ ἐγιΐω σιιυουσίαν, ὡἰς δ ποτῶς 
ὀϊξειργασειτο εἰς ὅπιϑυμίαν ἐλθεῖν αὐτὸν τῷ καλ.- 
λίςου τὲ ΟῚ ἄρ ςου βίου "ὃ δ οὶ νιωῦ εἰ ὅδα:ο(- 
ξαετο ἐν οδ)ονυσί» ὡς ἐπογείρησε μέγαλας ἐλγήσας 
εἶχεν αὐ σῷ αγῶν καὶ ϑεινάτῶων καὶ γὴν νωῦ γ4λο- 
νότων κακῶν βίον αὐ οὐδαήμονα κοὴ αἰληϑινὸν ἐν 
πασὴ τῇ χώρῳ καΐϊῷσκσυώστι!. ταῦτω εἴων ὃρ- 
ϑῶς δ)ζανοηϑεὶς, ἔπεισε μυετοιστε μα τοᾶνοι δγονύσηον 
ἐρο; κρὴ οὐτὸς ἐσδεῦτο πέρυχων, ἥξειν ὅτι τοίχεσα ον 
ποντὸς φρότου, Ὡρίν τας ἀΐλλοιῖς ογτυχένίας οἶ)ο-- 
γυδιῳ ἐπ᾿ ἀνλον βίον αὐτὸν τῷ βεληήσου ωϑοαΐξε- 
ψάι. λέγῶν σὲ τοῖσδε ξεβεῖτο εἰ ΟῚ μακρότερα εἰπεῖν 
ἡναξ γὸ χαιοουβ ἔφη μιείζοις φὐἰδαμδμοῦμὶυ, γπνωῦ 
Ὡὐοφϑεέχονότων ϑείᾳ Ὡν) τύχῃ καϊαλέγων δὲ «ἰώ 
τὸ αῤχίωυ τῆς Ἰλίας χρὴ Σικελίας ἀρ χυτ συ-- 
γα μεν ἐγ αὐτῇ, καὶ τί νεότητα, γχὴ τίω ὄγιϑυμίαν 
τίου) σδιονυσίου, φιλοσοφίας τε Καὶ ποι οείως ὡς ἔγοὶ 
σφότρα λέγων, τοῦς τε ὡυτύ ἀσελειδοῖ Καὶ τους οἷ- 
»κεἰδὶς" ὡς συ πο κλήτοι εἶον φρρῶς τὸν ὑπ᾽ ἐχοῦ 
λεοσμδυονα)εὶ λον «αὶ Εν. ἱκανωτατοί τε σ)ο-. 
νύσιον συ μια σα ΧΕίν ̓ ὥροτε εἰπέρ ποτε, κα νιῦ 
ἐλ 7]ς πασᾶ δοτελειϑη σεται » Τῷ τοῖς αὐτοις φιλο.. 
σοῷοις τὲ χὰ] πόλεων αὐ γοντας μεγώλων ξυμξῆναι 
οπυορδμοις" τοὶ μϑρ δὴ τοροκελόύμαΐᾳ, ζω τοῦτα 
τὸ κϑὶ τοιῶῦτα ἕτερα ἠτίμπολλα. τίρ “᾿ ἐμεζοὺ σό-- 
ξων δ γ »δ αἷρα τ νξων ὅπῇ ποτὰ “πυήσοιτο ἔχε φό- 
ξος. αὐ γὺ ὄγεϑυμίω τ τοιούτων (α χαἴαε.)) πολλα- 
κὶς ἑξυτιίς ὀναντίαι φεθφυδι εν" τὸ δὲ οΐωνος ἤϑος, 

, 

"ς ͵ ᾿ "“"Β “ ΄ ᾿. Δ ον) ᾿ ὃ « ἠηισεέμην ψυχῆς πέρ φύσῇ τὰ ἐμεξριϑες δι"ἡλικίας τε ἢ δὴ εἰξξίως ἔγον. ὅϑεν μοι σκοπουμδύῳ 1 δθτ ΝᾺ "Ὁ ὰ φ 2 ͵ δ Ν ͵ ἡ φν εἾ Σ᾽ 
ἷ 

οὐνπεγ ποτέξον αὖ ΕἸ ποροῦτεον χᾷὴ ὑπουκρυξέογ ἡ πῶς, ὅμως ἔῤῥεέψε δὲ 

ας γεγθοῦῃης Ρἰαγί δι ᾿ηΠπροτν ἢ νο5 ΠΠ1ἢ] πιιποῖ' 
ταπι σοὶ [ἸΠδῈ] ἡραυαηι άπ ΔῊ δ ητ δι, ΟΠ ΠΙΔ 
ἠποάπη γοτὸ ἀϊοιῖνι οαυ αι πν ἔα 8 ργΠΟΙρ ῖ μι" 
ξοξειο δ της δγτασαίες ΠΙΘΆ ΠῚ Δεοιριζα. Ἐροοι! 
Τϑιοηδ ταης ποθ σου που θαῦ ἔγς 0618» ὅκα: 
Βοιμλίη διις ὁρτῖηλα ἔογο δι ἰτγααγραιδι5 ροιδια 
τατιοπ θὰ Πηλά οἰλατη, ὃ νὰ ἔδοοτοι ςοηξοοδαηηνϑ 
ἢ 15 ἀϊσθηάιὶς νά θοῦ ἰατϑηζοι ἃς ΡΙα τοῦ Ἰωτοητι με! 
τυ Ὡς Θα ΠῚ ΤΥγΩΠ ἢ} 415 γα πάν αια (αι οἰ ορΆ" 
016, 010 Θη μὐγ οὗ οἴδι δεθυγίπιο ἸΠΘΘΙ]0:» οὐὐπλὰ 
οατοῦα ΟΠγηΣα τ δε 4ὰὺς της αἸοφοθατοτὰ περ" 
αἀνςοικ 4, Ἰτὰ ἐφ γι τοῦ αν ποι δηΐου 111ἃ ΔΙ 
ΠΟΠΊΟ ΟΧ ΟΠ 1115 απο δ ι}5 αιϊὸς νη διυδηὶ ΓΟΠΙ΄ 
ποιητὰς ΓΘ] Δ τὴ νἰ τὰ ἀμπσοῖς Παταϊ πιυϊτὸ μ' 
{ταπτἰτις υὺ μὰ ΑΠ1} πγ αἶτὶ ἔτ} ΠΟΥ αἴας ς οὐἱοιν 
νἸΕΓαΓΘ ΠῚ βΟΕ τα αυὰ την νοι ρτατᾷ ἀο]]ο]ἀ(ἀ16 [ιν 
[15 τ] ἐπέρη 5 ν ποθαι 1115 1} [ἢ ἐγιϑη1(ἶ81} 
{τ πατ 5 ἀέρεθαις : Ἀ16» ἢος ν[0» ὦ ον) πο! 
Ροίξθα νοῦὸ δηϊ παγίς δαπὶ (οπτοη Δ ΠῚ γι 
ἸΡ(Ὁ γοξεις ζοΠσορογαῦ τατιοη διι5, π ἴῃ {6 νηο 
ΘΓ ΘΕΊΩΙ. 11} α[115 αἱ ρα 44 ᾿ἰσοὶ πὴ μλα εἰ αν 
{δύο : 1 “ΕΟ 111 ΔΙ ΘΤΟ ΤἸ αν [Π1Π| ᾿αηἰοῖζ Ιᾳ 
ὕοης ἰσαητιδιις [ρογαδαξ ἔοσε: αιδᾷ ἢ ἀσοιϊἀογεῦ 
1ἰς ᾿ρίς ἃζ ςατουὶ οΥΓαυ Δ ΠῚ ΠΥ} Ποδιτι (]Πεϊταιαν 
ΠΩ ΓΟ Γφ γφηζι. ()παρτόρτοι σοι της αιὰμι ε΄ 
Ἰοιυ πιὸ σγτιάσιίας ἀεοτο ἀςοθάογο γε μοι (ρα 
αἀ!υτοτόμηαηιιο 16. ΔΘ ΓΘ ΠῚ : ΠΙΘΠΊΟΥΑ τεπέϊϑ 
αιιὰτ ας: ]ὸ ἀιιάυννν γδα οὐ ποτιάο Ἰρίμμ 1 ΟΡ 
αἸτάτϑι}) ν ἸταΣ ρας που τὴπια αἴ; Ορτἰ Πα: εεααιχί!ω 
(λιΔη ἐπρ άιγατοπ ἢ ἴῃ Τϊοηγῆο νι ἀσοτο 5 εἶ! 
ΡοιΠοοτοῖ, ΔΘ Δ) (ρθη Παρ οθαι αθίψιις οαάϊϑν 
δ (ἀπρυηο, ἃς ρίας [15 σα πὰς δι θηοίμπΕ 
᾿Ἰουνοίατη νἱπθ πα Γαι! Θ ΠῚ ἄς Βοαζαμ ν ταπὶ {ΠῚ 
εὐθείᾳ 118 ΓΟΟΊΟΠΕ ΠΟ τα ΓΘ Ροῖς. Ηδς Ἀ οτ 
ἐϊὸ σοη ἢ]! ἀογδῃς, Ὀιοηγίο {παῆτ, νὰ πε γοςαγοῖ" 
ἱρίς ιοαις τοσϑυτ νῦ φοοοάοτο οὔξεις ροιμαϑ 
ἐς (ἘΠπηατ πη: ρχὶὶς αυὰπι ν}}} 81} Τϊουγ ἤο δα ματεν 
[652 ΠΟΤ οἐΕ15 Ορτ  ΠῚ15 ν τα 1 εἰτυ τὶ δα 4114 {1 0 ἀ 
βοξδέεης (οι ογιαιί ΘΠ. ἸηΓἀροῦ ριθοδυς Ιύρα 
δαϊᾶχ τ. Οὐόδηαι, ἸΏ αἰ το τ ιριι5 αἱ ἐμ ἰ.πὶ ΟΡ, 
ἐϊαπγὰς αὐ ἀσοη 1} ΟΡΡοσΓΕΠ1115) 18 ΠῚ αυοά ηιμῖ 
ἈΟδ15 οἱ ἀϊαϊηα σασάδῃι ἐοστπα οὔςοῇχ. ΝΑΙ, 
δαι Ρτατοῦθα ΠΟ" 161] ΠΉΡΕΓΙ] το οηΥΠ] 
᾿τα! αι δίηιιο ΟΠ] Ἀπ, Η͂2}Π6 1 ἢ]ς ἱρΠς]οοίο ρα 
ὈΘΉΓΙ 401» } ΠΟ ΠΑ) αΠμθαπδυαζατο σαπρία Πττ6Π| ν» 
αὐ ΡἈΠΟΙορἢ: ας ὃζ ἀπο ριηα {ἴα ν μοι μα 
ΤΔΔ1) (1 γΘτ]Δη. δ ργ ρθη ἔογοης εἰς πε 
[αὐ 7αῖητε ἀοπθί οὶ οὐ ην δα ὁπ ΠῚ “υάτη ἢ πα ϑοτο! 
ΠΟΙ Ρ ΠΑ Π) νὰ τας] Ρ  ΠἀΔΠ1 5 ΤΌΤῚ ΕΔ) αυλ!η! 
Ιρίο 4υοαϊίο δ) ]οηγ ο 44 [Σός Ρτοποοδηάο ναἱεί ᾿ 
ἴτάχὰς ἢ νηιάτη αἰ Ἰὰς, πῆς ςοττὰ πηαχίτ))πὶ 0 ἔρθη δοίοι ἔοι ἃς ΡΗΠ]οίορΠος ἃς πιασπα 
ΡΓΙΠοίρες ΟἸαἰζάτιι, 16 Ἰσίταν Πἰς Π16 ταιϊοηρυδ 
τ φρο πδιῖς οὐ Ρεγιηαἶεἰς Δἀποτιάβαζαζ. ἥ 
νοτὸ αιυὸ ταπάδιη αβδέμις ᾿ππθπίιπι δυαίιγης οἴ 
[οὐ πη ψάδᾶτη, ΤΑΙ ἢ Θηπ σαρΙἀἰταῖος ἃς ναἰοῦέ 
[ἀητ, ὃς [ξρε Πρίπιθε σοηυγάυτία ἔθγαηζαν, Τλιοπέ 
ΓΔ. 6} Γυ}}} ΠΑτΙΙΓἃ σ Δι] Θ 111, 1 φζαῖο ἴατὰ (415 ΠΠ 
τα ΕΠῚ εἰς (οεραπι. ἐλ ς οορίταηει φιηβίβό" 
τοις ΠΔΙΝῚ ὙΟΓΗΠ ΘΙ ΠΕ] Ραγοπηά ἄτη 4ας [ 
ΠΟΟΠΘ 7» (δ 110 ταμάςιῃ, οδίβημοηάαπι ες. ( 

! 

"ν »᾽ ΄ 

ἣν εἰπο χέτίς τὸ 96} ς τὰ δραύδη “ 



ν 

ἴϑηςς 
ὕχι 

ΕΒ ΌΝΤ 
ὅς ἢ χαὶς ν Πατιαιν αιαὶ ἀς ἰἰριδις ὃς Ἀοριδίίσα ᾿ἰδἐνόμων ἔ τ ὅπὸ απείας ἐποξλέγὲ Πυφρή σο η) νῦν 
ΦΟριταυοῦ αἵ »βοτῇρσογε γε το ππς ἔοτε τοηταηάππι. 

μΐρρς οἴὐπλ ᾿μάἀἸσατόμα ἢ νπὶ ἀμηταχας Ροχίμαμ - 
“Ρ »τὴς θοπα (οι οηζει, οπληΐα Ροε θόξωταη). 
Ουλποθγεῖη δας (Θητοητία βἀποάμας ἀθηλο ἀδ1- 
-ἄπῆρῃ αι οριμαθαμπζων α!άαιη:ίεα φαϑάδῃι οιῶ- 
τἰᾷ νεγθουηά α ἰπ ργιηλὶα ἀἀάυέξα5» πο πάη40 πλΐ- 

ΝΥΝ νοι γένβα (οἰ μάθετε: με κθρρὲ νετὺ 

πο ΟΠ Πα παὐλαμι, ροητς ρῥγαίζατε : ργοάδογέσες 
Ῥπιπιιη Ἰοηὶς ποίρι τα! τάτοι ἀμϊοϊτάπηαιθ ΠῸ ἢ 
Ῥϑζαις [ΒΊοξΕ! ροτίςα} 5. (αἱ { αι αἀπιοτιαςοιάς.- 
τεῦ, γε] ρε]]ογοτυγὰ Πιοιγ ο τρτογήζαιις, μαἱμλὶς 8, 
ΑτᾺ}ς ργοίασας δὰ πος Πἰδ νετδὶβ οομξαροτοῦ: Ὁ 
Ὑδίβουβμεμιρ δά το ματεῖα ραϊΠιρ:οὰ μι πθαμ6 πλ}Πτ|- 
᾿ ἡ δλθαις απ ςῖρας σατοτοιῃ, σαοζαπι νίγιθι8 τὸ- 
επ ρερηι ΤἸι)ἰςὶς «(δ ἃ νον θ]5 ρετίμα πομέσας ἱηά!- 
ἐδέτοηη ; ιὰ πηαχι πιὸ {(τἰόδαι το ρος Ἰασοης8 οὐ 
ῬῬιοδίτατοηη ᾿ξ ἰάμααιιο οχότταίο 1 ἀπ οἽ τ: 1. 
ἘΣ ΠΠΕ ΉῊΝ ἀδυϊηςὶγς, Ωγ ΠῚ ἀείεία 

Σοταμγο ὸ Ροῖ το ἔχέξαπι εἴξιντ εσὸ ϑυγαου δ οχ- 
Ρ [ὰς ἔχις Δοςοογι. Ετοα αι! 6η) [οιζυμα αἷς 

ἰς ἀοίο για μαϊπυς εδὶ νἰταρογατιοη β αβοτῖ, Αὐ νοιὸ 
Φριὰ ΡΠ ΟΡ  α, απ δπυρου αυιάας.» φυάμπινς ἂ- 
Ῥυα Αἰτος ζατοτο ομοσο ΠΟΙ ΖΙΙΟ ΓΟ 5 » πόπης αὃς 

ἴξ ἤπὰς νηὰὴ ᾿ὩΦ ΟΠ ΠῚ Ρίοα τα οἱ Οὐδά ἢ Μοραιὶς 
1 Πρ , γ οι". ντιας ὩΔ1Ε1 Δα !ατοΥ οὶ τς γοςαί- 

ἀξμλ ΠΟ 1 το Ομ. ΠΙΌῚ Ἰσιιαα ἤχει ἰμ4 Ἰοα 165. 
τν ας Δατοιη οὗ τ! ποτὶς ἰοῃριτα ἐπ ροτίσυ (αν 514- 
ΔἸβάτιοη 5 ἀταιιο ἰαοτοβ τς θχουίδη9, ἱπξληγίδῃι ἐ - 
Ἡς ἴε Ῥρταδρογιηαϊεὴπ) οοττὸ ἀθοτίτ. 51 ᾿παιια μι 
'ὰς ἢ ς ἰσοῖρς ᾿υσηδια τα] ὶ οἵδε ργο ρα 1}19 το- 

[φουβοῤρ οι σα μας ΟΡ τεϑτατιοπίρας αθοας 
δα Ροτο[ς ργοθαθ}]Πθιις αἴαιο ἱρίο ἰατο ϑάἀιέξιις 

ρΟΟ δα, το] αλιοης ὀχοιοίτατίοποϑ πηεα5 ἔαεἰ5 αι ξ 
: Θηρίξας,νῖ 1 ἰτθηὶ τγταπηϊ 61» Π6 476 Π16}5 (οτ- 
ἐβομίομνῆζηῃς ΜΠ]. φομαο πἰσητθηλ, Ν ΘΩΙΘδ ιι- 
Ἰοίορίνικα ἐς ϑμίος δαὶ Πούρίτα! 9 [αρίτοῦ ̓  νε! ρἢΪ- 

ἰδ ΩΣ ἀςςαίατο πῚ6 Ροδτ.. (ες Ρμηοίο- 
ῬΑ ια ἀράφοοτι ἔα ΠῺΣ. ἢ οὉ πο  ᾿ἰτίσαν τἰπυιἰτατέηι 

δΗΡβ ἰξδμγια ἤρζαιῃ (δι θια. (Οατεγὰμν ομν εὸ 
ν ΘΒ θαι, (σατο δηΐτα οροσζου πρίν οι ΔρΑγ1:)ο- 
ἸἌΠΙΔ ἀρια Ἰδιοηγ ἔμ (ρἀ τιοηὶς ρίθηα οβοιμ]ναῦ- 
ΣᾺ ΚΑ ιμυἰατιμῖι ἰῃ ΓΙ ΟΠ ΠῚ» ἀιαίϊ τγιδηη! εηὶ 
8Π βέξατος, [ἔομάιὶ ἰσιταῦ φαδητιλπν ναἰαὶ : (:ἃ ρατῦ 

ὅ|ι. (Λυιαττο Θηΐτὰ ἐοτε μθηίδ ΡοΙ αἀιιεητῦ τοῦ 
ἼἼΟΗΥ [1115 αροπίδιῃς Ὀ οι 6 αυαίῖ τγταηηιά! 1Π{1:- 

᾿ἈΤΘζατο  ρασααχῃ σοηϊοοῖς παι σία. ἂς ταγρίτοσ 
πὰρ "τ, Α γἱςὶ γοτὸ Πιοη 5, ποῖ δγβηλι8, οὔέε! ἔου- 
ὯΝ ̓Δθαιημς , η6 [οττὸ αἰ υθπι ποίξγαπι [)1ΟῊΥ {1115 
ἀνθ, Ομ “ἢ Πὰς ογ πα] 815 {πρρ] ςῖο αἴξοοτοι. Κυ- 
ὮΣ βαζοη, οχόττις εἰδ ϑγγασιη!8»Π16 σοί ίαμη οἱς ἃ 
“ Θηγ ΠΟ υαί ουληλιμι Πὰς της ἀςοἀοτίητ,αιζο- 
ΜῊΝ Ὁ ἩΠ}ς [δ ητίθπς ΠῸ5 ΟμΊΠ65 ἔς αἰδέξο» ν οΎ τι 5 

ἴσοι ποῇτο αἰ φυϊά ξογήτδῃ δοοίάογει σγα- 
ἡ βοβεαιβηὸ αὐτηοάμηι, οἴηηςς Γοοθρίς, Με ςοττὲ 

[ἢ ςοηίοίδτιις θομαια μΒαθοτο ἔρθιι ἰα{Πτ, αἴαιις 
ἀριαμήσησα οπιλπίμο τοσδαῖς, τας οηΐπα ΠΡ] ἰη 
8 ἢ αι] ἄθ αν πιδα πΣδ}} ΠΟ ΙΕ: [64 τη ρεγπηαηρη- 

τ ταις ἰάοίτοο, ργθοαεὶ πο πγαχίπηὶ Πηημ]α- 
ῸΡ ἴξρος Διο ὑΥΓΑΠ ΠΟΤᾺ ποοοπτατὶ ρετηλὶχ - 
κι ̓Ξἢς πρι Ἰσῃμοταπταϑ. Οὐλῃ} γογὸ ἣς ἀθίγοπι Πια- 
"ΠΠαγοτα τ. Το] οοσαῖς ἢ ἀγὸς : αἴ 8ς ἢ] Ιοςἰ5 Πα- 
δίᾳις, γοϊοῖι » Ὑπάς πυΐϊς ροίμασ παῦΐα ἤθη 

δεημιῦτο Λῆραι σαὶ ὴ ἥ᾽ τνρφννφν δήριιεἱσμῆν 

οοβ, ζοργτείαῃ! Ὁ 2012 Ρβγοῶυδϑι Γ 
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πειξατεον εἰ). ποίσεις γωρ ἕνα μιώνον, ἱκῳνῶς πονίᾳ 

οδέρίασεδμος ἐσυίμνν ἀγα ϑεί Καύτη μϑρ ΦΥΤ γχῳ "οΐφ τὲ χὰ τόλμη, ἀγήϊεα οἴκοθεν, εἰ; ἡ τινες ἐδύξᾳ.. 
ζον αλλ αἰθγυνόμ Θ΄ μὰ ἐβοαυτον τὲ μιέγιςεν, μὴ 
δύξαμμί ποΐ ἐμκφυτοι παντάπασι, λό[ός “ένον οτε- 
χϑως εἴναρτις. ἔργει ὃ πϑεγὸς αὐ ποτε ἑκων αὐθείψα. 
ὧς. κινουνούσαν ἢ στροδ᾿ ἐναενασροντον μδυ,3) δέωνος 
ξενίων τὸ γχἡ ἑτωρείων ἐν χινδ' εωὐσὶς ὀντως γεγονό-- 
τος ὅ σμικροῖς τ᾽ οὐ ποϑοίτι, εἶτ᾽ ὥμστεσοον αἰγσὸ 
σ)ονυσίο χ) τ ἀλλων ἐχθρῶν, ἔλϑοι πειρ ὑμᾶς φοῦ. 
“γον ( αὐξρφιζῷ οἰσιτεν, ὦ πλιά των, ἤγεου στι φυγάς, εἰχ 
ὁπλιῖ σεόμδρωος » ἐσὲ ἱππέων ἐνοδεῆς, “διόμδρος τῷ 
ΓΤ αοὴζ τοις ἐχθορος ἀλλὰ λέγων τὸ σφϑοῶ, ἣσε 

μάᾶλιςα ἡπςοί μι ἣν ἐγωὼ συνάρδιοον αὐθιοοποις νέοις 

ἐὐιδασϑοθηζνεηαν,α ΦΟ ακομβ ῬΘιλαν 1 κγ τω ροιαν αἰ λληλοις κα δισάναι ἐχοίςοτε, ὧν ἐν 
-σείᾳ κ'' το σον μέθες ναῦ ἐγὼ κοϊαλυπον συρακε- 

σπᾷ: ὐνϑοῖσε παρῴμει, το μδι ἐμ. ἔλο ον ὀγφοίῦς σῃὶ 
Φέρει. φιλοσοφία εἰὲ ἰὼ εἴαω μμειίζ εἰς αἰθὶ, κα ἀτίμως 
φης ΑἸὩΟΤ λοιπῶν αὐ ρο πον φίέριῶζ, “πῶς " 9 - 
“ έοοτ αι τα νυῦ μμετ᾽ ἐμῷ, μέρες σεν 53) δε) γέλο- 
γε, κοὴ μιεγαθοὶ μδρ εἶκᾳ τοικοιε; τες ἐτῦν χείνομδ, 
ἦλϑις δύπου αὖ κοι Θοηϑὲς, ἐφ᾽ καὶ σεγταρεκοόίλοιωυ, 
ἢ πάντων αὖ φαυλς τάτον ἡχοῦ σειυτόν: νιαῦ σὺ ΕΥ̓͂ 

τὸ μῆκος τῆς πορείας, Κϑὴ τὸ μέγεθος δὴ) τῷ σλιοῦ κχὶ 
τῷ πόνου ἐπατιωμᾶρ Θ΄, οὐφ δόξαν κακίας δποφοῦ- 
ξάϑε ποτε, πολλϑ γε τὸ σεήσῳ. λεχθέντων ᾿ τς αὐ 
ἰωῦ μοι τϑὸς ταῦτα σὐδρήμων δπύκθδισις οὐκ ἔς!ν. 

ὠλλ᾽ ἥλϑον μδὺ κατα λόγον, ἐν δίκῃ τε, αἷς οἷόν πο 
αὐθρφοπον μόλιςα δὶ τὰ τοιαῦτα κα ξλιποὶν τας 
ἐμαυτῷ δχατοιξ αὶ οὔσεες οὐχ αϑήμενας, αἶσο πυ--: 

Θαννίσα, δυκόσειν οὐ τρέπειν τοῖς ἐμοῖς λόχοις, 6- 

ἐδὲ ἐμοί. ἐλξιών τε, ἐλιαυτὸν ἠλοί ϑέρφροσο, χω σιὲς 
ξονίου καὶ δ φιλοσύφου αὐέγπλητον μοίρας παρέ- 
“ον. ἐπονειοθςου οἷο μάδης εὐ ἐπ κυαΐκαλϑακι- 

εὶς κθὴ δατοσοιλιαῖν αἰθζιυύης μεοτέαον κα γῆς. ἐλ- 
ϑὼν σὲ, οὐ γαὶρ σε μηκών εν, δζρον ςείσεως τὰ πε. 
οὲ σδϑονύσιον μιεςτὶ ξύμπανίᾳ ὀχῳβολῶν φῳοοὸς τίωὴ 
συραννίοα εήων Θ΄ πέξι. ἤμκμυυυον μὰ οὠδ, χα- 
ϑύσον ἡδιαυάώμίω. σμικραὶ οἱ οἷός τ᾽ ἱῶ, μιώωυὶ 
“δὲ σγέοῖον Ἰσους τετείρτον σέωγα «)ονύσι(θ΄ αἰτεὰ με- 
γ΄ δχ:βελοῦοιν τῇ τυδαννί σι, σμιριρὲν εἰς πλοῖον 
ἐμξιξ σας ὀξέβαλον ἀτίμως. οἱ δὴ “ων Θ΄ τὸ 

μετ τῷ το πάντες φίλοι, ἐφοξούριεθοι μι τινὰ ἐ- 
παγτιώμϑυ Θ΄ τυιωροῖτο, ὡς στευαΐτιον τῆς ογω-- 
γος δλιδουλῆς. αἷξὲ σ᾿ ἐμοῦ χοὶ ογῆ λϑε λότος τὶς 
ὧν συδακούσοης ὡς τεϑνεῶς εἰΐω "σὺ σ)ονυσίου ὡς 

παντων τέτων Τ{ι τόξ. γεγονότων αἴτιος. ὃ διαϑα- 
γόμϑυ Θ΄ πώϊος ἡμας οὕτω δήχ τεϑέντοις, φοβού- 

μᾶνθ᾽ μὴ μεῖζον ὧκ Υ̓ φόβων «πύοιτό 7:5 φιλοςθό- 

νως πάντας αὐ ελάμξ ἀνε. χρὴ δὺ᾿ καὶ αὐτὸν ἐμιὲ,πτα- 
ρεμυϑεῖ τότε κι ϑαῤῥεῖν εὐεκολόύετο ἐσεῖτο, γτάγ.-- 

τως μδῴειν. ἐγίγνετο γὃ οἱ τὸ μὲ ἐμυὲ φυγεῖν ἀπ αὐ. 
Ὁ, χαλον ἐσεν.τὸ δὲ μδόοιν. σδγὸ δὴ γ στό ρα τρρο - 
ὅτι μιομιγμδῥωι αὐάγκαης εἰσίν. ὃ δ) ηγανώμδυθ: 

χωλυξ ,»κ τὸν ἐκπλοιιυ εἰς ἀκρόπολιν αἀγαγων κοὴ κα τοικίσεις, ὅϑεν οὐοῖ, αὐ εἷς ἔτι υϑναυκληρθ΄. 
ΒΒ 



- ἂρ τούνλλξρει 
«“ 

μὴ 

ἐρλνυδες ἊΝ Ὁ ὙΨΕῸ 

-τ χὼ ὡαϑυν ΕΖ, τ 3 Ἂς. τα ῴλωαις νας, τὰς “ἴξιν Ξι, τ τὰς. Ἐβάῶτι - τξς -: 
Ξ νῶν -Ξ ἠ τ ν - τ σε τον ἄμ» τα φοιτκε- - ἀφύσεσε. φὶ 
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299 ὈΙΝΕΚΒΘΟΑΥΝΜΟΘΆΖΞΟΟΚΥΜ 
μεὴ ὅτι κοιλύοντος ἐξήγαγε διονυσίε. ἀλλ᾽ οὐο εἰ 
μὴ πέμπων αὐ τὸς Σ κελόύοντα ὡἰξα[αγεῖν ἐπέςελ.- 

λον, οὐτ᾽ αὐ ἔμιποδος. ὥτε Ὑ ὧν ταῖς ἡ χωρᾷς ὀϊζό- 
οἴδις αῤχόντων,, οὐ αὐ εἷς αἰϑιξιοε με μόνον ὠκ- 

πορσυόμνμον,ὃς ἐκ αὐ συλλαξων σὔϑεως δῷ διο-- 
γύσιον πάλιν ἀπήγαγν. ἄλλως τε ΚΟὶ διηγγελμιό- 
νον ἤδη ποτὲ τοὐναντίον ἡ τὸ πρότερον πάλιν. ὡς 
“πλιώτωνα ,. διονύσι ϑωυμᾳςῶς ες ἀασώζε- 

ται. τόοῖ, εἶχε δήπως. τὸ γεὸρ ἀληϑὲς δεῖ φράζειν; 
ἡ «πὐζέῷ μδὸ αἰεὶ «ορϑόνῷς τῷ γχρόνε πΌΆΛ ον . κι 

φίω τε τρόσει πε 1) ἥϑοις συμωσίαν. ἑαυτὸν ὃ ἐπα)" 

γϑῖν φῦλον ἢ δίωνα ἐξέλετο μι. γὴ φίλον ἡ" γεδϑα! 
δγαφεοόντως μι λλον,ἢ κεῖνον. θαυμαςῶς ἐφιλο-- 

νρίχει ζορὸς τὸ τοιϑτον. ἡ οἱ αὖ οὕτως ἐ- ἡετο, ΕἾ περ 

ἐγίγνετο κῴλλιςω ὠκνά,ωὡς δὲρ[μκανϑώνων,κ) ἀκέων 
Τ᾿ δὰ φιλοσοφίαν λόγων οἰκ4εῶϊζ κὶ ἐμοὶ συΓγέγγε- 
ὅτι φοξ εμᾶρος του 7) δξα αὐ χόντων λόγοις, μή- 
“Ὴ τροφοῦ οἰ) εἴη 3 «αὶ εἴΐων δὴ “τοῖν τοι εἴη ὄχζαπ- 

φρφγμδμθθ΄. ἐγὼ ὃ πάντα ὑπέρδμον, τίω ῳρῳτίω 
δζάνοιαν φυλᾳ ων ἥπερ ἀφικοφκίωυ, πως εἰς δ:-. 

ϑυμίαν ἔλϑοι ἃ φιλοσύφου ζωης. ὅσ), ἐνένησεν αὐ- 
γιτεινων. ΚΟ δ᾽ ασόφτ δὴ χρόνος ἡ εἰς συ Λίαν ἐ- 

μῆς δχιδημήσεως τε κϑὴ ὀχᾳτοιξῆς, ϑχὰ πάντα 
ταῦτα ξιυέξη οδυόμδν Θ΄. μετὰ δὲ το, ἀπεδή- 
μησώ τε, Κρὴ πώλιν ἀφικόμιω πιώσῃ ἀσουδὴ με- 

(ἀ τεμπορμδῥου σδεονυσίου. ὧν δὲ ἕνεκα κἡ ὅσαι ἔχρᾳ.- 
ξα,ως εἰκότατε κοὺὴ δίκαμα ὑμῶν. πρῶτον μδρ ξυμ- 
βελσύσας ἃ χρη ποιξιν ἐκ “δ νυιῦ γερονότων,ὕςε- 
οδν σὲ, τοὶ αὐδὰ ταῦτα, σδιέξειμι τἶρθ ἐπανεροοτώντων 
Ἑνεχᾳ. τ δὴ βυλόμδμθ᾽΄ ἦλϑον τὸ δεύτερον, ἵνα μὴ 
τὸ παρεργώ ὡς ἔργα μϑὶ ξυμεᾷα νη λελουδρα. λέγω 
δὴ τε. ἐγὼ τὸν συμβουλοὔονία ωὐ δορὶ χομνοντὶ;, 
κ σδίαγτααν δχιτομδϑῳ μοχθηρὰν, τορος ὑγήαν ἀλ- 

λό τιν χρή τϑῴοτον μι αὐτὸν μέζξαδλειν τὸν βίον, 

καὶ ἐϑέλονη μδρ πείϑεῶτωι κοὺὴ τἄλλα ἠδὺ ὡὐοφι- 
νῶν. μὴ ἐϑέλοντι δὲ φοϊηονίρ ὅσο ὁ τῷ τοιώτω ἕυμ.- 
(ουλῆς, αὐόρα τὸ ἡφοίμοΐου α᾽ αὶ ἰατρικόν τον δὲ 
ιὐπομᾶρμοντα, τοὐναντίον, αὔανοἷδόν τε καὶ ἄτεχνον. 

φαυτὸν δὲ) Κοὴ πόλει εἴτε αὐτῆς εἷς εἰν κύοι Θ᾽, εἴτε 
καὶ πλιδίοις,, εἰ μδ καζωωτοόπτον ὀρϑῇ πορόύο μϑἥῥης 
ὁδ αὶ τῆς πολιτείας ξυμξουλαίϊοιτό τι ΦὉ τρφσ- 
φόρφον, νου ἔχοντ Θ΄ τὸ τοὺς τοιούτοις ξυμζου-.. 
λόὔειν. τοῖς οἱ ἔξω τὸ οὐοᾳπαν βαίνουσι τὴς ὀρθῆς 
στολη ρίας, ἡαὴ μμησαμ ἐθέλωσιν αὐὰ εἰς ἴχνος ἰέ- 
να »ορφωφορσύεσι ἢ τοῦ ξυμξέλῳ," μδρ πολϊείαν 
ἐᾷν χαὶ μη κινεϊν,ὡς δσιοϑανμδῥῳ ἑαὶ κινῇ. ταῆς δὲ 
φηλήσεσι κ) ἔλιϑυμίαις ἀντ ὑπηρετῶντα, ξυμβε- 
λούειν κελόύεσι, να τ ρόστον γίγνοιτ᾽ αὐ ῥῷςειτε νὴ 
(χιξὰ εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον. ἢ. μδρἐσομᾶμοντα ξυμ. 
βελας τοιαυτας ἡοοί μείωυ αὔανδρον..ἢ οἹ᾽ ἐχτξο- 
μδροντα αὔδρα.ταὐτίω δὴ τὴν δζάνοιαν ἐγ οεντη- 
μδϑθ΄ ὅτων τίς μοι ξυμβελόϊήϊαι αἷδοὲ τινος τ με- 
γίςων «ἷξὲ τὸν ὠυτεὶ βίον, οἷον αἰρὲ χοημοΐτων κτή- 
στως, ἢ ἰδὰ σώμφτθ’, ἢ ὐδέψυγης δπχιμελείαεξ, 

7 εὐ μδρ μοι τὸ («θ᾽ ἡλιόϑαν ἐν τινὶ ῥόπῳ δοκῇ ζῶν, 

τηοάὸ ρτοβίδεπιςο 110,64 αἱ ἢ Ἰαθοητο ἀπὸ πζα 
τοηζο ἔοτος αράπέξυτιδ: θα το ααιαιιαιτι ἔπ 6 πη 61 
οατοῦ Πὰς Αἰ Ἰσαϊας ΟΓα ΓΠΑΓῚ ΓΙ Πλα: ῥγαξεϊι15» Πγ6 [ο’ 
ἰὰπν ἐχευηζοπι σοηροχηϊοῖ,  λς πο σΑΡΓΕΠῚ ὦ 
Ὁ οπγ Ππτ τερεητὸ γθἀισοτές: Ργα οσ τίη οὐὐπι 14Π) 
σοητῖγὰ Ζιιὰμ ρει ς να]ράταη εἰ δι, Ὁ Ἰοηγ απ τα 
ἢις ΡΙατομοπι νεἢοπιφητεῖ οοιρ! ε(ὶ!. Εἴ αυοάδιην 
᾿ποάο τᾷ τάς, Ναια οηἷπὶ τἀσοπάμτη οἱὲ νογαπῖν 

(ὐονηρΙ οἐξοβατιν 116 φιμά οι ἰὴ ἀ165 πιὸ πηΔ615 ἈΨ1΄ 
Μ" τηλρ δ δς σαιάεἰνατ τη τί ιι5 ΠΟΙΝΥ 15 αἴ ΟὐἿγ 
ποταάιης, (ριἐδάτηις ἃ τὴς ἰλιιάατὶ πλάσις αυλμι 

1γιοπ θη) ὃζ ἀηλτοιιη ἰοη σὲ πα ρ18 ΟΧ ΠΕ πτατὶ, Ἐτ Δ 
14 ιιάετη πγαχὶ πιὸ ςοητοηάοθας, ἘΝ ατίοηθηὶ γε 
4ιὰ 14 ορτϊπγὸ ξα7δτ βιξξυνη, ἢ πιοαὸ ἰαᾳ Εογὶ ροῖα 
(οὐ, σ ΘΧΊς. Εαο Θπῖμι βιογας,, ντ 18] ν1 46 }Πς οἴ} 
Δι ἸΘηα15 ἀφ ἀϊςοηἀλ [αιις ΡΠ] οίορθὶς ται οηἹ δι" 
θοτὶας λα ματογει, πθοίιπιηιο σοπιφηίγοῖ. Ατ να 
αἁ ἢρο Πἰδ ἀπά φητίον ογας: ΠΟ 5 6 ἀιυεπηδεΠ10" 
ἄυτη αὐδυςθαης ςαΠππληϊατοτος 9 ἢ ταῦ μας 111 
᾿πηρ πραγοταν, 10, αιια οσπρίεἰσατ, ἰαπὶ οἤδε ομηη2 
ςοπί σουζυ5, Ερο δυζοπ Οηγηΐα Ροχτα ]. ἰη εαάέ ὍΝ 
ἴθητία ρεγίοιογαης,]ιια αἱ Ἰἰτῖο ρτοξοίξις ογά πε! 
ἴα1}5 [1 ἅιιο ράξεο ἤογὶ ροηδτ,νε ἰη συρίἀἸτατομιν 
ΡΒΠοίορἢίος ρογαρηίγος Ατ 1116 οστγὰ πἰτοης ΠῚ γ΄ 
σα. Εν ἀσκνατε ́ υιάθηι ΓΟΠΊΡΙΕΙ5 Πλοα; ργοξοξοι! 
1} 510} )αῃηναἐτϊοηίμμη; ε1πς τπεατῇ Ρεῖ ματ οπμἢ 
τγαάπέξζοτη οἰ; ροίζογι5 νεγὸ τΘΙἸρου ριι5 [ἢ ς οἡ" 
Ἰτογῶ {τ γθυ εν 15: τὸ γ6 οὐηἱ “πιά 1ο Τοηγήι 
τοποςαρατς. Οἱ νεγὸ οὐ σαί! ταγίις αορθ 1"» 
αυΐάνς }]ς ΘΒ ΟΠ Π]»ῃ 66; 14 Ζυϊάθηι αθέ6» τατίοπθ 
τῆς ἀθηη ιν ΟΡ]5 τοἔογαμ οὰτ νος ψι ρου" 
{πη τοθὰς ἢς (ς Παἰροητίθιις ἀσοπαῇ ἤἢι, οδ με ϊ0. 
Κοξογαῖῃ πα πᾶπὶ δογῇ στατία ει] ἰητογγοσᾶς 4υ0“ 
Πδίὴ ΟΠ ΠΟ (δοηάο γραά θυίϊ. θά τ ΄Ζις αζεῖ: 
ἰοτια (ὰπὶ ΡΥ ΟΡ 15 αητοροηδητατ,α σοη ΠΠ1 1411 
ἀφαθηϊο. εον οηυἀδ ΠΒοιηΐ ΠΟ ΠῚ ςου[ι!οηϊόαρίο, 
ῖο ἧζ οἰγοδντόξιι) Ἰῃτοιρδιατο;η ΡΓΙΠῚ 15 μος {02 
ἄἀεγε ἀοθετε, νει )οα νἱθηάϊ τημζοῖ: ἃς ἢ «στοῖυϑ 
1π ἢος οδοάϊατιτμης Αἰϊὰ ἰᾷ 1111 δὰ πιϑάο]ά ςδίοιε: 
Ας {᾿ράγοῖϑ ΠΟ τ 5 ταις σοί] Θητοιη ἰρίαπι ν 111 
Ράζαθο ὃς τηβα ἰῇ ἢ δαηγ οὐ ἰδεῖς: αιδά ἢ οδί!εβ 
ἀο ν]τοῦλις Ραγίδιυθγαιογις, οὔτγὰ Ραταρο: Ἰσηδιυμμῖ 
(φ]οεε ἄτα; αὐτὶς Εχρθετοη. Δοτα φυοαιις ἀο οἰμ[4' 
το» νης εὖ συδεῖποῖ, ἤπιος Ρἰατε5, Ἔχ τηο.51 Ε΄ 
ἢἷπὴ ρΓΟΒ4Ρ1}} αταάδπι γατίοης το δξάμιε νἱα ἱπ06 
ἀφ ητ»ΡΟρΡΌΪο νεῖ]ς ΔΙ] ςομΠι]τιιγ, 1ά φυ!άομὶ 
αροτο,ίαρίοητίς οἤοίμππι ατθίτγοσ, δίῃ αυτά Ρομΐταα 
ΟΠ} τατίοης ἀδ(οἰίζας, πρα: νο ξισία αι άθπι εἰν 
μι τἢ γε ητ, ἀἸσάητα; ςοπῇ υἰτου!:ριαίϊατς νὶ Κεπη 
ΡΟΠ σαι Οὐ Ἰττατ, θαι αι! σα πᾶ ἰπ δα σοην 0. 
ποαῦντροτε ἢ] φομ ποι ογὶζ Ρογταγο: νοΙαρτδτΡ 
αὐτοπι ΠΡ. ἀπ δύ (ας ἰρίοσγιτα ἱπάυίσεαι: αἰ ἢ 
ΓΆΤΙΟΠ6 σοηΐαϊατ, 44 ἔλο πιὰ (Ἐπιροῦ ςοἰ τ τότ, 
{- ἅτ βδογαῃ] νο]πρταζίθιις ἔδυ: Ἔδαυίάεη εἰπη 4 ̓  
Θἰυπηοα! συδεγπατίοπα ρουοϊοσις, ποαυδαυᾶν' 
σηγιῖπη ραταθο : {δ δἰιπη ροιϊὰς 4] ργογῇις οπη δ 
τς. Π ἤας ογρὸ [δητεπτία σοπίξίτατιις, “ιυοτίε5 2" 
4015 16 ἀς Το οταυ!ογ ρας σοπία!ς,, Πὰδ 
ἀϊαϊτῖας » ἤπς δά σΟΥ̓ΡΟΥ5. γεὶ δηϊηγὶ ρυγρατο 
Πεπὶ Ρεγιπθαης 5» ἢ ποτ ἀϊδηα 1ΠΠΠππ|ς νῖτα Π10΄ 
ἄσπι Αἰ ιιθῖη (δγαᾶτο ρΡοῆδξ νίάφδατιγ,, νοΐ μ᾿ 
ἴεπη σομίιδηῖι πη νἱάδαζις οδτειηρεῦ αἴ" 
Γ5. 5 ἰΠθεπῖοσ Τοοπίαϊο,, πεάμ6. ρτὶιὶς ἀείιπῦ 

ῇ συμξ φλσύοντος αὐ ἐϑόλειν ποίϑιδς οὐδὰ ὧν αὐακοινϑ) φορρϑύμως συμβε λόύω, Ὁ ἐκ ἄφοσι ὡσεί μιν 
Α- υ 



πτ τεοβεττπεειες 

᾿ ππς- αὸς ς μὸς 

"το 

«ἴδ» ἰπ᾿τἰ απ ρεὸ ν τγίθις δά ποι νίψαι ροάαχο- 
ὙΠῚ,ΒῚ ἀιιτθ τη Δα οπιηΐπο ἡ. ροταῦ ἃ πὴς ΠΟὨ 1: 
ὅδ 4! ρεεῖτ, πηδηϊξοτὸ ἀρράτθας σοηἤιϊθηι ΠΝ 
Δ] τηοάο οδιφιρογαζαγαϑιν τὸ συϊάφηι Π δο- 
οϑάο δ φοη[ιηταηάτιηι :ροῦ νίπι νογὸ» ΠΘ ἢ πιο 
“θ!ἀφηγ τ ΗΠ Ἰὰς Θοτιιο ταιηθ δτιαῃν τπαἶτο σου - 
“(οῃηγὰς νὶ Δ ἢ δἶτα σοπηρο!ογοτα. Ατραίγοπι νοὶ 
πλατγέ ρου νὴ σοσοῖο ποίας οὐδ ἀν δ ττοῦ » ὩΠΠρτο- 
ῬκΕΣ Τα ουδιιῃν πχεπτο αἰϊοπαῖος, Ομὸά ἢ ἔϊο ἄκος 
ΠΣ Πούς ν πα ητγαα] Δ} 8] πο πα] δ τη ργοροτα». 

ἤόσὰς Ἰπβοιἤιο αἀιοτγίατον ἔγα τὰ τποηθη40» 6; 
ἴτας δ] α)άϊοιἊο δοτιητι οαρ Ἰτατίδιις Δί τατον 
Τα ρου Ισο 5, οι ΘρῸ 4ἰ ἐπ] ο διε» 616 ΠΟ- 

ἱπ. Ε]ὰς ὁαάθιη πιθητὸ οἰγοα ρατγίαι» γὴν ρτηά 615 
ἄςβθοι: νὲ ἴτὰ τοργοι οί αζ οἰμἸτατίϑ οὐτουθ 8» ἢ] 

- [τυΠτὰ τ τεργο μοι ἤινιϑ., ποαυο ον τορτο- 
ἩΠοτιὶς Πευιάἴατοι ρου ξασιις»ν πὰ αἰτδηη ραζεία βοΥ 

᾿ ἸΡα δ] οΣ ππατασίοπθιη αβδγοῖ πη ιδ» απ η 0 
ἄσ[γες ὀχρα!ἤοης ὃς σας οἰτήαιν ΘΠ] Αγ] ΠΟῚ 

. Ῥθάτο βορὰ αι] οῖοιυ ἀροτ,νοτόχιο ργθέαθ ταῦ ορτὶ- 
τλὰ ὃς {18 ἃς ραττία. Ηος ἰρίτας ραξξο ὀορὸ νοὶ 5 
ΠΟῊ[Ὡ] δγοιη, ΟὐοηΠι  οσαμ {πη Ἰτοῦ ΤΠ ἰοηγῆο νπὰ 
ἐπῆν [Ἰοῃοῖοα νἸ δ Ποῖ τατίοης Φαοεί ἰδ ν ΕΓ, 
ἂν [Πρ ας ΠΟΠΊρΟς ταχ}ηὸ τά δογοταγ : ΠΝ 

Οἵα ἃς Εχμγ  ατος βοὸς Παροῖοῖ,» πὸ ἰάθη ΠΡῚ 
Ζιοά ἃς ρατγὶ ἀοοϊάδτοῦ, (αὶ οὐπν πγαϊτας ἴῃ 5, ΟΠ] α 

μον ος γ δες [[σορηες, αυδάδηι ὰ Βαυρασὶς 
ἐπὴν τὰς, Θά (ας γ οι τα Πξε: 01 ροταῖτ η ΠΝ 
ἰνδϑι μῃ συθεγπαϊοτος Ἰλοταμηρ δι ἰσαγαπι φΟμΠ- 
νὴ ἐὰν Ὁ5»Π6 7116 ΘΧ ἀοι ΟΠ Ἐ]οῖ9 [αϊς ῃθατις εχ αἰ ]ὶς 

τς ΚὍΠ6}) σοπηραγατίς,.6 6; οχ ΕατΓίθιι5 Παῖς 405 
] Ν Ἵ ἱ φ(. Μ . 

ἔτι ̓ Ῥυοτίς οὐ ισαποτατ [δ τιμ οχ ρυϊαατὶς Βοιη]- 
Ὡς ΤΟ Ἐν Δξασλ τα  ΟΧ Ραυροτίδες φἀπηοα ἀ- . ; ; σι αὐτὸς ἔξοῖς, οσιιην ταν μα! Πάπηι ΠΡῚ διιδοι- ἀεον ες ασροανε ήταν μα Μανεαήο να 

εἰὐαίνδο. Ν τρί ηἀο; {πὸ ἴῃ ἡθοε [τὺ ἀΐποπι τῸ- 
ΜΝ του πρωὶ ἀειοτίου ατίο:υ! 66; βατίρυς 
δ ἀεμενο ΥΣ ΠΡ οο ἐἀακατὶ βιογαηῖ» [6ἀ 
Ὶ ϑδγηὶ ἀν γαθουσιμγας Βήα ἐπηροτῖ ματος ἅε:- 
ἀπὲ ἈΝ ΘΠ 5 ΣΔΊοΓος τογὰ 510} 14: Πρ παυής- 

"δῆ: ἐὰν μάνξανοι ὃος δος ἡαέξιι» ΟἹ τΌΡΗΙ [οοἷο9; 
βίαν ἜΝ ιν ὑπ σοι ᾿ῃ Πάαητες, Ρύατογεα οχέ- 
τάθμην, ἡ Ζυαίςιη οροτζεῖ (εἰρίιπι ἸεραἸλτογοπι 

τι τὺ δοπαπι σε της, ιρρε εὰν ἰορον τὺς 
ὑπ ἃ τ χάδις Ῥετίασιιπν [δυπάταν ἱπηροτ! απ. 

τ νὰ ἁἀἢαο »αὐυδά Αἰβοηίοηίο5. οὐπὶ ΤΉ ΠΪτὰς 

οὐηήη ες γτθὲς πόα ἅ Τ' ἀιίδετα,, [88 ἀδ 4}1| ὐὐνν ὅτας, ὦ ΟἹ πᾶάξ οσσιιραϊας ἃ Βατθαιῖς ἱπ ροτοβῖα- ὶ 
᾿ ἀδηγ ΓΟ ρ δ ηξ . απ Π0 5 [ερτααρίητα ἴῃ δα ἴς 

τον ἐπρουτατη, γτροτο 4] ἀπηῖςο 5 ΠΡῚ ἴῃ πηριι- 
ἰῷ τὐβδννν Ποταραγαθοτάηζ, Ῥϊοηγῆιις Δυζοη 
οΝ Ἀνγδϑην νηδηῖ γηἱμογίασι 510}]1Δ 6} ὁοηστο- 
οὐ, Οὗ (πρΊθητίλην πῈ}}}} ςοηβάοῃς αὐτὸ [ξγὰ- 
[Σ ο[ ΕΝ Ἂς ϑϑὴ ΔΕΊΤΕ ω..} ἡ πε εινι 

τν Οἀγεῦαῦ οηίπὶ ἀμϊςὶς Βά(αε μοπϊηίδιι: 
ΝΝ πιϑτῃς ΟΠ  ἀυσθιηοητ, νεὶ ἱτυργο τατῖς 
ὡ ἐρου Εἰ ρτοβίκατῖς ἢ λάπης. Ηᾶς ἰρίτας Ὀ οηγ-. 
τὰν ον [1ὸ σοηζ!οδάτηας ροίε ̓ ΔΠῚ ΡατοΓ Πᾶς 
τῇ ἮΝ δαδαϊἤξης, αι πε; δυπάϊτογαπι γίγο- 
ἢ. απ λείτατος, πασας ἀεζοητος Βαβεγεῖ οοι- 
ἰδέδῃς ἃ πδς, Α ἀν ποποβ πίνε ντ ΔΠΙ ΠλιΠῚ δ μας 
δι τς τ Π5. 11} ΡΥΠ ηἶ5 ἀπ] 5 {18 αἰϊος εχ ἀοιποίιςὶς 

Φαλ σας ςοτηραγαγοῖ, δ νἰτταζέπια; οοπροτάες 

ἱν 

} 

ὅλος ἄλλοις αὐτοῦ δὲ οἰνείων ἐἴϊοι χοὶ ἡλιαιωνκο) συμίφώνοις «ὐθὺρ αρεσίω ΞΡ 
ὃ 

οοίβ, ζοργτηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑὶ ἰἰΓ 

αἰ Βγ ςουτίϑεϑγ οἵ Τῇ β. ννεϊεοπιε Τιυβὶ, ἰοπάοπ 

ἘΒΙΘΊΟΣἿ , “5 ΜΑΣ γ΄ ϑι 
ῥίόνον ἐπαυσείμίων, ἐμαὶ δὲ μεὴ ξυμβουλούηται μῷ 
τὸδαπαν, ἢ συμβουλφζοντι δῆ λῷ- ἢ μηδαμῇ 
φεισό νος, ἀὐτόκλητος δ) τὸν τοιοῦτον οὐκ ἔργο. 
μαι συμξουλούσων. βιασέρδωθ’ δὲ,οὐςη αὐ υἱὸς ἥ, 
δούλῳ δὲ ξυλβουλσοῦστι μ᾽ αὐ, χα] μεὴ ἐϑέλοντά 
96 Ὡροςξ,αζοίμεδου πατέρᾳ σὲ ἢ μκητέρᾳ, εἰχ ὅσιον 

ἡγδμαι φοεϑεβιάζεῶτι. μὴ νόσῳ οἶος φροσωωΐης 
ἐχορδύοις. ἐαὶ δε τινα καϑεςῶτα ζῶσι βίον ἑαυτοῖς 

αῤέσκονζῷ ἐμοὶ ὃ μύςμνέ' ἀποεχθαύεῶτω κάτζω νὰ. 
ϑετοιεῦτο. μεύτε δὺ κολακούοντω γε, ὑπηρετεῖν αὐ- 
τοὺς πλινιρφόσ εἰς ὅπ; ϑυμιῶν ὀχ Εζζονίᾳ, αἱ αὐτὸς 
ααπσαζόμαμ θ᾽’ οὐκ αὐ ἐθέλοιμι ζζω. ταυτὸν δὲ κοὴ 
αἶδὰ πύλεως αὐτῷ δχανοούμϑρον χρὴ ζω τὸν μι. 
φρονα. λέγᾳν μὰ εἰ μὴ και λῶς αὐτοῦ φαίνοιτο πο: 
λιταϊεέσοι. εἰ αφδλοι μηδ ματαίως ἐροὶν, μή ὅπο- 
ϑανεϊῶδαι λέγων. βίαν δ ὲ παπο, εἰ πολιπείας μέζ-. 
βολῆς μὴ Ὡεοοσφέρειν, ὅταν αἴοῦ φυγῶν κοὴ σῷα" 
γῆς οὐ δδαίν, μὴ δυναὶ ὃ γέγνεϑωι Σ αρίςην ἡσυχίαν 
εἴ ἀοονίᾳ σὔγχε αι τὸ ἀγα θεὲ αὐπτε Τὸ Καὶ “ῇ “πὸ- 

λριχατο δὲρ τῶτον τὸν τούπον, ἐγὼ ὑμῶν ἃ αὐ ξυμ. 

βολοῦοιμιι. ξιυυεβέλοῦον ὃ κἡ σλονυσίῳ μᾷ! δίωνος 
ζίω μδύτοι με ἡ ἱέραν ἄρθῴτον, εἴστως εγκθατῆς 
αὐτὸς αὐτῷ ὅτι κώλιςα ἐσεάϑευ μιάδλοι. πρὶ πιςοις 
φίλοις τὲ κοὶ ὅταίδοις κ᾿ἰσεάϑαι!, ὅπως μὴ πάϑοι εἷ- 
περ ὃ πατὴρ ἀντ. ὃς οἴδφλα βῶν συκελίας πολὶ 
λας κιὶ μιεγώλας πόλεις ἐσθ δὰ! βαρβαῤων ἐκπτε. 
πορϑημᾶνας, οὐχ οἷός τ᾽ ἰιῦ κα φικίσας, πολιτείας 
ἐν ἑκάφαις καϊᾷ ἠσοιάγαι μες-αἢ ἑταίρων ὐφρῶν, 
οὔτο ὠλλων δυίπτοϑεν ὀθνείων. οὔτο ἐσδὲλφῶν: οἱ 
ἔϑρεψέτε αὐτὸς νεωτέροις ὄντας, ἔν τε ἰογω δ, αβ- 
ηρονίας, "ἢ ὧκ πενήτων πλεσίας ἐπεποιήχῳ δζαφ "8 

τως. τάτων κοινωτὸν ὁ αῤχὴς ἐσίγα οἷός σ' ἰοῦ ει, 
90] καὶ ἐδγθαιγὴ κ) δ εργεσίας χρὴ ξυίηβυ εἴαις ἀπερ- 
γασεώμᾶνος ποιήσοι. οἱκιρεῖε ἢ ἐνπαπλασίως Φᾶυ-" 

λότερος ἐφύετο, ὅς εἰν ἀεὶ Ἀφοῖς πις σὔσεις ἐδ᾽ ὑπ᾽ 
ἀὐτεὶ αφέισινκαινωνοῖς ὃ μόνον Δ Ἔ μήδε τὸ κκὶ αἱ)- 
γέχε χριρφόσεως, οἰγένῳ μεό ἧ κιόρη μείξζωἕκαςα σι: 
κιλίας πάσης ἕ αἱ» γ. πιςοὶς ἐγρήσοιτο ἧς ποινω- 

»οἷς " εἰς δγητιϑεμδροις, ὅτε αὐτο, οὐτε ἀλλή λοιξ. 

ἐδαδέξ αὐϑα δ κανοῖον χρὴ γομεϑέτην κ) βὰσι- : 

λέαδ αἴωϑον γιγνεῶζ νόμες γὸ καί χσκοϊαΐσεις, ἔτι 
(νῦν δχ»σέσωκς τ περσῶν αῤγὴν. ἔτι) αἰθηγαῖοι στρὸξ 
τζις, ἐκ αὐτοὶ χατοικίσοιντες πολλαξ Ὁ ἐλλίώων 
πόλεις πὸ βαρβαῤων ὠκξεξλη δας, ἀλλ᾽ οἶκε. 
αδϑίας οἷα λαθόντες ὅμως ἐξοδομήκονίᾳ, ἔτη Φιε- 
φύλαξαν πίω αῤχίω, αὔέδρας φίλοις ὦν τ' αἧς πόλε- 

σιν ἑκάσ᾽α!ς μεν τη μδύοι. σδιονύσιθη δὲ εἰς μίαν πό- 
λιν ἀθροίσας πᾶσαν υϑελίαν αἴπὸ συφίως,πις σϊων 

ἐδενὴ, μόγις ἐσεύϑη. πένης γεὲρ εὶς αὐ δοῶν φίλων 
πιστῶν οὗ μεῖζον σημιξιον εἰς ἀρετζω χα) κακίαν ὁ 

ΤᾺ ΑΘ δ νι ἠγυλ ναύτων ἀφλκῶ δῆς ἃ 
δὴ νὴ σγονυσίῳ ξωνεξελούο δι ἐγὼ γἡ δίων ἐπᾷᾳδρὴ 
-- οἱδᾷ παξὸς οπτὺ ξιωυεξεξήκοι ὅτως ἀνομιλή- 
ἔθ μδρ “τα σοί ̓  ἀνομαλήτῳ δὲ σιωυϑσιῶῶν τ’ ζϑοο- 

σηπκουστῶν γεχονένια!γ τῶ τον ὅ7}) ταῦτα δρμήσεινίςς 
Ἀάλιςος : 

Ἶ 
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βερός ον δος μῆς. --,- 

Εατίγ Ευτορβαη Βοος, ζοργηίαῃ! Ὁ 2012 ριοῶυδϑβι ἰς 
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χὸ 29 
οἡ᾽ αὐτὸν αὐτοῦ. τότων γὸ αὐδ' ϑαυκαάςὼς ὠνδεὰ γ4- 

“ρνέναε λέγοντες ὁκ ἐναργῶς ὅτως γὺ ὦ ασῷφα- 

λές. αἰννηόμδρμοι ὃ κΚἡ δγαικαχουδροι Ος λόγοις, ὡς 
οὕτω μὲδρ πᾶς αὐὴρ αὖ τέν τε κοὴ ὠκείνοις, ὧν αὖ ἡγ6- 
μῶν γίγνη7) σώσφ. μὴ ταύτη ἡ ῥαπόυϑρος, (αναντίᾳ 

πώ ζα ποτελέιπορο θεὶς ὃ ὡς ἐλέχομδο,") ἑαυτὸν 

ἐμφρονώ τε Κϑὴ σώφρονα ἐπεργασεί μδρ Θ΄ εἰς ταὶ 

φξζηρημω μᾶψας σικελίας πόλεις καϊοικίσε. νόμοις 

τὸ ξωυ δήσηε καὶ πολιτείαις, ὥςτε αὐτχῦτε οἰκείας 
φῦ ͵ ) ν ρῷ ἢ ͵ κ(ν γχἡ ἀλλύλαις ἐξ) Ὡοὸς ταῦ 4) ξαρθαρρφν βοηϑεί 
ας,οὐ δεπλιασι» 7 παΐ ῴαν αῤλ ἰοὺ μόνον ποιήσᾳ, 
πολλαπλασίαν δὲ ὄντως ἕτοιμον γὰρ ἐῷ τότων 7ε-- 
νορϑυων, πολὺ φῦλον εουλωσαϑαι καρ χησονίους 

τῆς Ἀλὶ γέλων" αὐτοὶς ἡδυομδμης δουλείας. ἐνλ᾽ 

οὐχ ὥασερ νιωῦ τοὐναντίον, ὃ ππουτὴρ ὠντεῖ φόρον ἐ- 
τάξατο φέρϑιν τοὶς βαρβαροις.ταῦτα ἰωῦ λεοόμε- 

να καὶ ἰὐοακελουόμαδμα ὑφ᾽ ἡμ τὴν; δχιβουλοὺ- 
ὄντων οονυσίῳ, ὡς πολλαχόθεν ἐχωύφφίω οἱ τοιξ- 

τοι λόμοι.οἱ δὴ χἡ κρατήσαντες “νοὶ εὐονυσίῳ οἰξε- 
βαλὸν μδὺ δίωνα. κῶς δ)᾽ εἰς φόβον κατέβαλον. 
ἵγα δι᾿ ἐμπεραᾳνῶμδρυ οὐκ ὀλίγα ο΄ γμαΐᾷ ὦ ὁ- 
λίγῳ χερόνῳ, ἐλθὼν ἐκ πελοποννήσυο «οὴ ἐϑη.-- 

γῶν οΐων, ἔργῳ τὸν διονύσιον ἐνεϑύτησεν, ἐστοι δὴ δ᾽ 
οιω ἡ λόυϑερφ σέ καὶ αἀπέσω;οεν αὐτοῖς σὲς Ἃ πό- 

λιν, ζαυτὸν τοὸς δίωνα συρᾳκέσιοι τότε ἔπτϑον, 
ὅπερ κἡ σδιονύσιος δὲ: αὐτὸν ἐπε εἰρει πη σεύστω κἡ 
ϑρέψαι βασιλέα τῆς ἀρχῆς ἀξιον, οὕτω κοινωνξιν 
εἰυττὶ τὸ βία παντὸς. ὁ σὲ τοῖς δχαξαλλεσιὺ λέγε- 

σιν ὡς δχιβουλαϊων τῇ τυραννίσι δίων, «σρώτ]οι 
πανί ὕσω ἐαρωτ:ν ἐν το τότε χεξόνῳ, ἵνα ὃ μδρ 
πεωμδείᾳ δὴ τὸν νοῦ κηληϑείς. ἐμρελοὶ τὴς ἀρχῆς; 

δλιρέψας ὠκείνῳ. ὃ ὃ σζφφἔϊερο στητο,»ὺ σον ύσιον ὧκ 
βάλοι ὠκ τὸς ἀργῆς δόλῳ αυτα τότε ἐνίκησε γ τὸ 

σεύτεοον ὧν συθακεσίοις λελόρμδμα, τὼ μφλῳ ἀτο- 

σῷ τὲ καὶ αἰϑζοᾷ νίκῃ τοῖς τῆς νίκης αὐτίοις. οἷον γὸ 
γέγονον, ἀκούσω χρὴ Του ἐμὲ αὐοασκαλοιῦτας 
ῳρὸς τὰ νῦν σοαϊκατα.ἦλϑον ἀθίω γος αὐὸρ ἐγὼ, 
ἑτα) οος δίων. σύμιμαλος ἀυτῳῇ Ὡρὸς τὸν τύραν- 
γον, ὅπως αὐτὶ πολέμου φιλίαν ποιήσομ μι. δζαμκα χο- 
μᾶυθ΄ δὲ Ο)ς δζυβώλλουσῳ ἡἤηϑίω. πείϑοντ Θ’ 
“  “διονυσίου τιμαὴς κοὴ χρήμασι. “ἀνέῶτω μμετ᾽ 

ἀυτεῖ κορτυρα τε Καὶ φίλον, φορός τίω συωρέπᾳαν 

τῆς ὧκ βολὴς τῆς εἴίωνος εἰυταὶ γιγνεῶτη, τούτων δὴ 

τὸ πᾶν διή μδοτεν. ὕςεοιν δὲ δὴ «ατιων οἴκᾳασιε δύων 
ἐσελφὼ δύω τροσλάμβωει αἰϑίωηθϑεν, οὐχ ὧκ 

φιλοσυφίας γελονότε φίλῳ. αὐλ' ὁκτῆς αἰρδάτρε- 

χούσης ἑταιρείας ταύτης Τῆς “ἦ πλείςων φίλων ἴω 

ἐρ τῷ ξονίξοιν τὸ καὶ μευ εἰν καὶ ἐποηησύεν πραγ - 

κα τόζοῦται. καὶ δυὴ τούτω τω ξυγκχαταγῶλον τε 
αὐτὸν φίλω. ὡκ τόύτων τῇ κδὶ ὡκ τῆς “Φοἧς τίω 
καϑοδὸν ὑπηρεσίας ἐνδυέδδίω ἑταίρῳ. ἐλθόντες 
δὲ εἰς σηκελία» ἐπειδὴ δίωνα ἡϑγονῷ δζαβεβλη- 
μον εἰ; ζοιὶ ἐλουϑεροοϑέντας ὑπ᾽ ὠντεῖ σιπελιώ. 
τοῖς, ὡς δχιβελόύονζᾳ ἡπυέῶζ τύραννον, εἰ μόνον τὸν 
ἑταξοον καὶ ξένον Θιοούδοσειν, ἀλλ᾿ οἷον τῷ φόνου 
αὐτόχειρες ἐγβύοντο ὅπλα ἔχοντες ὧν ταῖς χερσίν. 

ιν κοουμΜ, ΚΕ ΟΟΚΥ Μ. 
Μαχιπιὲ νετὸ νι (εἰρίμνα {δὶ σοπ φητ!θηζοηι οοἢ- 
(δητέμηαις ργαϊζαγος, ππαϊιι5 Θαττη το ὶ ἀφἐοέξι μι 8 
Ρυά οἰμι οἱθ αυὰπι πναχιπυυτη» οὐ μά οἰ απλιδο 
Δροττὶδ α]ἀθη πο νου 15.» πθαις Θη1π| ὉΠῸ}Πὶ 
Εα ΠΟ τ [δ ἀ γατίοης αυαάαιη Ἰατοητίοτς Ἰάοτη ταπιεῖ 
Πσηϊβοδητῖς 5, ἀοςοητζοϑ ἰτα ἀδηγαπι νπιπλῆμοηαθέ 
ΠΟΙ Ώ1Π} τὰ] (ς αὰπι 1105 Ζα! 0.5 ἱπηρογαῖ Ρ0.Γ 
[ς [οτυατο ἢ μας οὐ ἐγααιοῦς πη δυζοῖῃ ΘΟΕ 
[ε σφ ]οτιτ, οπττιὰ Ρτοσίις ασοιάοτα. Οαδα {τὰ γῇ 
ἀἸσεθαιηις (6 ςοπηραταγοτοίξημο ἡρίπηι ρευάοητεπι 
τοιηρογατύπηαις ρεπίξζατες : ἢ ταγίι5 ἀδιιαίξαταϑ ΥἱΓ 
Ὀος5. 5101: γθξιταστοῦ , ἂο ἰεσιρι5 τ πτατ 8 

αὐ Ἀδηλρυδ] σαι ροσεϊποητιδιι5 οα5 τη ηῖτοῦ, γῇ δί 
Πδὲ Βεμσυοία, ἃς ἰητοσ ἰδ ππαϊσθν σοηζγα νη Βα στ 
θαγογαμ Δαχ ἢ ἴο ἔογοηζ » Πο ἢ ἀπρ οατοῦ "ῃοαὸ τέτ 
σῃ!}}}} ΡατΘΥ ΠῚ.» ν οὐ θυϊδη Πγ} ΠΡ] ρατοτῦ. Ποῖ 
4υ 6 ΠῚ { ἰτα (ς σεγοζοῖηνῖ Οὐυυ Πα ρΊ ΙΘη (85 ἜΝ 

τπαρ]ς οι ύίαας {πα ροτείζατιὶ (ρ}!οοτόταν, αΠὰΠ) 
(Οεἰοηὶ [πα τι ἐμ] τ: ςομτγὰ » Πυὰμη ρατΓῚ ἀςΟ] τ 
[υο. 1Π}| δη ροηάδτς τειθαταμι Β αὐθαν}5 σοαζξις 
ξυοίας, Ηας ογαης αυα ἀἸσοραπγι5 ρα  ΡΊορα ΠΗ 
ις Τρῦγ ον» πο5 νἱάο! σοῖς ἐπ Παΐαητοο ΠῚ » 
ΡλαΪτὶ ἀπ υἰσαιούαητ, 4] ἃς σλῃν πὸϑ ἀρ 1)10’ 
ἡγίπαιηι {ἀρεγαι ἴδης, Ποηθπ αι άθπὶ οχρυ!ο 
ταῖ, ΠῸ5 ἀπζοην 1 ἔοιτη ἀϊπδη σοι οΎητ ν ἔ΄ 
τη νὸ ΠΟ Ράπσα ραις 5 ΠΟΙΠΡΓ ΒΘ ἀΔΠ}118» 1)10 

ΡῬτοξέξιις εχ Ρεϊοροηποίο ζῆι Διῃθπη 5 » γεδι9 

ἸΔπι ἰρῆ5 [Ἰοηγ απ ςοηπποποίδοις Οὴπι οὐρο ἢν 
Ὀοτγαιίδε οἰα ἴτατομὰ 10 : οάμηηιιο ἰδπν 15 εἰυ θυ 
τοα [δὲ , φοάφιη ραέϊο αβοξε! ππουυιης απο 
Τοιοηθηι ϑυγαςιυίδα!» το ὃς αηῖςφα Τ᾿ ον Π5,ἸΝ ΑΔ 
οἶττ Ὀ᾿οηγ Πππιμὰ [)10 δάπσατο ἄτης οὐ γε (ΟἸΓ 
τοπάἀογαζ πὸ οὐπὶ τόσοι τορπο τοάάοίει ἐἰσημπι 
τα] ἐτησις [6 111 ροῦ οπηπθῖη νἱϊαμῃ ργαίξατςο {{ατιγ 
γαῖ, ΟὈτγοέξατογοϑ ααζομῃ σα] πυπη!ατογές5» [ΟΠ 
πο ρουΠιαίογαης, δ ̓οποι υδί τγγαπηιάι Ἰη Π6 181, 
ἴοὰ 11 60 τεῖηροῖε Βα οι Π1α ΤΟΙ ΠΑΓῚ; να μηδ 

Τι ον Π) ἀἰ(οἰρὶ ἐπ τ 4115 ᾿τγθεϊτα,4οηλ ηδοοποΙ} 
Πορ]ροῖοῖ », δάμησις Τ1ΟΩΙ τοῖάπὶ το πα ιε εἶ" 
1)ιο νεγὸ σαι δεγπατοη θη ἄοΐο ν Πιγρα1)53:}}ππ| 6. 

ΡΕΙ]οτος. Ουσπιδάμπηοάμπι νεγὸ της ἀραὶ 1) 1017 
{Ππ|π|091τὰ Ροίξϑα Ἰησοῦ σγγαςαίαπος μας Θα 6} αἰξιᾶ 
Ἰαξζάσυο ΕΓ ΘΓ Πῦ. [Π [ΠῚ] ΡτΟΥἤις τυγρίαις “ 

ξζογία ἢ 5 τ1ρ615 4} ν᾽ σοιαης, 566 4416 14 ΓΘ ΔΓ 
" ἄϊτο νοὸς οροτῖεζ, 41] τηῈ δά γα ἤμπηο νο ἔγας ΠΟΙ 
Ροποηάδς νορατί5. Ν ΘηΪ εἴσὸ Αἰμοηϊοηῇς ΠΟΙ 
1)]10 115 Διη!ς ας απ δάτπτοῦ οἷτ5 δάπιογῇις για 
Παμη»ν τ ρτὸ θΕ]]ο ἁπλϊοἰτίαπη ἔλοογοπη: ἂὲ ρυρΠ3}5 
σοητζῖα σαἰ ππηπἰαζοταϑ » [πρεγάτας πιπγ. (Οἱη) νεῖ 
Τοπγἤι5 σοπατεῖαῦ ποῃ νοδ]ς (οἱ πηι, [εἀ ρέ΄ 
Οὐ 15 οτίαπι ὃς Ποποτίριυς πτὸ ΠΟΙ σοης ΠἸΔτὸ αἰ 
ἀξιϊηεγθ.» νὸ πφθὰ σαΠὺ ᾿ρίο ἔῃ} ]αττας το τ Π|0΄ 
πο ἔοτες ΓλΊθηθηι ποπ ἰητατία οχρἤιη Πβέ; 
ὨΪΠ1] ἀρια πις ἴῃ μᾶς το ταῆτο ἤϊο σοπδῖι οομίο 
Ροταῖς. Ῥοήξεγίς νοσὸ τοιηροείθιις [ο τοι 
ἀο ΠῚ» ἔζατγες ἀπος Ατἠμδηϊθηίος δοαπα ἀυχῖ 
ποι ΟΧ ΡΒ] ΟρΡΗΪα ἤς ἀπιὶςος» (ςἀ οχ μας φοπΊπη 
πἰ νυἱσατίαις εἰρεηξεοας αιια Ποίριζαἰίτατο αι’ 
ἄἀαππι δ τεαυφητὶ ἰμτοῦ [λοτα [ρεέϊαου]άᾳ, οοΠ 6 
τά! πο» ηλ Ιτ14 σστεδῆοτα οὐίιςφα!τ. Θ᾽ ΠΟΣῚ 1πὸ 
οχ Βίβαας ἀἰχί-τῇ αιιῖα γεάοῦτὶ οδίδαια ρυς [ΓΟ ΗΟ 
ατηϊοϊτᾷ οὔ Πίος οσβαιογάς. Ηἰ εἴσοὸ εὐἶπι 1π 510" ἈΕΨΕΙΣΨῚ ἀὐ ὦ ΒΟ ΟΙΓΟΣῚ "4 ρίξει εἴδησ, πιο ΠἸροτέητα; ςαϊάητας ἰητοῦ 1Π0 
ἱρίος αὶ αὖ ἰρίο {Π ογϑεὶ γᾶς, ἰῃ Τλϊοηξ ςοπΙείϊ3» 
4υῇ ἐγγάη! 4 αβεέζατοτ,μό,ρἀϊἀοτγάς πιοάὸ «πιϊτ 

- ἃς Βοίριτέ, δὰ ἐοτὸ ρρι δ πιλαῖριις, ρῇ Ρεγοιηονς 
βιοῦν 

ἦν νι τα. 

“{, ., ἵἕωα., Ψ-- 

ὠὩὶ' “-ὯὩὦουσὁὍ.: 60. ὦὼώ .«“ὁὦὁὁΕὁΠΡο ὦ 
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"ὧν ἡ ΕΡΙΙ ΘΠ ΟΙΟΖΞΑ ἘΥ 16 
ξιορμης, Ατηλα οαΐμα τοπρηζοβ ἱπτεγξεξξουθες ρα- 
ἰδιὰ αυχι ατὶ πιπὶ Ἐπ μοίαοτιΣ αιάφι ἢ ἰδ τυτρὶσ 
τιαίηριῃ τηχρὶοτατέιμ] αθηηθα τις Ρίώτειςο ρας ὩΣ 
ἤρα, ὁπαγγο, Μαϊτί διιίμα μας ἀΠ  σοηζηιϑ οοίου γᾶς 
ἀφτῃ ροίξογι αν οοϊορταθαητ. 564. δὐθογίιΣ ἱπ[α- 
ΤλΙΔμ οἰπἰτατὶς ποίξτα τοίρομάεο. Νίην πὶ ἀτῆε- 
᾿ρη(ος βαογαας 11Π1 χο! ρεοά!ἀογιηε: ἰΐοαθοαμο ἃ - 
ἰῃρῃϊρηῇς ἔα τραμὶ ποις Ρεομ μά Γα πρημο Πο- 
ΠΟΥ. ΡΟ Ποἰτατιοιιθ » νε ρύοάογοῦ ἡ] μι δά αιςῖ νη- 
υααμχροιι τ. Νὸα ΘΠΙΠῚ ΡΥ, νυ]ραγθηη τΘγΟΘΔ.- 

ΠΘΙΏΘ μος δφηραο  οηγίατη ἔδέξιις Ἔτας ἀπλϊου δες ρθε 
ΠθΘ ΓΑ ]Ὶς αἰ τἰρὶ πα οδμνινμίομοιι. Οὐ] οοιτὸ νη]» 

4: (ἀριτρρίας ἀμ δου Βάς!, αυὰπι ν}}} ὃς αῃίμυο- 
ὕλη οοι αιἐἘ Ομ ἃς ζΟΥΡΟΥη. ςοηί ρα πη τάξι, 1- 
ἴάψιιθ ἤθη ταμτὶ αἰξἰπιδηάὶ ἤτητ 1» νῦ ἀράοςιι οἱ - 
ἀϊζαςὶ οὐ Π).1οἱ5 ςαάθαν αβοστο ροταουϊ τ: μα 4}}- 
Πα ας ΡΥ} γπχαμπα ἔιθνίης, ΕἸφο ἀϊξξα (αης οπηηα 
πὸ 1)10η}5 δηλ οὶ ϑ. ριορὶπαιλίαις ᾿φομ Π ογοζιγ. 
ΘΏΓα]ο αιτομι ργατούρα ἃς τουτίο νορί5 αι ΟΩ;" 41} 

ζεγοιις ἰάομα ργοτί ας φαἀόμπνηρ ατοηο:ης 810} 1αγηέ- 
νΘ οἰμίτας. ν 1] αἰ] διις ποπα ἰθὺ 8.» [δά Ἰορ!ριις 
“ηζαχας (ἰηοίατυν» ντ ποίῖτα [οστ (δητοητία, η6- 
4 Θῃῃὰ ἀοαλ ΔΉ Γι} 1Ρ{13.5 6611 (δγυαϊοηεθας 
4 γεὶὶς ς Σμοαις οούθ ΠΙλ5 αὐτὶ ἡδἴ:5 ΠφΙΟΓΏΠ: 

Θἡ ρρχηϊςἰοίογαμν οὐλμίπο μοιμίαιην οἱὲ ἰά α΄- 
δῖρα!,, Αμραεὶ νοτὸ ὃς ΕΠ θογα 5 απί πὶ οἱξ εἰυ - 
ΤΔΟΦῚ Πτῆςγὰ, ργατίροῦς τ μ1λ}} ν 6} ἐπ ργαδη8 νο] τη 
ἀδα ἘΦΙΑΡΙΙς Ὀοπ ΟΣ ΠῚ Ἰαϊτοτίιια; νεὶ ἀϊαί πο ω 

ἔην Πμμηδηρτίμιηνς ἱπτο  ἰσουσι5. Ησοογρο οι] 
Ῥυπγὴμη ρογιαφογο φοπάτια ἔπη: ἀοίπάο Ῥ) ΘΩγ - 
Ποιτουεἰὸ γοτὸ ἤμης νοβίβ. Εὐρὸ ατθατίδ' μα} 1ο- 
δἰ ξθ τε) [οναιατοτὶ 8 σγατία. Ῥγατοτοα Β᾿οήγΠ) Β)]1ο- 
σας. Θχιταια δηἰμαάπογετο. ὈΊΟΗΥ [15 4.] 46 πὴ 

ΠΘῊ ΘΡΕΘΠΊΡΟΓΔης φολ }5 πε }5 Κν α} φυϊα 110 
θη Βομοίξὼ: 0 γογὸ οὗν οὐτοπιροταιμ δι, μΒο- 
πρὶ 1Ὠτοε ΐς. Ει ΠΔΏΠῈ6 ΠΤ) 41}: ΡγαοΪγ ἤϊηηα 

ἐδ ρατνίααας δβρέγζας, αἰ 81} νηαυδηι ΠΗ τα όξυπι 
θρίξ ροτοίς δοριάοιο. Νϑο νοτὸ αι ἤδηι 

ποίξιθιη Πατι}5 οἰ Ἐ Ἰμγοττα δ - ποαι6 ἤςαὶ [4 ςοη- 
ΤΘΘυ τ οαΊσς ἰς Ῥιορτοτοᾳ ἔθ! χοντ νυϊσὸ ν!ἀοταγ, ο- 
Σ᾿ Φα]θπ φατρητίδυ5 ἀπιπια πἰμι] Βουσιη, ἐδ 

γ 6] πηρί μη) ΟΧΙ ΕἸ λατίοης ἀϊσιαπα : (δὰ ναϊοιίσις 
ἄπο [4 φοςίάοε, αις ἄτι. 6ἰἘ συλ οούροτο δὰ 
φούροχο Θρατατω, Οὐτοάοηάμῃι ΟΠ ἢ γοποτὰ ἰαθώ ἢ 
τη ἢ ΔρΓα νοεῖς : χια; ποίδὶς Πα ποιαης παπποῦς 
ταίρι οῇξ ΔΙᾺ τ ηοἰπἀποῤίηιο παθοῦς, Πυρρ  Ἰοἰάα; 
Ῥϑδὶ πγοχίηνα: Ροίαιαμι ἃ φοῦροτο δμετῖς (δ ραγα- 
τ ΟΠ Δ) υοιὰ πίη πχαΐ τι, εχ πἰπααμάσην οἱὲ, 
ῬδΥροτὶ σγαιη ΠῚ πᾶς ἐπἰατίαϑ ἃ ἀο! παμέτιδιι5 1] 145, 
Ἰθὴνη Ἰαβουτο, Οὐκ ηινάθηη Ποπγο ουϊηυαηάς ρε- 
λα ἀρά της.,, ἃς Βοδετὶ ἱπροηίοι ποι απίτρας ἢ 
δι Ἰπρειτρη θα (μο ἐπ ϊοὶο ἀοείἀφηάα φοπεθιμη}: 
ϑῖψις, ἰλυραάφητον τρὶς νπάϊαις αι! οχη- 
ὅρϑὲ (δ᾽ γοιιοὶ θεία » νοϊαρταῦοα νοπτιὶς. ἤπρρε- 
δικατιτμμυ » οδἱοξιατιομξυναθο να πθύραμα : ἔδγαί- 
ἰδαχρργεὸ οζαμις Ἰωσταταμ ὃς αρίαγάδνη ἡ ποὺ νετα 
Οἰιπρτατὸς πομλπε αἰσηαιη: ὃς Φυδή σπου ΠΟη φου- 
ἍΝ (Ὁ ξγα πτὰ δοπῖς ἀρ ἐηδμόσαι, ἐν ἃ ΟΧΡ το ςῦ- 

Πρ ρμείατα Ν Θαας τυτίτις σογπῖς σπαπτιαν {{Ὸ ἢ. 
“ες πη Δ] 0 5 φαϊ δύ» 1ηΠτ τε ρι5 (δεροε Ἰη ὉΠ Έ]- 
χει, Οὐπφην αὐϊάφαι Προοίςς οὐδ Δηταγδιν 4υα: 

Ῥοτρρερηρις πυϊαξα»(δοιιῃν μαΡογορὃς ἀπιὴ ροετευς 
“δὰ τρῃο]αὐταγ τητοῦ ποπιϊπὸς,, ὃς ἀσπαια τέγγαῃι 
μη ξαγρίτου οαϊηΐπο ἅτηὰς παϊ εγὸ οἰγοὔξοττων. 

πὶ Ἰρτεὺς ρος αἰἸά4ιιδ σα Ποῦ δ οἰυδεῦν Τ)16-. 
τ ἀἰξουοιη, Ῥοείθαῃ. Τητο  βεδεοείδυ αἰξοην Εἰς 

ὑτορθαη Βοοκϑ, σοργτηίοῃ! Ὁ 2012 βγοῶυδϑι ς 

υςδα Ὀγ ςουπαϑγ οἱ Τῇ ννείϊεοπιε Τιυβὶ, ἰοπάοη 

γάμπλαύϑοι. τυφλὸς ὧν νὰ ἐχ ὁρῷν εἷς ξιευέποται 

φήσαντι 

ζς "29. 
αὐτοὶ τοῖς φὸν ὗσι"ταρεσώτες ὅλέκουδρι: τὴ τὸ μὸρ 
αῤογθὲν χὰ, αλόσιον, θΐ- πωρίεμιω ἔγωγε, ἐτάτι λίγω. 
πολλοῖς γὰρ χο) αἷ)ὰ οἐς υμινέϊν ποτα ὄχιμοελές. 

ἈΚ. εἰς τὸν ἔπειτα μελήσῳ χεόνον. τὸ σὲ ““Ξϑίω αἰων 
πέρα λερόρμόνον εἰς αἱ ονυυῦ ἕω ὅτοι καἰ δὴν ὧν τῇ πό- 
λυ ἘΔ ΑΝ αν ρροϑε ας μονῤρϑραν ἀθβυλοοομῆς 
εἰ πυροῦ εδωνοε τὸν αὐτὸν τῦτυν, ἐξὸν χθκοτοακὶ ἀν. 

λας τιμαὶ πολλαὶ λα μβαΐειν. οὐ γεὶρ δύ βακαύ. 
στυ φιλότητος ἐγεούνει φίλθΘ'΄. ὅα δὲ ελούϑέρας 

ποι δεΐας κοινωνίαν. ἡ κότη 295 πις ὄζειν ὃ νοιιῦ κα- 
κτη μδϑυν καλὸν αὶ συγ γϑρείᾳ ψυχῶν κοὺ σοι φ- 
τῶν. στε οὐκ ἀξίω ὀνείοίοες “γογγόνα τον τὴ πίλοι, 
τίν οἰΐανα δστυκ τείναντε, ὡς ἐΔΛογίμω πεύποτε αὖ- 
ρε ἡἣνο δύω. ἵᾳῦ τα εἴρηται πον τῆς ξυμξουλὴῆς 
ἕνεκα ὙΠ φιο νείων φίλων κοὺ ξυγηβυᾶν. συμξου. 
λήΐω σὲ δὴ τι ποὺς τούζις τίω αυτία! ξυμβου- 

λίω, καὶ λόγον τὶν αὐτὸν λέγων ἤδη τρίτον τοί τοῖς 

ὑμῶν. μη σδουλοῦ τι συνελίαν ὑστ᾿ αὐδορφόποις εἶδ. 
αν όταις, μη οἷὰ εἰδο. ἕου πόλιν, ὅν ἐμὲς λόγος, ἰλλ᾽ 
χἷσὸ νό μος. οὔϊε γῶρ τοῖς σδουλου λοις “οὔτε τοῖς 

σδουλωϑεῖσιν, ἀμιθινον αὐτοῖς {α) παι δὺ παῤ δεν τε 
ὠκ όνοις. ἀλλ᾽ ὀλέϑριθ' πάντως κἡ πεῖρα. σμι-. 
᾿χρα δὲ καὶ αὐελούϑερᾳ ψυχῶν ἤϊϑη!., τοὶ τοιοῦτος 

αῤπώζειν κιέρ δὴ φιλεῖ. οὐδὸν ΔῊ} εἰς τὸν ἔστ ε,ταὶ χρὴ 
εἰς τὶν πιρρφι αι χρμον ἀναϑῶν κἢ δε κοίων εἰδότα 
ϑτίων το ἡ αὐδϑιροτναν, ἴα ὑτα ὡρῷ τον μδρ σδιανὰ 

- ἐγὼ ἐπεχείρησοι ποίϑειν. δ αὔτερον δὲ, διουύσιον. 
φρίτοις ὁ ὑμᾶς νωῦ. καὶ μοι πείϑτιϑε σ)ὸς τρίτου 
'σωτίφες χαίραν. εἴτα εἰς ομονύσιον βλόψαντες Μὴ 

δίωγὰ. ὧν ὃ μὰν μηστειϑύμδρυθ' ἔῃ ταν οὐ χῳ-- 
λῶς.ὃ δὲ σεειϑέ δι, τίϑνηκε χα λὼς. τὸ γαρ τὴ 
-χαὰ Λλίςων ἐφιξωδμον αὐτο τε καὶ πόλδι πο ϑγδὴν ὅτι 

«ον, ποίϑζη,πᾶν ὃρϑὸν καὶ Κοιλέν-οὐτε)ὧρ πέφυκεν ὡ- 

αὐ οἰ δαίμων ὡς δοκεὶ τοῖς πολλοῖς. κα κὸν γεὲρ Κοὴ 
αγεῖϑοεν οὐδὲν, λόγου ἀξιέν ὅς: ὯΩ αὐφυγοις: εἰ 

ἢ μετοὶ στύμιατ Θ΄ οὔσῃ ψυχῇ “90 ξυμβησεται ἕ- 
κάςῃ, ἠκεχωορλσμδῥῃ. πείϑτό)αι δὲ ὀνπτὸς αἰεὶ χοῦ 

ποὶς ποιλαμοὶς τε πρὶ ἱεοοῖς Αόγοις ; οἱ δ μϑυυύδσιν 

ἡμῖν. θανάτον ψυ χίω εἶνα!. οδἔκας τε Ἰδϑϑιν) Ναὶ τι. 

ψειν τοὺς μιογίςτες πιμωϊθίῳε δταν τις ἀπαλχωχθῃ τῷ 
σώμοιζος. διὸ κὼὶ τὸ μογώλα αἱ ὐρτήριοία ποὺ αὐν.- 
πήματανσμικοότεξον εἶμαι ,ρὴ νορείζν οικὸν πεί- χχθιν, ἢ ϑρῶσοις ὧν ὁ φιλορροίος πένεξ τὸ οὐδτρ «ἰὼ ψυχίως, οὔτε ἀκοῦρι» ἐὰν τεα ποῦση; γα τειγε-- λῶν» ὡς οἴεπαι πανταγόϑεν αἰαιδες αῤπόζοι πᾶν 
ὅτι πϑρ ἢ οἴμται, Καϑτώπερ ϑηθίον , φα γεν ἢ πιέϊν, αὶ εὐρὶ δ' αὐδοασοσδεδνν και ὠλάρ, τον ἀφρεοίσιον ᾿: εγορδίω οὐκ. ὀρϑὼς οθονίωυ πορ εἰν αὐτῷ τῷ μὴ 

ρα γμίτων αὐασιεργία χοκον υἱλίκον ἰδὲ μετ᾽ 
1 Ἀγ ῆς ΕΣ Ὲ - Δν υἱῷ δ Δ. ΠΝ ν το αοδονηούίσειν.. 

«ὐμαμασν ἐενῦον δ ΜΘ ΝΡΡ ΩΨ 6 - τι συλληιδιν ὅγ!{ το γῇ σρεφομδῥω καὶ ὑπὸ γῆς νο 
Σ ἀτεμόν τε ὦ ἀϑ λίαν πταν τοὺς τοῖν. 
ν᾿ 9 ς δ παν 2 Ν ἌΝνδι χω ν 

γϑύωνα δὲ ἐγὼ λέγων ζαῦ πέτε καὶ ἄνχα τοιαῦ- 
γα ὑάϑον. χαὶ τοῖς βασκτείνασιν ὠκῶνον διὴό- 

Β Β ..5. ΡῚ 

1) 



ΣΑΣ "τ᾿ ἀαδτ - Π ΨΕΨῈ Ἂν. 

τὰς πὐρῷ ϑμπαρσαθες, ας ἠρββ βῆδαοα, κυ. ο,ι τ... 
Φ ον ᾽σαι σον 

τασς......κἡ ἘΠ΄ Ὁ ΟῚ τὶ τατὶ-  ξατῖν--Σ,- -τ :" εΩβ5 5:5... ἢ ἘΞ - τρυδε ει Ξι σ.. πᾳ“ σαν αν π, --δῷ πο ς-- ---- νὸς τον... .(κ,ἀ--. 

ἐσ Ξομο,. τς 

“το ἀκεεος μα 

Εατίγ Ευτορβαη Βοος, ζοργηίαῃι! Ὁ 2012 ριοῶυεϑβι ἐς 
Ιπια865 γβργοάυςϑα δγ ςουτίδ 

Ἰ1όφ170 

5ΞΥ οἵ Τῇβ ννεϊϊεοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

» 

294 ὈΙΝΕΒΘΟΚΥΥΜΟΘΆΒΟΟΚΛΥΜ 
τατ᾽ αὐ ὀργιζοί ἴω ἐγὼ τοόπον τινα ὁμοιότωτα τὴ 
σιονυσίῳ. ἀμιφότεορι γεὶρ ἐμοὲ καὶ Οις ἄλλοις; ὡς 
ὅπος εἰπεῖν ἅπαντας, ἴῷ μέγισται ἔβλαψαν αὐ ϑρο- 
ποις. οἱ μϑμ,, τὸν βουλόμδμον δχῳ οσιωύῃ χρϑϑοι 
δχαφϑείοαντες. ὃ σὲ οὐοδὲν ἐθελήσεις λευσο τη 

δ ἰχα] οσυμ ἢ ὅχαᾳ πώσης τῆς αῤχής ἐμεγίς ον διωα- 
μην ἔχον, ἐν ἤ “νομδυῃ φιλοσοφίᾳ τε κα δωσα.- 

μις ὄντως ἐν ταυτί δὶ πάντων ὧν ὃ ρῳῴπτων ἕχλή-- 
γῶν τε τὸ βαρβαῤων λῴμίψασα ἱκανῶς δδξαν πα- 
ρέφησε πᾶσι τίω αἰ ληϑη,γως οὐκ, αὐ πτοτο ἡἥϑοιτο σῦ- 
οαίμων, οὔτε πολις,οὐτ᾽ ἀϑὴρ οὐδεὶς, ὃς αὖ μὴ μι8- 
τοὶ φρονήσεως αἶσο δ ιχρμοσυῃ ὁχοα γαίῃ τὸν (ἴον. 

ἦτο! ον αὐτοῦ κεκτη μᾶμθ’, ἡ ὁσίων αὐδρῶν ἀῤηον- 
τῶν ὧν ἤϑεσι,τραφείς τε χρὴ ποι δ ὐϑεὶς ὠκοϊήκοως. 
(αῦτα νὃρ διονύσι Θ΄ ἔβλαψε. τὸ “ὲ ἄλλα ὅμι- 
χροὶ αἢ θη τοῦς ταῦτά μοι βλαχθη.ὁ δὲ οωνα δπο- 

κτείνας οὖν, οἷδε ταυτὸν ὠξειργασμδμθ᾽ τούτω. 
Δίωνα γῶὼρ ἐγω, σειφῶς οἷσα,, ὡς οἷόν τε ἰδὲ αὖ- 
ϑιρούπων αὖ ϑρφοπτον δ ογυράζ εὖνοι ὅτι τοὺ αῤχίω 

οἰ κᾳτέϑζον γ ὡς οὐχ αὐ ποτεέπ᾽ ἄλλονε χῆήμᾳ αῤ- 
γῆς ἐτράπετο, ἢ 6] τὸ συρρπούσας μδμὶ πρῶτον τὲ 
παισὶ Υὶ ἑαυτῷ, ἐποὶ ὃ δωλείαν αὐτῆς ἀπήλλαξε 
ΚαῚ φαι οἴδυυας ἐλούϑερίῳ ὧν φρήματι χατέςησφ., τὸ 

μλΎ τ᾽ οὐ πάτῃ μηχανὴ ἐκόσμησε νόμοις ζὶς το9- 
σήκωσι τα γὼ ἀαρίςοις ζις πολίτας. τό,τε ἐφεξῆς τέ- 
τοις, περέϑυμδίτ᾽ ὧν ἐρρῷξαι πᾶσαιν σικελίων κατοι- 
χίζοινγνἡ ἐλούϑέρᾳν δστὸ γἿ. βαρβαῤῥων ποιξιν. τς 

μὰρ, ὀκξαλλων. τοι δὲ, χειρούμδμιΘ΄ ῥᾷον ἱέρῳ- 
νος. τέτων οἵ αὖ γλυο μων, δ, αὐδρὸς δικαίου τε 
κοὶ αὐ ξρείε κοὴ σώφρονος χρὴ φιλοσύφου, τίου αὐ- 
φίω ἀρετῆς αὐ πάρα ἡδέα! σδξαν τοῖς πολλοῖς, 
ἥπερ αἢ,εἰ διονύσιος ἐτείϑη “ἰδ πᾶσιν αὐ ὡς ἔπος 

εἰπεῖν αὐ  ροόστοις,ὠπέσωσε νορδῥη.νυῦ ὃ ἥπου 
τὶς δαίμων, ἥτις ἀλιτήθλος ἐμπεσων αὐομιίᾳ»") ά-- 
ϑτότοτι κὺ τὸ μιέγιςον τολμώες ἐμαϑίας, [2 ἧς πάν- 
(ᾳ τα κα πᾶσιν ἐῤῥίξζωται κὶ βλαςέίνει, κρὴ εἰς ὕςε- 
εον ὅσο! ελεὶ καρ πὸν τοῖς οδυνήσεισι πικρότατον, αὖ- 
τῇ πενίᾳ τὸ δαὔτερον αϑέρεψέ τε χαὶ ἀπτώλεσεινιωῦ 
ὃ δὴ δύφη μῶν χάριν οἰωνξ τὸ Ῥίτον. ὅμως ὃ μ4- 

μεῖς μδρ συμεξελούω «ἴωνα ὑμὴν τοῖς φίλοις τῶν 
ξ ἃ πωτράθος σζνοιων, χρὴ τίωῦ ἡ τροφῆς σζῴρρονα 
δίαταν 52: λωίον. ὧν εξ ὀρνίϑωον τὰς ὥκορου βου- 

λησῴς πειρᾳῶτῳ Σστοτελέιν. αὐ σὲ σειν ὠκηκόατε 
πριρ᾿ ἐμφὺ σαφῶς. τὸν δὲ μὴ δ μώμϑμον ὑμδμ δω- 
ρας] ζῶ κατὰ τὠπώτρια,διώκοντω τίν ᾧ δὴ δίω- 

«ν΄ σφαγέων κα τὸν σμοέληκον βίον, μήτε αϑοαχα- 
. λεινγούφε οἴεάγαι πισὸν αὖ τι χαὶ ὑγιὲς ορᾷξαι ποΐξ. 
οι ἡ ἄλλοις αῬδαχαλεῖν ὅι πάσης σικελίας χα- 
τορεισμοὸν ΤῈ χαὶ ἰσονομίαν. ἔκτε αὐτῆς συκελίας 
Κα) ὧκ “εξ λοοννήση ξυμπάσης. φο( ει οὶ ὁ μηδὲ 

ἰϑἕωας εἰσὶ γωρ καὶ ὠκξι, πάντων αὐ θ᾽ φορόποων δζᾳ- 
φέροντες πρὸς ἀρετίώ. ξεγοφόνων τὲ οὐ δρῶν μι-- 

σομῦτες τόλριας. εἰσ ἂν, ταὐΐᾳ μδὸ ὅξεες ἡβυοια᾽ 
αὐ. κατεπείγουσι δὲ ὕμεαξ αἱ 1) ςαάσεων φολλαὶ 

Ν, λ ΠΛ ὴ 

Καὶ τιν τούαποι φυθιν 

Ἰυ{ Ππποὸ ἀα! άθηη ἰχαίοογεσ,εοάςη) συαῇ πιο 41" 
416 Ὠ᾿ΟΗγ ΠΟ. νττ 6 Θηΐπν ὃς ΠῊ ΠῚ ἃς αἰ115,. νΕ}8 
ΑἸΧΟΓΙΠῚ » ΟΠὨΊΠΙδι5 ἀατηπα στὰ ΠΠ]πγα Ἰητυ]εὐμηῖ, 
ΠῚ φαιάοπὶ σὴμ ἐητογβρφοτθητῖ οι αὶ νο]οραῖ "ἢ" 
{τιτῖα νοὶ. Ηἰς δυο οὐὐπὶ πῦ}]ὸ Ραΐέζο νε]) ες ταϊὲ ̓  
ΒογΘΠ ἢ νη ΘΓ [Ὁ γασηο Ὠλαχ πα πὴ ροϊεητίαπι οδῦ» 
ἀπ, [ἢ 40 {ἰ ρμῃΠ]οΟρ μα νηὰ ουμι ροτοητιά ΝΕ 
1 Ἰάθιη μαι ἀομυ]ς]] τ σοΠοιστ Ποῖ, ροῖ οΠΠε9 
Ποπλῖη685 ἃς ὥγαοος ἃς Βαγθάγος εἰποοηζοπι γέ" 
τάπηηπ6 ορίπἰοπδηι [ας δητοῦ οπιαιρως οὐξοπά!ν 
(τι ηθάο οἰ τατον πούς Βοηνήποπι ν πα θ811 [05 
το ΓοἸ σειν» ηἸ{ι ὃζ Ομ] Ριυάἀοηῦα, ὅς (αἰτία ΥΥ 

χοτ τοίους ροῖ (ς |Π1ας ρΡοῆπάδαι, ἤυς (αὐ {απέϊ οπιὶ 
ΡΟΠΟΙΡΙΙΏ. ποίει τιτὸ ἐἀυσοῦυν ἀτηιο οτιά τ, 
ἴῃ Πὶς αι ϊάοιι ποσιΐτ Π᾿ Ωγ ἢ, ατογαὰ γειὸ [8 
μας ΟΠ ΡΘΗ τυγρ αι πὰ ρογοχίριια τ ]ῃ] ν]ἀοπτυ: 
Ατϑηΐη ἡ Ὠ᾿ ποιὰ ἰητοχίδοις,, ποη {πιο ΠΧ Κ' 
ἀοιῃν» οὶ Τ)Ἰοτγ ἤις (ς ἔβο 8. Ἐφυάοηὶ οε 
(ς!ο» αυδηζιλ που αὶ ἐς Βοπλΐης αβίγπναγο Ποὺ 
1)ιοηδαι ἢ τσ] σαθογηάσυ!α ἀϊατίας τορι ΗΠ οτϑ 
τ χηρα 1 Δ] ἴϑπὴ ἀοιη δα! ξοσπηαπν ΕΠ σο ΠΕ" 
ΕΥΆΜΠῚ 9 0145. Οὐὐπι [το ρατγίαμι {πὰτὰ 5.20 
(Ἀ5,»6χρο τα (δεαίτοϊο ἰὴ ἦτο ἰατς σοηξείτις, Προ 
τ|5 ἴδηι ἰρ] μοι 6 ᾿Ιατὶ Π πνατο:ἀειηάθ οὐ] ἢι}0 
ΟΠ165 ΠΟ! ΘΟ 15 ΟροΙ ΠλΊ{{; ἰΘσ] Ριι5 οὐπατώγιτη 1} 12" 
τοῦδα οἰ ποι αἸ]ΠἸἰσοηείαη Δα] δ τισὶ ΟΙΠΗΝ 
τοῖα ἱππαδτατοζαγ δἰ οἡ] τὰ, ἰϊροταγοτύγαμο ἃ ΒαιΡα' 
τι 5.815 αι! ἀσῃν ΟΧΡῸΪ [15)4}}}5 νοσὸ (θαέεις (5, 
αιὰη) ἔδοοτας ΗἩ]ογοη (ὐὐμ γοτὸ μας ΡΥ νιτἢ "» 
ἐξατη»βοττθ}» δ ροιατιΠ) γνε] ρΒΠΟ ΟΡ υπι θέν" 
ἔα ΠἸδητ, θα δ ἀριιὰ πυυϊτοϑν ἱστιτὶς βουιοι ορΙμθ' 
ας ἃς (Ἀ ειὰ τὸ ΔΡΕα Οὐγηεδ,ντ τὰ ἀϊχουίιν, Βο 
γι σα πει, ἢ ιοηγίι" ΟδῚ5 ΑὉ ἰηϊτίο ΡαγΗΐες. { 
αὔτ ἤπς ας ἀπό, ως Ρεγ ποίοις ΔΙ αἸς εἰσ (εἰς 
Οὐ Ποἰδε»ἰηΐαι Ἰταῖε δζ ̓πηρίθταζο :ὃς ́Ζιοά ρεῆημηί έ 
Ἰϑ οΥδητΙ ἀίδοϊα : εχ Ζαᾶ τλαΐα οὐηη θι5 ομη ἃ 
ταάιοϊθις πατοηζ: ἃς Ρα!αϊδηε , ἃς ἰη Ροίϊξετγιμτι ρέ" 
ἄπσσως ἔιέξαπι αὐόξοτίδιις [15 ἀπνατΠειιηγου"" 

(ξα Βα ρεύπογεῖς γὰρ [ς ἃς Ρογ  ἀϊτ δε απὸ τε{Π0 
ξοἰ Ἰσιπὶ φυίρὶςοίοτιιηι στάτια »θοηα ἀἄταχας οπλ Πε΄ 
πααγι(οηἤι]ο Ἰρίταν ν οἱδ]5 αὶ οίϑοντ Ὠομοπι ἹῈ}} 
τΟΠ Πι:αιηοτοί {ΠΠΠπ:]Ὲ ῬάττΔΠ) ν τα ηις τοι βέ΄ 
ΓΔΏΓΙΔΠῚ ὨΊΔΘῚ5 τηΔοή]τι6 σο ηρΙ οέξοηζες Βοηίυ 
ΔῈ (ρΊο 15 σοΠΠΠ 18 οἰπι5 ρογῆσοτο σοποη πὶ υς 412" 
14 ξασγιπτ,αρεττὸ αι! άφηη εχ της διά 15. Αι 4 
οἰ Ἰηῖος γο 3,78] [οτος ποσιιθαῖ νἱπογ6 (δουπάιυμ! 
Ραϊγίᾳ ᾿ππξίτατα,ἤ εαπατύζαϊςο 5] σα πὶ νίυε πα! Π)0΄ 
ΓΘΠΥ» ὃζ 605 41 []οΠδ) οσοϊάδγαητ, 666 οὐ, 
ταξοίροτα » Πθ ας ΟΧ ΜΕ ηατς ν] τὶς ν]]α πη τε β6 Ε΄ 
ἰδ δίχα γησογιτ (ξίογος δυζοῖη φἀ ποτιατί β΄ 
τὰς ἀδθοτὶς δὰ Πα διτατίοηθιι τοζίις φἰς ΠΣ ἀἸίρο 
πεηἀΔπι; ἰδρίπηηιο ΡαΓΙταϊ ἢ)» Γ 11 ΟΧ Ιρία 516] ᾽ν 
111} 6Χ ΟἿ] Ρεϊοροπηείο : πος Ατῆθηδς μοί, 
δηῸ Ἔπ]πὶ ὃς δὲ ν γὶ γιγίητθ ΟΠ. ΠΪΠΠῚ ργαιμαπίι Ἵ 
ΠῚ: » ὅζ χαὶ οὐϊο ἢαδεδης οουιπι γιά οπτατορνν 4 
Βοίρίταμα σας ἔξ ΡΟΙ]υαης, Ψεγὰπι ἢ ἢας κατά οἵ 
Ιϑτὰ ἤπηξ »ντρέἠτα!ηιο γος αυοτἀϊαηα απητἰρ!!οό 
416 [εἀϊτίοπος Δἴῖσιε αἱ οογαϊα: ἰητο Πσογε νυ ἐ 
4πθη4ι6 ορογτοῖ 9 Θὰ] πηοάὸ γε] ραυ!ὶπι τεθζ 
ΡΙΠΙΟΙ]ς οτος Φυσίδηυ ἀἰι1η4 ἰατσίτα ἢτ, πα  υππὶ ψ 
τὸ πιιοτα {δ ἀϊτιοποχγα, τη! οτύτηαε ἐχ {δαιοῦν. 
πδίοοητ επί» ργὰς αυὰτη 1) 4] γιοδγίης ριΆ}"" 

ρα ὑχαίφης ἡλεέρας διαφοραὶ, εἰδέναι μδύ που γρκὶ πάντα τινὰ αὔρα, ᾧ κὼ β695 εἴδξης ὀρϑὺς μυετάσωκε ϑεία Ὡς πύχη ως οὐχ ἕξι παῦλᾳ κακῶν τοῖς σαισια σεισι, φρὴν αὐ οἱ χρρτη σειν" 

λοι 



Ἐκ Έ ΚΞ Ἐκ 

Ἐὴτ 

ἃ οκάϊδυς ρυϊπο ιδύϊαυς οἰαϊ αν» ἀταμο ετδην]η- 
ἰατιάταπῃ ςοιππποιποταγίοης γἱπαϊιθααιο σαρίά τα 
ἴξ ζοῃηροιδηζοϑ » ᾿αἸ πλοῖα οΘοποι θῆται,» (αἱ αν 1ρί15 
φὄροτες βαητιργατοτεα ἰαρσοβ ἔογαπς σὔνμιη05 Π]δ110 
Ῥηλρὶς δά γοϊπρτατοπι {πῃ} ααὰτη Θογαπλ 4805 ΥἹ- 
“δες : ςοσάπταμο 1Π105 Ηἰς Ἰερηρι5 να]. Οορδης η- 

4υληι, σεπγίηα ποςοίπτατις νἱιπιεῖα (οι μσοῖ δίρα- 
ἀογειπγοτα συ ίάοπι, ργορτεῦεα ααδά ροιθηζιο το 5 
Ἰηο [ὰὰτὰ ν τι ἀδηηοηήἶγαηζοα : ρυάοσς νεγὸ οχ 60» 
αιδὰ ταγίιις Ροτομτιοτθδργομηρειοχέίαιο ἀρμάτοάξ, 
ἵπτ ἐι) ν οἰτιρτατιδιι Γρεγαηάιδ»ζαπα 1 Ιεσιθας οὔ- 
δζαληάις, ΑἸΣτον ααζθ μα}} ἃ Ῥίογίι5 εἰὰ γιὰ βιιΐθη- 
ΟΠ ππαΐοσααι ἐϊαἰτατὶϑ ἐπ (δἰρία (δά ϊτιοπιθιις }ῳ. 

δοτᾶτ!ς: [ρὰ (οἀϊτιομθ5. 1] πη! οὐτις Οὐ ρτο  ἸτΙΟ 65 
Ἰὼ Ἀφραθὶσανντ τη οἰαϊτατιθιϑ ἰτα (ς μα θητιθιβ μη - 
τα (δ ἀτχυὸ ν! οὐ Ππτη ἤοτὶ σοι ππθοὶς » (Ἐπιρογ Ἔχ ΟΥΙ- 
“ἤξασ, Οὐ δυχοῦγοια. αὶ ταιηαιδι ΡοτθητοΥ ἐ5 

᾿ Ἀδιαραδ]. τοηρατ, ἢ (Ἰατοπν ἐχόργδη, Ἱρῇ ἰηζοτ ἴς 
Εἰίροτο ἀτψις πα ἀόποτο ργαξουγο οο5 ἀεροπῦαιο 5 
εἴς, λιιβιμοτίηι ορτἰπιοϑ:ργμ την αι ά θη) [6 π68 4] 
᾿ΝιϊοΚ ἄζνχοτες μαδοαητράζημς ἀοπιιο λαμι : ας χη 8- 
Ἰότος φογαμι αυὰτι Ρἰ ατΊ πο 5,, ὃζ ργοΆ[05 » δ [ΠΠ|- 

8.165, ΓΠΠ οἰ έν ας ουλμο5 ρατγ πο Ὁ. Ρο πάσης 
τες, ΟἸαἰτατὶ νοτὸ ἀδοοια τι σαι ν ἸΓΟσα ΠῚ. ,), 4.1}- 

αιαρίητα οἰαπαοάι (Ποίοπι. Ηος ετρο ργθοῖρας 
Ἰομογιδύϊαις ααλῃι πναχίηλὶβ ἀοπιο Θιοζαζς ἀε- 

Ὅηξ : Θιοςατοβ ἀαζο πὰ ΡΥΈΟΔΓῚ» ἀται6 Ἰατοϊυχαηάο 
ΔΑ Ἐγιηροτο» ντὶοσες οοηάδηϊ» ας Πρ ις6 νϊέϊτο- 

τῆδυιο, πο; νἹξει5 Ρίαϑ τγιριααι : [δα 1115 νῃϊμοτίς οἱ-- 
ΜϊτΑτὶ σαπι ἀτάτα οοπιμιμης, [115 ἀθη] 16 Ιερ!- 
5 1ῃ ος ἰαϊτῃ οἰχηΐα οοηπίϊαηζ. δὶ θη μ. ν ξξοταεϑ 
υὐἰλοῖϊς Ἰεριθδυς νοϊποτίως » τπαρὶϑ είαπα αυὰαι 11} 
αὶ νἱέιι ἢ Ἰητ: οπχηΐα ἰάτη δγαηζ ἰΆ αῸ]5.» βδὶςἰτατίΓ- 
ιορί ἐπα: πάσας οταῖα ρύοου! αρογηξ. 510 111-- 
15, Ὡδουδ,αθο αἰϊπῃ ἐπ σοπιῦαηο ΟΠ] υπὶ δά 
“αι νοζατε οροτῖος, χα ρυαοορτιὶς εἰυοά] ποι 
Δοφαϊδαονῖς ας ντίηυς σογπιάηᾶ (τ ἐεογὰμι Ὁ 
ἸΔηχα ᾿ά τβο 0 ἐλῖο ϑγγαςις εβςοῖς τεῦζο ἰυά!ςῖο 

ἀρρτοῇι ᾿Πλι»ροἰτοτίογα τα θ μι.  απὴ ρυπηᾶ 6}1- 
ἄδιη 11 ἕαπἴξηι, 4ιᾳ: αρυά ΤΟ ομγ μὴν Ἰρίπιμῃ ῥτι- 
τοῦ δόμα οὐηηΐδιις οοναιπαπία σε σοη Δ [ΠΠη118. 
64 ἔοιταηα σΖυκάφῃι ποιλλδθι5 ροτζοηχίου {|| ἀϊί. 

ἰοϊαΐς, ΝΝυης αὐτοτι νὸς ᾿ξα ςοπδιμ! πὶ Βοπα αμα- 
ἀλη οετς ἀἸαϊπάσις βοτταηα βοιταπατίαϑ αρξετε Αἴ 
ἅς ῃϊς βηἷς ἐρζοϊα ἀς ςομ]ο, ἀέαας ρείπηὰ ἴῃ 
ἸΟ Ια τὰ δα  ιοηγήσμ πδυϊρατίοης πηδᾷ. Ωυδάὰ 

ϑαϊοιη [ς θῃ5 ργοξεξειο δὲ βαιίθαζιο Π168.» ῃΘαῈς 
ἴξρισαις τοιηογὸ [αΐσορτα ἐπογτιςα! 1ἀ σιγτα {π|, 

ἀαβίνς ἴαυὰ Ἰίσος, Ῥεϊπυὰ λα άθην Βα τα] 5 1 
Ἰο Πα τοι τδυρυι5 ΠΗ μιτγαηλέξυμν ἔμογας  αι6- 

᾿πδατηράυτη Πιρτὰ ἀἰχὶ; ρεπὰϑ αλλ τη Δ ΠΏ] ΟΙ5 ποορί8- 
τπίηας Γλιουὶς οομΠἰλαμι ἀατεια:ροίξοα γοτὸ αιδη- 
ὕϊῃ Ῥοτα Τϊοηγ ἤο ρετίμαίογε πλῈ αὐῖτε ρογηγττε- 

τι διοπονατ αὐτέ ἰητοῖ ποβ:ν τ οὰτι ραχ ἐλέϊα οἴει 
ὉΧ ΘΟΠ1ο᾽, φαοά τὰς ἴῃ 510,11 οτατ» (τατίνίαιις 1111 
ἴλτῃς ςρῃἢγπιατις, 010 τειοσαγεζισ» ἄτη 660 [- 
ἴ] βοσράδτθμν Ν οἷαιταῦζοπι ιοηθηι ᾿πτεί Προτε 
Ὡς οχ!εϊπιατς [8 ποὴ φυδίι ἴῃ οχῖδιο, [84 1 {6- 

“ΕΠ φαοάστῃ σομαξίτατιιπι εἰς σετῖο τοιπρογο τας 
ἴασαι, ΕΟ νοτὸ σοι (δητΊς 5  κ ὅγε ἡτα ἔαξγα- 

ἔαρ, φρο 4 φὰπι ροίῖρα ραχ ἔδοιτα φἤφττης αὐ άοπι 
ἀζςζογῇχης το ηγία : Ὠιοποηι νοτὸ δά ΔηΠ.Ώ1)})Πη- 
ἄρου ἤογζατος εἰξ αδίεητ!ά τοϊετατε, Με δυζῶντο- 
ἸὮΠ]ηρ αἡ [ς ργορετατέ κοσαιῖτ.1)10 Ἰσίτατ, νῖ ΠΙΠΤῸ 

᾿ροοαονᾷ ὃς τυϊνεθατ, ὃς ἐρου ἠξίας Γποϊοδυέγατη. 

μὴ δὲ ἥχειν ὡκ παντὸς 

Εατίγ Ευτορθαπ Βοος, ζοργτηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑι τς 

Ιπιαθ65 γβργοαυςθα ΒΥ φουπαϑγ οἱ ΤΉ 8 ννείίςοπιβ Τυυβὶ, ἰοπάοη 
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ΕΡΙ ΤΟΥ ἃ υὸς 

ὁπϑ ἠξίε. δίων εδϑι ἐν, ὠκέλουε 7έ μὲ
 λθιν 10 Ὲ Με 

Ἑωρδ μι )ουδ)μινων μὴ νῷ υἰμονγοὶ, 
καπκοντες, χρὴ δχὶ τμῶώρίας παύσουν) ῥεπύμδροι ἕ' 

ἐγθ οφν.ἐβρρατεῖς ὃ ὄντες αὐ ϑέμᾶροι νόμοις κοί-: 

νοις μη σδὲν κἄλλον ἄορϑς ἡϑογήν αὐτοῖς, ἢ ζρῚς ἡ" ἤλ: 

«γεῖσι κϑιδυοις, αὐ αἰρᾳσῶσιν ἐδ τοιὶ φράσω τοὺς ὃ. 

μοις δνήαις ὄσεης ἀνάϊηα,ς, ἀ!ο!εὶ τὴ φόξῳ,, φέξῳ 

μδρ δὲ τὸ κρειἤους αὐ εἶ δεικύντες ὶ ξίαν. α)δοὶ 
5 αὖ, δὲ τὸ 'κρεγῆοις φα)νεῶζ καἶθι τε τὰ: ἡϑονας, Κρὴ 

Ἢ νόμοις κῶλον ἐϑέλον τὲς ᾧ κὸ ὁ υυά νοὶ δε: 

λόῦεν. ἄλλως δὲ οὐκ ἕξιν ὡς αἱ ποτε χα κὸν λήξαι 
πόλὶς ἐν αὐτὴ ςτισιάσασει. αλλὰ ςώσάς κοὴ ἔχθραι 
οὶ μίση κοὴ) απιςιαντιῶς οὕτω δγχτεσείστως πόλε- 
σιν. ὥπερ αὐτωῆς “ὡρὸς αὐταὶ ἃ) εἰ γέγιεόνα! φιλεῖ. 
τοι δὴ κρατήσαντας αἰθὶ χρὴ ὅτ᾽ αὔγτερ δεϑυ- 

μήσωσι σωτηρίας, αὐτοις ἐν αὐτοὺς αὐόρας πὐφ9- 
χεῖνω Τὰ ἀδλων, οὐ αὐ πσιωϑάνωντα αρΐςοις ὄν- 
τας. φῶ τον μδρ γέθοντας, ἠαὶ πώδας καὶ γ αἰ- 
κας κεντηρᾶροις οἴκοι. Κ) φορφι γένους αὐνῆι, ὅῃ ΝΞ 

λιςο πολλοις ΚΣ] αγ)αϑοι ὦ ὀνομοςτῖς, καὶ χαρσιν 

κεκτημϑῥους πάντας ἱκανίευ, ριϑμὼν δὲ ἀνα μευ. 
οιανόρῳ πόλει, “πεντήμογίῳ ἱχανοὶ τοιοῦτοι. τούτοις 
“δὲ, σεήσεσι χοῦ τιμάς ὅτι μογάςωςς οἴκοθεν μεΐα- 

πεέμπιφάχαι. μέ πεμψαυδῥοις δὲ, διμόσεινίας “ε]: 
ὅα! 5 κοὴ κελούειν ϑεῖναι νόμους, μήτε γροήσασι; 

“μήτο νηονϑεῖσι νέμκειν Ἡλέον 5) τὸ σδὲ ἴσον χρὴ κοινοῦ 

πάσῃ τῇ πόλει. τορλτων δὲ γὴρ νόμων ὧν τούτῳ δὸ 
Ζὼ πόρτῶ ὅξιην. αὐ μὰὺ γὰρ οἱ γενροηκότες ἡἥοις αὐὖ-. 

ζιυὶ νόμων, κᾷἄλλον 270) νενιννιμδόων παρέζχων-- 
ται, παν ἔςται σωτηρλαᾶς τὲ καὶ συ δαμμονίας Μεέ- 

κα. χιὼ πάντων κακῶν ὁποφυγή. εἰ οὲ μη, μητ᾽ ἐ- 

Μὲ, ὐὴ᾽ ἀΐδλον κοινωνὸν '᾿αϑος καλέϊν »ὅλι τὸν μὴ 

πεφϑόμϑρον τοῖς νυιῦ ἐ σεςαλμίθοις ζαῦτα γάρ ὄξιν 

ἀσιλφὰ ὧν ἢ δίων ὧν 1 ἐγὼ ἐπεχειρήσει μὰν συρᾳ- 

κέσειῃς σ φρονοωῦτες συμαδᾷξαι. δ οὕτερᾳ μίω 
Ὡοῷτα οἵ ἰωδ, ὦ τὸ αξῶτον ἐπεχειρήθη μετ᾽ αὐ- 
ἀῶ Διονυσίου φοραχθίιαι πᾶσι κοινὰ ἀν γαιϑεί: Σύ-- 

χη σδότις αὐ ϑοφόπων κρεἤων σαφό;ησε. τοὶ δὲ γωὺ 

ὑμεξςς ἀσειρᾷ ὥπε δῦτυχ ἐφεσιν αὐτὰ ἀγα θα - 
᾿ς δὰ... ᾿ απ ἢ Ἥ ἀι ΝΡ 

ξαι μοίρᾳ κοὺὶ ϑείᾳ τινὶ τύχῃ: ξυμβουλη ἐὸν δ) 9 

Κχιξολὴ οἰρεόω. Κθὶ ἡ τὸ ᾧ σ)ογύσιον ἐμοὶ ζ9- 
πέρᾳ ἀφιίξις.υ δὲ δὴ ὑςέξα πορελα τῇ κα] πλοῦ, ὡς 

εἰκότως τε ὅκα χαὶ ἐμμελῶς γέγονεν, ᾧ μέλει α.. 
κούειν ἔξει τὸ μι πῶτο. ὁ μδρ γὺ δὴ «τρῶτος γςό- 
γΘ’ τῆς ἐν σιϊελίᾳ ὀζοδ εις μοι; διόποράνϑη κα- 

ϑείπερ εἶπτὸν φρὴν συμβουλόύξιν, τοῖς οἰκείοις χϑὶ 
ἑτέδρις τοῖς αἷδὶ διωνα: τὸ ξὔθτ᾽ ὥπεινᾶ οἷ, (ιω, ε- 
φεέϊσα ὅποι δύ᾽ ποτ᾽ ἡδιωα μείω, δεογύσιον ἀφεέϊναι 
μ.. εἰ ἰωης σὲ «βυολδιις » ἴω γα τότε πόλεμος ὧ 
σικελίᾳ » ξωνὼμολογήσει δ ἃ μφότεξοι. ϑῥλονυ- 

σι μδιῥέφη μεΐαπόβεψεάγαι δύωνα γὴ ἐμεὲ πείλιν, 
ἌΣ, (ὁ σιν. οἱ τ ὦ ᾿ οι 

Σ τος αιμηββθνο λας ὑλφα τα ὁ ἀρὸν 
Ἐν τ να μενος αν ΟΝ 
ἩΡ ὙΜΟΘΗΘΙΑΘΟΔΕΥ ΜΕΝ μμΡς 
λόγισα ζ2ι τ τοις δίς λόδοιξ. ολυδυρης 2 Θίρηνης; 

τ μετεπόμπετό με. δἹωναὰ δὲν ἔθρχεῖν οῥαυτὸν ἐσδεῖτο. 
δεϊηορὶ γὺ δὴ λύόμος ἐ χείρει πολι 

11] 
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ΞΞΣΞΕΙ 

᾿Ξ :ΞΞΞΞ 
πιο. 

ΕΣ τῶν Ζ, 

τῶρ τος τε, ἤβοννω. “ἀφ᾿ τ ον α- 

πα ΣΝ παδέφδῃρα».. πένστις ὡς - "- 5 Τ-- 

τοῖς, εὐρα ὀςπο ρας 
τω νιν 

Εατίγ Ευτορβαη Βοος, ζοργηίαῃ! Ὁ 2012 ριοῶυεϑι 
Ιπια965 γβργοάυςϑα ὃγ ςουτίϑϑυ οἵ Τῆ8 ννεϊϊςοπιε Τιυβί, ἰοπέάοπ 
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ον ὈΙΝΕΚΘΟΚΥΜ: ΑΚ ΒΟΟΚΥΜ 
ὧκ σικελίως, ὡς “διογώσιος θαυ μαςῶς φιλοσοφίας ὧν 

σχιϑυμία πόλιν εἴη "γεϊονως (νι ὅϑεν ὃ σέων συν- 

τε μᾶῥως ἐσεῖτο ἡ μδδ νη μοεία πόνο 4 μὴ ὠπφϑεῖν. 
ἐγὼ δὲ, ἤσειν μὰν “τὰ καὶ τίω φιλοσοφίαν, τοῖς νξοις 

πολλὰ τοιαῦτα γιγνόμδμα. ὅμως οἱ ὃν ὠσφαλέςε- 
οὐν μοι ἐσοΐξε» χαίρειν τότε γε πολλα κρὴ δίωνα κοὴ 

διονύσιον ἐῷν. κοὺ ὠπηχθῇ ὑμίω, ὠμιφοῖν ὅποκρινά.-- 
μέρος ὅτι γέρων εἴην. Χ) Κλ Ίας ὁμολογέας,ἰε ὲ ω γ,- 

λα ", δ ανθυδη, τθυτέρε τα αγρμδν κδονς χα 
αῤχίζας τε Ὡὐϑῳ σδ)ονυσίον Φ;» ὠφιος ἅγχέη..ε)ὼ γὰρ 

φρὶν ἀππέναι. ξενίαν κοὴὶ φιλίων ἰρχύτῃ κοὶ τοὶς ὧὉ 

πώρᾳντι ΚΘῚ Φιονυσίῳ ποιήστις, ὠγτόσιλεον. ἀλοι τέ 

τινες οὖν συρῳκούσοις ἥσεων. “φωνός τε ἁτία ὄζφιοη- 
ποότες καὶ τεέτων τινὲς ἀ λλιοιγ οοἴδφκεσ κοτων τ- 
γῶν ἔμῴζεςοι Τὴ κὶ φιλοσοφίαν. οἱ οοινεσι μοι «{)5- 

"“ ᾿ Φ»γ Ρ̓ΒΡΥ. Ν 

νυσι πειρθι σοι δζωλεγθάϑοι τὴ.) αἷδὰ τὰ τοιαυταὰ,. 

εἰς δδονωσίου πτώνίᾳ δρρνηκοότος ὅσω “ιενοάμεἑω ἐ- 

“ὠ.ὁ δὲ οὐή' ἄλλως ὄς!ν ἀφυὴς φορϑς τίου τῷ μ(αν- 

Θιεένειν διωσαμανι φιλότιμός ἢ ϑειυκίφεςως. ἤρεσκε τε 
οιεἱὖ ἴσως ἀυτοῦ τὸ Ἀελομῆρα,, ἠφρωϑετὸ ᾧ φανεοὸς 

γιγνόμδμιθ΄, οὐδὲν ὠὐοηκοὼς, ὅτ᾽ ἐπε δυο ἐγώ. 
ὅϑεν ἀχὰ μδρ, εἰς ὄχιουμίαν καἰ Ὁ ὀξῳκέσοῃ ἐναρ- 

γέςεουν, ἁᾳ δι ἡ φιλοτιμία Κα τήγτψ λυ αὐτόν. ον 
εἰ δὲ οὐκ ἤκόσεν ὧν τῇ τοοφῶαν 6 θη μίᾳ» οδιεξηλ- 

ϑομᾶυ ἐν Τἷς αὔω ῥηθ σι νυῦῦ διὴ λόλοις. ἐπειδὴ ἂν 
οἴχᾳ εξ ἐσωθίω. χ χρλῶντος τὸ σεύτε οοΥ ἀπῆρ- 

γηβίωυ κα ϑείπερ εἴπον,νυιῦ οογοεῖ μ9ι διονύσιος παν- 
τάπωσι φιλοπμμηθῆναι. κή ποτά τισι δόξαιμι καΐῷ 

φρονῶν εἰυτο, τῆς φύσεως τε καὶ ἐξεως μα κο τῆς 

«γαίτης ἐμιπείρ)’ γεγονὼς, οὐκ ἔτ᾽ ἐθέλειν σὺ αε-- 
βαίνων παρ᾿ αὐτὸν αφικγεϊάγαι. δίκα ος δὴ λέγ εἰ- 

μιταλησος Ἀ2 χασορδροιν, τις ὠθῳ τῷ γεγονοία ωα- 

κάστις . Χα το Ῥρονήσᾳ Ὥς ἐμίὴς φιλοσοφίας. Τὸν τύ- 

Θαννον «δὲ, ἡγήσετε νοιυῦ ἔχειν. ἔπεμψε μδβ γοὶρ δὴ 
οδονύσι" τρίτον ἐπ᾿ ἐμὲ τριήρη, ῥῳςσώνης ἕνεζᾳ, τῆς 

) ν΄ ΤΡ κι ὩΣ 5 
πορείας. ἔπφλινε δὲ ἀρχέδημον ,ἣν ἡγεῖτό μις 17 οὖν 
σεφελίᾳ οἶδ πλείςφου ποιξάτι Τ αῤχταᾳ, ξυγ),62.- 
φότων ἕνα, καὶ ἀζλοις γνωρίμους 4} ἐν σικελίᾳ. ὅ- 
τοί οἱὲ ἡμῶν ἤγοεδλον πῶντας τὸν αὐτοῖν λόγον, ὡς 
βωυκζαςὸν ὅσον οιονύσιος δχιοϊεσδωκῶς εἴη Ὡρὸς φι- 

λοσοφίαν. ἔπφμψε δὲ δχιςολίω πάνυ κζακραν, εἰ- 
«δοὺς ὡς τοὺς σία να «δγειρείμείνυ, χρὴ πίω αὖ εδωνος 

πιοοϑυμίαν, τῷ ἐμὲ πλεῖν χὶ εἰς συρακέστεις ἐλϑεῖν. 
“εθς γὰρ δὲ πόντα ταῦζα ἱμὸ παρεσκούσμδμη ἃ 
αῤχίω ἔχουσει ἡ δπιςολὺ, τῇ δὲ πηφροίζεσοι. Διο- 
νύφι Θ΄ Πϑώτων,. τῶ νόμιμᾳ δὶ τούτοις εἰπῶν, 
οὐδὲν τὸ μυετοὶ ἢ τὸ εἶπε πυρφτερον,ἡ ὡς αὖ εἰς σμ(ε- 
λίαν «σειδϑεὴς ὑφ᾽ ὑμὴδ᾽ ἔλθης τανμῶ, πρῶτον μδ 

σο! τῷ ἰδὲ δίωνα ὑποιρξει. ταύτῃ γιγνόμδμα ὅπη- 

“ὲρ αὐ αὐτὸς ἐϑύλης. ϑεληήσεις σὲ, οἷ, ὅτι τοὶ μιέ- 

τρλα κοὶ ἐγὼ συγχωρήσομεαε. εἰ οἱὲ μεὴ, οὐσδὲν σοι 
δὴν δα οὔωνα ἕξει φρωγμιφίτων οὔτε αἷδὰ τῶλ.- 

λα. οὐτε οὐδὲ αὐτὸν κατῶνουοῦ γιγνόμϑμα. τ 9᾽ οὗ- 
τς εἶσε.: τάλλα δὲ, μακροὶ αὐ εἴη καὶ αὐόοῦ χῳ)- 

ἴῃ 1.114 ἔδινα. Ἰϑιοη γέμα ἢὐτοὸ αὐρόαπὶ τιτίι 
Ρ]οἰορίιια ἐδ θοτίο εβῖο. Οὐυδτοιςομερηοῦϑ 
1»1:05»8}6 Ῥτοξοέξιοπειι ΟἸ): ΓΟ τιν τος ΠΟρο ΓΟ Μά, 
σιταραῦ; ρο νοτὸ φυλπήμδυ (τεσ διη ΤΣ 
τὐμ. Π6 ΘΥΘ ΡΒ) οΙορἧι ἅ ΔΠΠΟΙ ᾽τἃ (οἱεις, εχ μρᾶν 
ἃ! ΓΑ 16 τυτζ5 ἔοτο. νο τθηι τοῖα ταν τ γε ΠΣ ΠΥ 
4ις ᾽οηγῆο 65 )ητηοπηρόϊοι Ο. Ομ ]οβὸ ἐρ δα Υ̓ 
[τ] » Το ροπάν τὴς ν μοί ςος τ οὐτοο ποι ρτο οόνθην 
ΖυΑ ἐθηοχ ἰαπὶ οἤοιν » ὃς σου} ἡπ1α ἢ ριαίςηε 
βοιδινπηυ} τὰ ντ οοπυοηςτοῖ, ἤριςς, Αμυδινον ριον 
Ατομγέαμι 1 ἀγοπξμνιμιι) μιλοῦν αὐ ΠΊοηγ ἢ 30 ̓ 
σοί ΠΠ δ. ἘρῸ φηΐμὰ 1ΠΠπ|0 δητο ἀπ οο αν πανεῦ ὕ0. 
ἡ] ΐαυις ἅ} 105 Ἵ ἀγοπτιηοσ ἰπ [᾽οηγ ἢ) δια ΠΑ 
ταῖθ δά χϑταιι, Εταηῖ ὃς αἱ 4 αι! διν) ο γιοῦ 
ποι] Ό 41} 110 15 ἀΠ Ἰτοτεβιβτοας Ἰητς ἰιο5 5} 
αι αμην αἰνὰ ρἐαγίινα ἐῃ Ρ ΠΟ ρα αὐφ μον 
40} Π}} 8] νηΐ (πς φοπτο μά Ηἰς ἐθ γοῦυ5 0 800 ᾿ 
ἀρυά “ιοηγ έτη ἀϊρυτατο : σαφίι "]ς οαγηΐᾶ φῆ 
Ἔχοοσίταποτιηνν δα αἴξ. ἢ16 νοτὸ πος μεροέ 
δὰ ρον σοηά μι: ὃς Ποπου β ουριαϊταῖς νομ θη 
του σοί 5. ΡΙασποτᾶς Ἰσίτας (δι Γοιτὸ αια ἀὐοοθϑ, 
τσ: ηδηϊξοπέσις ἐγ ροίσοθας, 18}] ἃ αν οἱ] 
οἰ} ργοίς ἔϊι!5 Θἤ δ} 5 αἰνάϊιΠς. Ιτάχαῖς ραταπι 
ΠΊΟΥ Ῥἰαιλι15 Ὁ ΔΤ ΕΠ1ΟἹ δυν πα ογατ:. ρα!) ΟΡ 

αἰ τας οἱοτὴς {τινα  αἴλας. Ομ: νερὸ μ᾿ ΠΥΠΕ 
Ρυπηγα ἶα ρεγορυ τοις π1δα ΠΟΙ ἀμ άπιο τη τ 
Ροειοσῖδ. σπαγγαα! (λυ ἐὐϑὸ ἀοηλιμη [οἵ μ65 τοῦ!" 
(φπτταςος 11 ττοτα τευοοάω Ποσαν 6}. Ὁ ἀνχν 
νἐ{ἀ8 Ἰδιν }]8] οἱξ ΠΊουγῆμς ποποτῖς (αἱ οὐ ΡΟ 
[ἃς ἀγάογοιν οτος ποιἢς ἀςοίροτοης ποηλε5 θβν 
ΓΙΟΠΘῺῚ ΠῚΘ 411}, Ια ἢ μην ργοτίιι5 οοητθιη ΠΟ ΕΝ 
οἧπι εἶπ ἱπροηΐμπι πιοτέίω; ἃς νίτανο ἰρίᾳ ἐκρέον 
τα σοσ πο. ἢ}. Πεΐξυαι οἰἘ αυζοιν τς νογυμη [Α{67 
τὶ ἐουγόαιε σατο ἀηἰ πιο! ἡι}5 πα φοιτίροΥ ΕΑ} 
αἰ ΘΠ 5» ΠΊΘ Δ ΠῚ αι ἀθῃ} Πρεγηας Ρ ἢ] ΟΡ ίατ,τγ1ῶ}΄ 
πη} νοτὸ τηθητοπιρατοῦ μαΐσοτο. ΜΗ οηλω ΒΚ 
γππ5 τοττιο δά τη τε Γεθ, πα ἔλο  ὸ παι !ρϑῖ' 
Μιῆε ὅζ Α τοι θπλεπυιιθη ὃχ ΟΠ, 115 Αγ 
1} 810 1}14. ἕχηυ αι θα ρ σι ἃ τη ἤοτὶ Ἐχ ΗΠ π|8΄ 
βαττατηας νηὰ 4105 ὀχ ρα πο ] 5, σα πο 5 ε{4εὐ! 
2}: ν οὐ 9 αβηγηνασυνς δ᾽ ἤυπι πράτιμν 1} πιὸ 
ἄτην ρῃΠ]οίορΐα ἀφάϊτυην οὔ. ΜΊΠε ἰρίς ῥιατοῖο 
Ρεοιρτατάδιι Θρηξοϊαμι : οἱ» (οἰτοῖ αυειηφάπιο 

ἄσι ὃς ρίς ἐτρα Τ᾿) Ἰοηθιη ἀβίςοτοτῦ » ἃς Τ᾽] 50 
ΡΙάιτατειη ἰά ρτοτἔις ἐκροζογοννς ϑγγαςυίας τη Οὐ 
Γοσγοῦη. Δ ἃ Παῦς Ἰρίταν οαπήα ςζοπηροῆτα ἐρ ΤΟ 
ἔχογας τ] φασάαμη ἐχογα ο. ἸϑΊοηΥ ἔπ ΡΙατοιὶ ἔα 
ϑιτίηγα ὃζ σσηξαοτα τατίομ [πῃ ἰδ ργαίατυς. ΝῚ ' 
ἀοίησορο ρεἰμο(αἶτ ) εἰ δι βαστῖς., αυὰϊη αὐδα ἴῃ 5107 
᾿ϊαιῃ ρεὸ ποῖα νοἱυηξαῦο᾽ νεποτῖς, Ργηνὰμ 41} 
ἄσπι ἀδ ἔήοπο ἱτα δι νι ἱρίς νοϊμογὶβ. Ν οἷος αὐ 
γε δ ἰτγούοπη οὐ οτατατατῆμο οσὸ οοποράσῃ, ΔΓ 
τὸ Π1Π νδ που 5, Π] 81] ἐπηρεγγα 5 ΘΟΥΓΠῚ 5 ᾿ηυ8 ἼΝ 
Ἰδίοης ρταβ: ῃ 68 ἐπ τορι 4}115» ποαδ 1η 1154 
δά ρουίσανη ἔπδμη) Πρρόξαπεία ἴῃ ργίπιὶς ἀς Πα 
τς. ας ἰτα ζερῆς. Οατεία νεγὸ ργοίχα βοτομ 
Πσ4.ε (λτ|5 ορροτῖαπα τοίατι. Ν' δηθγιης αἰτία 4" 
41 ορηξοϊα αἱ Ασοῆγτα αἰ ἡ υις 118}15 ἃς Ὑ αγορῦ, 
Π15..» ἰλυἀαηϊδς τῃὲ Τϊσηγήο (ἀρίεπτὶς 
ἄϊιπι. ρείογοα ῃἰς δἀφεραπι., πη ργοβοιί 
ΤῸΓ 5». Δηγοἰτίατην ἐΠΠτὴ ααθτη ἱρῆς συν 1οΩΥ 

Ρ Υ͂ ,»“ ᾿ 9 » ᾽ 5» , Ε ͵ , 

εοῦ λεχομᾶνα. δξιςολα) δὲ ἄλλαι ἐφοίτων, φὐος τε ἀρῤχύτου χα) ἐν τώρῳντι τίω τε φιλοσοί ΡῈ ἢ ; 
ἃ 

᾿γκωμιάζουστῃ τίωι διονυσίου.  κοὶ δὴ αὐ μὴ ἀφίνωρκαι γυρῷ,, τίου φρὺς “ιονύσιον αὐφῆς “νομῶν 
ςοη! 
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Ιπια965 γαργοάυςθα Όγ ςουτίθου οἵ Τῇ 8 ννείϊςοι 

(ΟΠβ δι ο ΓΑΙ :Θ ΖΘ ραγιαπ) αι άοπι ιιαπτὶπι δά 
ΟΠ ἴα Πγούξατ πὰς οπιαῖπο φα  απλη 5 [διε ϑδαγιτη, 

Οὐπη Ἰφίτου 6Θο τοιηροῖς ἢς φοσεγίογογ; αἱ ἢ5 αι! ἀθιὴ 
ἐΧδΊοΙ τὰ ἄτας [τα] τ τς τγαϊιο πείθεο, αἰ νετὸ ρτε- 
οἴδις Ατῆφη!ς υαί της ἜΧρο!!εηεὶδυβργατ! ὁ ας Παὶ- 
ἱἀιξαγοῖιμοη ἀδοοῖς Ὀ Ομ θμα οὐομαυν ΝᾺ ἤο 
διξες ὃς απηῖσος ργοάους τ ἄτα πα] ἰρί [αςοῦττο- 
τοῦ ποη ΟΠτ τ  ΓΠ1 15 Προ η]Ο 15 Π1 618 οἰ 
Ῥαιὶς [Ὀτπγομος ἀο σεθιις παρ! 5 αἶγα ΠΟΙ ιοΥ τ, 
ἰπθζατα ἀοἰ ἄς δητοητία αγάοτο σαθάδτη ν τα ορτι-᾿ 

Δρορηάατι οροττετέτηας ἰρίαπι ουϊάφηζεσ Θχ- ἴῃ: 

Ριοζαιο,νεγαιη ἴῃ Ραγτοπ ἀθο ποῖ : πθο ἰρίμππι ρτο- 
ἔθηηςς τὴς ἰρίππι σαυίαυ {ΠΠ| ρεασογο ταπτα νἼτα- 

βεϊατϊουὶς [Ἰα:: Π πποάὸ τὸ5 οἷς Γοῦογα ἴζὰ ντ ἔοττυτ, 
ο[Θ δίθβαης : Παυιι) ἰπυαῖη γατοἠ ΡαΓΓΟΟΙΠ1Ὸ 
ὑτοϊρζξιις ἴτε Ἰηρτοάίοτ, πγαῖτα ἀμ 46 ΠῚ ΓΙΠΊΘΠΝ, 
ὑπδράζμης ἔοτς ἀνα! παη5, ΠδῸ να!άς [ο]ΠἸοαονι ἀρρα- 
ἀξ, Ρχοξοέξας ἀθηί σι Πιπιτοτεὶὸ » (αἰ ϑεγπάτογο, 
ΘΠ ΠῚ Γοαογα ἐουραηναν [πι: πᾶ ταν ἤπς [ὉΠ] οἶτον 

ὅπ (δγιατας. Αὐ ποσιιηὶ ΡοΙΣ ιλευπὶ Τιοηγῆο Βα- 

ὩΣ διαυ!δ: ΠΟ ΠΑ ΠῚ οὐτη μετί ας ΠῚΘ ἰητογῇςο- 
Ἢ προγθης,Γο Εἰτῖς ἱρίο:ραττέμηαιιο Αἰ" ιιΔ τη Ριάο- 

1 Π]6 15 11. τους οχιθυ τ Οὐὐπι ᾿τααιις δά θὰ) 
Ῥετιοη Πςιη, ΟρΘΥαργου “10 1} ΡΓΠΠ}5 ἔστ ΟΘΗ ΓΕ] 

ς ἰρίψμῃη ΘΧΑΙΏΙΠΑΓΘ : νττἢ ὙΘΊΟΓΑ ΤΟΊ οΩΥ ἔτπις ἃ: 

τος ΡΠ Ορΐα ἀσοοηΐις νος ῖρης βαρτγατοιίαῃ 
ει, αϑας 60 τυροῦ ΑἸΠοια5 νίχυς ἤιοτῖς ρογυᾶρα- 
ἃς ΕἸ τησήυς ἀυϊέανη χρογιεηεία οἶγοα μας [αὐ 
δή χα ἰλο]οσαη5, οἀ τγταπη 5 το ποτᾶ σΟΠῈΘΠΙ6Π8, 
ΣΡυξοϊρυὸ αὶ ρ[υτίππος ἰάπν αι Ἰογπτιθοά αα]-- 
ον ὅθ {λείη νη θης Ῥεγίηῇ ργοσγῇιο Ἰϑϊοηγῆο 

ππρης, Οἰξοπἀοηάυτη οἱξ νείαις {ΠΠ]| φυὰπι πηα- 
ὅΠᾶ τος ΡΟ ορ εἴα Πιτιαπτόᾳις “πιάτο ορθαῖ : δὲ 
Ἱμδητὶς [Ὡθουιδας σοιηρατοίαγ. Οἱ ἰρίταν μας 88- 
ἰδγις, ἢ σοοσα (ἀριφητίαιη αὐιθίφοῖ 6 πάταγα οο- 
ἕν ἐδ ιταν ῬοΠοηοης {τ ἀρημ5» Ζιυαῇ! ααὶ 
λεὶ νὴ Ἰ, Υ Αι. 41] τ ΓΔ Ὁ]! οι εἱς Ρυταῦ οἰξεη- 
ἄκος ἐπα ι τὸ πὶ ΟΠ} ΦΟΠΔΓΙΙ οχιτιπιαῦ σταά!ό- 
Ἰκας ψ- ἀοϊθητὶ νἰπθη άπ) εἱς ΠΟῚ φεηίοτ. 
δδημος ἐλ ῴς Δα 16 ΘτἰΆΓὴ Ἀιυιήτις να ἀπσθη ἵπη- 
ἐχίᾳ ΟΠ ΟΥΑΙ : ἤρααο ρειὰς ἀοήπιτ» 41 Π| 
ὡς ̓  ΤῈ ΟΠ διοσὶς οοηίδουζυ5.» νοὶ [Ἀἰτοαι 
ἣ δρε, ̓  ΓΟΙΡ θεὶς ἔασαϊταζοηγ» Ρεγαθδιὴ ἱρίς 

Ἢ πῆς ἄμςο δὰ τἄγπνίηιπι ρεγάϊοογς ναῖθας. 
ἐν: ἴω ἁῖ]ις δα ϊυμιοάϊ τατ] ΟΠ θι153116 ΘΟΏΠ1 - 
δδῳ ν ῬΟΓ νη] οτίαηι ν ΓαΠ» αιυ!οα 4 ΟΠΊΏ1ΠῸ 
᾿ Ζ Ἧς οἸηηΐα οἱ ΡΒΙοΙορμία (διηροῦ ἰπζοητι!8: 
᾿ Ῥτὶ ᾧ αου! ἀΐαμηο νεἰταννααο πηαχὶ πιὸ αιιθας 1η- 
ὴὰ ῃ 1 δὲ πηοιπογίαιη ὃς ἰαἀ Ποἴπαπ ςοπίοιματο » (Ἐ- 
ὮΝ ΤΠΠῚ ργα 45» σΟΠ ΓΑ ΓΙ πα ῖς δαῖς νἹέξι πὶ ̓ 
προς ϑὧρ Βαθςης. τ τὼ ααὶ ἤθη ψο σοῦ 

ἐἀδὶ τα; ηηάτοτοδ» (δ Ορ᾿ΠΊΟΏΙΡιΙΣ ν ἃ ̓  
Οἷς φοϊοταιί » ᾿πΐϊαν δούαπι αι] Πιρ (οἷο ν- 

πδαγ τὰς οοἰοταπειγ, σὰπι ἀπά ποτίης πος ἀπ. 
ἀὰ ἤῃς, ἥυδτο ἰαθογα. 414 σαοτίη! ν]ξεας. 

μα  τϑπεία ῬβΠ]οίορμϊα (τυ{Π|5 πεςοίατια » Τοῦλ 
Ἐπ ἘΠ ; 6δΙ ἀγατη ἱπῃρο ΠΠ]έπηαι!ε τατὶ» ντο- 
ἴγρς Ὦ ἄοης χά άιιοὶ πο ροίϊιης ΡΙογιααε νεγὸ 6ρ1- 
υἰῇ Ῥετίαλάρηις, (αϊοίθητον ἴς οὐλῃϊᾶ ἰᾶπὰ ἀϑα!- 
Ἡςς᾿ ἤόαας Πυάίο ργοτίας Ὑ]]ο νἹτογίες ἱπά!ροτο. 
τς ας ξλοϊΘη4! φΡίτ αι τατῖο Ροτίρίςια εἴς ὅς 
τὶς ας ΒΠΠακ αάπιοτ [5 605 4 Ρτοίοψαὶ Ρυᾷ το ]- 
Ῥοβῃ ψαρῦτιντ οτἱπιξ [η ργφοορτοτέ το !ςεὐς ἡὔαυά 
ὅκας δίξα. ἱρί τά (εἰρίος δὰ δα ]υα Ρ᾿]οἰΟρῃ]ᾶ ἀς- 
εχ Ῥοταρξάα τράατσιυάϊ » Υἱ 1Π| οἴθηζο5,Ε]ς τὶς, 

δῆς τατίοης ἀρ ΤὈοηγἵμιπι ταης γί [χ.». 

(2 

Εατίγ Ευτορθαπ Βοος, ζοργτηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑι ἰς 

πὶ Τγυϑβί, ἰοπάοη 

ΕΡΡΙ. 5 ΛΟ Ἂ ἃ, 

Φιὶ 

29 
φιλίαν ο΄ ἐμῆ εἰ σμικθαν ὅσαν πρὸς τὰ ἔμ 
παιντοίπτουσι δχχξαλλοίμην. ταύτης Φὴ τοιαύτης γε- 
γομδῥης οὖν τω τότε χρόνῳ τ μυοταπέμψεως,") μδρ 
ὧκ σικελίας τὲ τὺ ἰταλίας ἑλκόντων, ἢ αθίεύηϑεν, 
ἀτεχνῶς (( δεήσεως οἷον ἐξ ϑοιυύτων κίε, κἡ πά- 
λιν ὁ λόηος ἡγεν ὃ αὐτὸς τὸ μη δεῖν ποροο δ ἄναι δω- 
να, μηδὲ τοις ὧν τάρᾳντι ξένους τὸ κὶ ἑτιαίθοις. ἀυτωῦ 
δὲ μοι ὑπίου,, ὡς οὐδὲν ϑαυμκαςὸν νέον αὐ ϑρφρστον 
«“δᾳκούονίᾳ ἀξίων λόγου πραγμάτων, σὐμκαϑη 
ῳρὸς ἐραΐᾳ ἐλϑεῖν τὸ βελτίςε βΐα. ον οὐ αὐτὸ 
ὀξελέγ ξαι σωφῶς. ὁποτέρος ποτὲ ἄξδα ἀῆο. τὸτ᾽ 
αὐτὸ μησαμιη φρϑείδιυσα). μήοἹ᾿ ἐμυὲ δ αὕτιον γῆρέ- 
ὅγε! τηλικούτα ἀληξιες ὀνθίοσοες, εἴπερ. ὄντως εἴη 
τῷ, ταῦτα λελεγ μϑύα. πορσύομεαι δὴ τω λογισμᾳῳῖ, 
τότῳ κα κᾳλυνάρδμος πολλὰ σοεθγως, αν] ό. 
μδιωός τε οὐ πάνυ καλῶς ὡς ἕομοεν. ἐλϑτὸν οἱ ουυῦ 
τὸ Ῥίτον τ σουτῆα τῶτό γε ὃν ἐωραξα ὀντως.ἐστώ-. 
9ην γεὶρ τὸ πώλαι δὐτυχῶς. καὶ τέτων γε μδ Θεὸν, 
«δονυσίῳ “χώραν Εἰοδέν α! χρεῶν. ὅτι πολλῶν (Ηληϑέν.- 
των Σπολέσοι 446 ογεκωλυσε. τὸ θεθδωτοέ τὶ μέρος αἱ - 
“δ Ὁ «ἰδὲ ἐμυὲ ορῳ μάτων. ἐπ 4δὺ ὃ ἀφικόμηνγῳ- 

μὴν τότ ἄσϑῶτον ἐλέ[χον [εν λα (εἰν. πότερον ὃν- 
τως εἴη οδονύσιος ὠξημψδμος «πὸ φιλοσος ίας ὡς-- 
πορ πυρός, ἢ κιώτην ὃ πολες ὁδὲδ ἔλϑοι λόγος αἀϑή.. 
ναζ'ε. ἔςι δῊ τις τρόπος τὸ πῆθρὰ τοὶ τοιαῦ τοι πεῖθαν 
λαμξαύᾳν,οὐκ ἀγγυνὴς. ὐλλ᾽ ὄντως τυράννοις ὡρέ- 
"σῶν, ἄλλως {εξ κἡ τοῖς δὴν “ἰοϑκεσμοτων μεςοῖς. 

ὃ δὴ καγὼ σιονύσιον σὔθις ἐλϑοὺν,γ δ όμην κἡ καλᾳ 
“πεὲπονϑύτα. δ φχνύναι δεῖ τοῖς τοιέτοις ὃτι ὅς; παντὶ 

τὸ ραίαᾳ οἷόν το, "ὃ σὲ ὅσων φσρα [κά των,"ὃ ὅσων 
πόνον ἐχή.ὃ γὸ ὠκέσεις ἐν μδρ ὄντοος ἡ φιλόσοφος, 
οἰγοεῖός τε ") ἀξιος Ζ ῳρακαΐος,ϑεῖος ἂν, δεδόν τα 

ἡγε) ϑειυμαςὴν ἀκηκοίναι ξυνίατέον τ ἔῃ νυ, ἃ 
αὶ (ιωλ ἄλλως ποιϑντι, (ἦτο δὴ ξυντείνας αὐτὸν ὅ 
"ἡ δήγθμδρον Ὁ δοθὸν ἐκ ανίησι, αν αὖ καὶ πέλος ὅγει- 
θη πᾶσιν ἢ λάθῃ ούνα μιν. ὡς ὅ αὐτὸς αὐδ' χωρὶς τϑ 

δεϊξανζος μεὴ ἀσύνατος ξ) ποδηγεῖν ζωύτῃ χρὴ καὶ 
(ῦτα ὀχονοηϑεὶς ὁ τοιῶτος ζῇ, φραίήων μδιδ, ἐν 
εἷς τισιν δ καὶ ασοφίξεσι. φὐοοὶ πανία δὲ αὐ εἰ φιλοσο-- 
φίας ἐχόρδρος,νὺ ῥοφυς ᾧ καθ᾿ ἡμέξαν,ἥτης αὐ αὐ-- 

δ μάλιςοι σὔμιοϑή τεγὺ μνήμονα 5 κα λογίζεῶι συ- 
γατὸν, ἐν αὐτονύφονΐᾳ ἀπεργαζῃ:).τίω ὃ ἐναντίαν 
ζαύτῃ μισὼν ὀχωτελέϊ. οἱ δὲ ὄγτως μδιὺ μιὴ φιλόσο- 
φοι. δόξαις δ᾽ ὅχικεηρωσυδύοι κα ϑείπερ οἱ ταὶ σώ. 
καΐᾷ ὑπὸϑ ήλίε δλικεκαυμδμοι ἰδόνξς ὁ ὅσει κα.-. 
ϑύ κα τεί ὅδι χὴ ὁ πόνος ἡλίκος,νὶ σαι ἡκαϑ' ἡμέ- 
οαν εἰς τρίπεσα ἠκοσμία τοῦ φράϊατι» χαλεπὸν 
ἡγησείμϑροι ἡ) ἀεβύνωτον αὑτοῖς ἐς δ δχιτηδαῦ 4ν 
υνατοὶ γιγν0γ7).ἔνιοἱ ὅ αὐτὶ πείβεσιν αὐΐρις ὡς ἱκᾳ- 

αἴ αἰχκοότες εἰσὶ τὸ ὅλον.γἡ ἐσὶὲν ἔτι δέοντα τινων 
ἘΝ Σ᾿ ΑΥ ἀρορ εὐ Ὁ) σι. ͵ 
οὐ ζον Ἢ μῷ δὴ Ζείξα αὐτῇ γνέται»Ἡ σωφὴς 

᾿ἀσφωλεςείτη φϑὸς τοις τρυφῶντοίς τε κϑὴ 
διαπονεῖν ὡς μηδέποτε βάλλειν ὧν αὲ- 

ἀδιωυ Ν μν τς 09 εϑ 

πῷ τὸν δεικνωώΐᾳ, ἮΝ αὐτὸν αὐτὸν , οὶ διωυάμμε- 

γον πανία τὼ Φεθσῴορᾳ ἔχιτιδι σὔειν το φραγ- 

κατοοὕτω δὴ) τὺ στονυσιῳ, τότ᾽ ἐῤῥη9η το βηϑέγ
τοι, 



᾿πεοῖκάρι: "τς τος Ξῆρ Ξε σα, Ξ-Ξ:Ξεβεξεευρε: Ξε ο ΞΕ 
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,98 ὈΙΝΕΒΚΒΟΚΥ 
πανί μδβ ὃν, τ᾽ ἐ[ω σδιεξελθον, ἐξ οδονύσιος ἐσεῖτο 
πολλὰ γὸ αὐτὸς κρὴ τοὶ μυέγιςοι,εἰ δόγωι ἦ τὸ ἱκανῶς 
ἔχῴν τρφσεποιέϊτο͵ ὀχρὶ Ἰαὶ αἰπὺ Ὁ ἄλλων φῆδφκο- 
ας. ὕςερον ὃ κἡ ἀκούω γεγρωφένωι αὐὰ αἷδὲ ὧν τότε 

ἤκεσε σωυϑένίᾳ ὡς ἀυτῶ τέχνζων, ἐοδὲν 270} αὐ! ὧν 
ἀκέοι.οἷσα ἐδὲ οὐσὲν τότων. ἄλλους μδρ τινας οἷσα 
φεγραφότας͵, οἷδὶ τὴ αὐ ἢ} τούτων, οἵ τινες ἡ. οὐδι, 
αὐτοὶ αὐτουζ. τοσύν οξ γε μὴν αἰ δὶ πάντων ἔχω φρᾷ- 

ζωιν ἿΩ γεγραφότων κρὶ χρω ψόντων. ὅσοι φασὶν εἰ- 

σένα! «ἰϑοὰ ὧν ἐγὼ «σεάζω, εἰτ᾽ ἐμοὺ ἀκηκοότες, 

εἴτ᾽ ἄλλων, εἰ,9᾽ ὡς σύφφντες αὐτοὶ, τούτους εἰκ ἔσι 
καίᾷ γε τίω ἐμίω δόξαν αἷδι τῷ ὡρώγριατος ἐ- 
παίειν εἰσδέν, ἐἤζουου ἐμόν γ6 αἰϑὰ αὐγὴν δὲν σύϊχρα - 

μἰα,οὐ δὲ μήποτε ἡβόνται ῥητὸν “ρ οὐδαμῶς ὅδιν, 

ὡς ἀλλα μαϑήμκαΐᾳ αλλ ὧν πολλῆς συωνεσεχς γ4-- 

γνομδμης αἷδὲ τὸ πιρᾷ [οι αὐτὸ, τὴ τῷ συζίω,:Ἰξώ- 
φνης οἷον ὅσο πυρὸς “πη δήσειντος ὀϊξαφϑὲν φῶς, ὧν 

τῇ ψυχῇ “ἡμόμϑμον αὐτὸ ἑαυτὸ ἤν Ῥέφά. κοήτοι Ὁ- 
σέν δὲ [ε οἴσα ὅτι γραφέιζᾳ ἡ λεχθένίᾳ υπ᾽ ἐμῶ, θέλ. 
τις αὖ λεχθείη. κὶ μίῳ ὅτι γεγραμμένα κφκῶς ἐχ 
ὕχις΄ αὐ ἐμιαλυποῖ. οἰ μοι ἐφαίνετο γραήηεα θ᾽ ἱκα- 
γῶς δ) ὠρϑς τοις πολλους κ) ῥυτοὶ, τὸ τότῳ κοί λίον 
ἐπέωρῳᾳκτ αὐ ἡμὶν ἐν ποῖ βίῳ. ἢ τοῖς τε αὐθρῴποισι 
(όγα ὄφελος »ράψωι. κοὶ Ὁ φύσιν εἰς φῶς τοῖς πᾶσι 

“οφαγαγεῖν. αλλ ἅτε αὖθ ρφόποις ἡγῶμαι ὃ δχιχεί- 
ρήσιν «ὐδὶ αὐτὶ! λελοϑῥίω ἐγωϑθον,οἰμή τισιν ὀλί- 
“οἷς, ὁπόσοι διων ατοὶ αὐ συρεὶν αὐτοὶ δὶ μικοᾷς ον- 
“είξεως. ἡ τε δὴ ἀλλων, τοιὶ μδιυὺκατωροονήσεως 
ἐκ ὀρϑῆς ἐμιπλι σέοψ αὐ οὐδαμὴ ἐμμαλωῶς, τοιὶ δὲ 

ὑψηλῆς κοὴ χαώνης ἐλπηόὸς, ὡς σεμιν᾽ ἀτα με κ(ᾳι- 

ϑηκότας. ἔπι δὲ μακοότερῳᾳ αὐθὰ αὐ) ἐν να μοι 
)έγονον ἀπεῖν.πτέγα, γεὶρ αὐ «ἰδὶ ὧν λέγω σαιφέςε-- 
θοὸν αὖ εἴη τι λεχθέντων αὐτ΄ ἔς γορ τις λόγος ἀλη- 
ϑης ὁναντ" τῷ τολμήσειντι γράφειν γῇ τοιούτων 
γὼ ὁτιοιυῦ, πολλάχις μδῥ, ὑπ᾽ ἐμᾷ κοὴ ποόδεν βη- 

ϑεὶς, ἔομοε οἱ οὖ εἢ κιὴ νυῦῦ λεωτέος. ἔς» 0 ὄντων 
ἑχάφῳ, ον ὧν τω ἀπιφήμίωυ αὐαγηη αὐοαγίγνε- 
ὅσο» τοία τέζαρτον οἢ αὗτη.πῴρεσηον οἢ᾽ αὐτὸ τιϑί-- 

ναΣ. «δι δὲ) γνωςόν τε ποὺ ἀληϑές ὅδην: ὧν ὃν υδι,ὄνο--: 
μία, δεύτεθον σὲ, λόλος. τὸ ̓ τρλτον»εἰοωλον.τόταρ- 

τον δὲ δγιοῆμη. αἷδὰ ἕν ἔν, λόξε βαλόμδρος μαϑεῖν 
τοὸνιῦ λελόμδρον. κρὴ πάντων ἕξω πέοιγόῃσον. κύ- 
κλὸς δεϊ τί λεγόμοον, ὦ τϑτ᾽ αὐτό δῶν ὄγοιζα ὃ νῦν 
ἐφϑέγμνεϑει λόγος σ᾿ ὠυτεὶ τὸ δ αὕτερον Φ2 ὀνοι(φ- 
τῶν αὶ ῥημάτων συϊκείμϑρος. τὸ γὸ ὧκ Τὴ ἐονώτων 
ἔι τὸ μυέσον ἶσον ἀπέχον παντηγλόχος αὐ εἴη ὠκενε,, 
ὠπέρ φροίγύλον τὸ «ὐδαφερὲς ὄνομα κἡ κύκλος 7ο.- 
τον δὲ, τὸ ζωηραφόμϑρόν τε καὶ ὀξαλειφόρϑμον χρὴ 
τορνόζόμδιμον καὶ δπολλύμδρνον ὧν αὐτὸς ὁ κυκλθ. 

ὃν πέρι πον τ᾽ ὅδ) ψῦτα ̓ οὐδὲν σάθσει τούτων, ὡς 

ἕτερον ὄν. τόταιρτον σὲ, γςήμη τὸ νοξς ἀληθής ᾧ “δ. 
ξα, αἷδὶ ταῦτ᾽ δεῖν. ὡς δὲ ἐν τῶτο αὖ, πᾶν ϑυτέον. ἐκ 

ἐν φωνοὼς οὐοῇ ὧν σωκμκῴτων θζήμκωσιν, ἀλλ᾿ ἐν 

ψυχαῖς ὀγόν. ᾧ δῆλον ἔτῃ οόν τε ὃν ἀὑτεῖ τῷ χύκλου 
τς φύδεως. 770} τε ἔμιαροῦεν λεχθέντων τρχαΐν, 

μΜ σΟἈΆΕΟΟΚΛΥΜ 
σππέϊξα νετὸ πος Ερο Ρετουστίν πο ες Ὠϊοηγίς ε΄ 
ααιτορας ἸΝΔη. ὀγαης Ραγαντα ὃς ππαχ πη »γ, 18 ΕΝ" 
ὑι5 ἔς [ατὶς ἀοόξζυῃγ οὗ θα 418: αἷρ 4}115 αὐά!ιοταῖ» 
ΧΙ πλάσι {πιά εἴας. Απάϊο νοτὸ ᾿ρίιμ ἐς μ 5 ας 
ταης Διά ἐς (ογίρίς ροϊεεδ, μιῇ αγῖθηι ρεορτϑιΗ 
φουροπρηζθη)τοὺτιν 181} ταθλθη ογυμι του "΄ 
Ρίοταμη ἱποῆςε,νι εαυ!ἄςην διά ῖο. [0 ἢ 5 γοιὸ ἐ60 
ΠΙΒ1] σοτεὶ (οἷο. ΑἸ ος ταπλθα αυοίάδην ΠΟΙᾺ ἀετέ- 
Βυ5 οἰἄοιη (Ὀειρίῆδο,. Ομσυμη το νετὸ μἱ μιεπηῦ 
18 ς Ιρή! υϊάθιη [ςἰρίος οοΟσ ποθ τ ηζ, αητὶλ γό 
τὸ ἀἸσαμ 48 ὶς οὐλμίιις αἱ δας (ουιρίθτνιηζ; Αυῖ 
(ςτῖρτατ [αητ, [Ὁ ἔοιτο αἰμγηναητος. μα ἤπε οα αι 
ἸρΡί ταῃαιδην (τί πιά ϊοςὸ της ά τον, ἤτιο ἃ μρθυ 
δῦ αἷνις απάιποτίπεν ἤυς τϑαλιιι ᾿Π ΘΠ ΓΟΥ 5 "Ὁ 
Εαοτι ΠΥ }}}} δος ἰρίᾳ ἀς τὸ πρὸ ἱπμάιοϊο ρογοιροῖέ 
ΡΟΙΟΝες οηΐτ ἀς Ἰρί!5 (οσὶρί νπησαην ΠοῸ [ο 
Ἰὰ παηάμο πμῖϊο ραζζο ὀχργίμ ρους, φιοπηφάπη0 
ἐα ςατοια 4] ρὶ πα: δα οχ ἀἠαταγηα οἰγοᾶ ἰά ρίιμι 
οοπίποτιάϊης,ν ταηας δά Ἰρίππν σα! ζει πο" 
Ὁ τὸ τα θη υαῇ ἂρ ἴσῃ πιϊσαηζς ᾿πμηθη τοι ρ 
1 αηΐτηᾶ "δ ται Ἰδῃγ 41 Αταιο ταῃτὰμ οαυ φομ! 

[οἰο»ἐογίρια ἃ τη νοὶ] ἀϊέζα; ορυιπιὸ αἰέξα οἵ!ε : πὰ 
νοτὸ ΟΥΙΡῦα ΠΟῚ ΤΠ] πᾶ λ ΠΉ1Π] αθοιγδς μο οὔ! ̓ 

Ουῤά ἢ Πογίρεῖς ν 8] νοςς Ρτοξογοηάᾳ πν]] 1 γυΐρ 
ντἀογότατ: αιμάπά ρος ἢ γι Ποῦ 5 ἴῃ νῖτα βοτὶ ΡΟΣ 
(οὔριιλτη τοι γα! άς ντίϊομῦ πομναϊδυ5 αβονγολιῷ 

τῦαταπ) ΟΠ ἢ Ρι}5 ρχοίογγς ἰπ που Αὐ γοζὸ {μν 
ἄτα ᾿ἢ ἢ! 5 εἀοπά!ς, νος οὔ ἤοῃ γοοῦ ΒΟ δ" 

θυ5. ΠἰΠ δά ποίη Ραιιοῖς : 411 νἸάο! σεῦ εχ συ 
αὐτὸ ν οἰεῖσ 5 ἀφηγοι ταις.» αὐ ἱπιιση!ο Π11}} μι 
(αραροαπης, Αἰϊος νοτὸ Ῥαγοῖ) σοπτοιηρτ ποία10) 

Ραχτίηη δἰαταίρε νωηάσιο πρ] θα οι: υ δ ρυαοῖα" 
τὰ ἡπατάδηλ Ἰατ ἀπ ἀϊςηἴςφης. Ῥτγοὶπάδ Ἰουφιογα ἐδ 
ἸΡί15 ἀϊσογο σοσίταυ!, Ἐογεὰ θην ἢ μας ἀιοαηῦ 
ΠΟΏΏ1Π}) ἀς ν15 πα" ἀϊσο οἰ ατὴν9 Ἀρραγθις, ΕΠ: 
4116 τατὶο ὀβαρρς γογΆ»οδίζαης 11 μι ἐς το ΘΙ 
ΠΟ] 5181] ομηηΐπο ααάσε (ςγίθεις : ἔπρε αι άοηη, 
πη αἰϊὰς ἀϊέξα.. ὃζ πυηςσ,νε νἱἀοίυγ, ἀιοοηήα. ΝΠ 
σαΐαιιο Ἰρίογυμη αιια (πτρτι14 Ππξ» ΟΧ 4υ δι (οἷ 

τἸάτ ΠΕΡῚ ΘΟ Ἄττην ἢτ.. Οπδττιηη Τρία (εἰμ 
εἴπ. Ουΐπτυπι νογὸ οροττος ἱρἤππι ροποῖς μο 4! 
οἵα σορποίοιθι!ς, ἰά οἰδ ιοά ἀρποίοὶ ροτεῖξ, αταϑέ 
νογὲ εχ τις, Πογυαι νπαμι οἱἢ ποπηδι:οιη ὕ: 667 
Βηϊεϊο:τοττὶ {1Π|Ὲ ΟΧΘΤΉΡ πη): Οἰοη τα υαττοην 6, 

ΠΟ ύου!5 ᾿ρΊταγ ΟΟΙΡΕ 5 ορΙ ΘΠ 5πσά το ὃ αἰϑί 
εξ αἰ ςοεο  ἀόηϊε οπηηίδιις Πα τοῦ ςοσ!τα. Οἰτοῦ 
[8 Δ Πα] αἰ οἰ τατοοι πρτηξ 1ά οἱὲ αιοά πιοάὸ ρίδ 
πυμποιαθαιῃ 0.5.5 6 ΖΕ τῸΓ Διιζδη δἷὰς ἀθἤηϊτίο εχ ΠΟ 
πλῃθι5 νεγθήίαις ςοπηροῆτα. Οοά δππ: 4Ὁ ΟΣ 
ΓΓΘΠ115 δὰ πιθά Π 1} φαα τοῦ νά] 46 ἀπἴας; ν 
ἀδῆηιτῖο εἴ. αιοαά τοςαπαϊ ὃς οἰτουπίογεηει 
στο ἢ ποι π6 ἀεῆσηδμηυς, Το νεὸ εἴ: 
συδά Ρέδεις οἰγουῦλιθ ἔτ νοὶ ἀοἴδτις,, δυὰς τόση β΄ 
ἐζα ν6] ἀφ(Ἐγυιόδις, Οποσιη πΙ ΕΝ] ἰρίδ οἰγουίας οἰ 
«χα 4υδας Πησια [μπνε,ρατίξαγιντ Ροτο αἰ μά ηαί 
ἄδην οΧ Ἐ6 Π5.ΟΟὐαττιπη δαζοπυ (οἰοπεία οἷ ὃς ἰμ06." 
ἰςέξιι5ναζημε νεγᾷ οἶσοα ας ορίηϊο, Εοσγαγ 5 
ἴα} Δ Π ΘΠ ΔΠῃ ν ΠΕ ΠῚ ΕἸ Ροπομάα:ιοά πος πδ΄ 
οἶδιυ πος ἱπ ςογρούμμπ ἤσατὶς οἷν, [δε ἴα πισηῖε δ, 
Ἰτ Πρ επεῖα. Ιἀθόσιθ τη ϑίτα οἱ, αἰπά εἰ 
αιὶλπι Πποὶρίᾳ οἰτουὶ: παταγαγγαγοί 46 Αἰ ̓ά χυλῖ 
υγ1 4.1} ας υρτὰ ἀἰχίηγα5. ΒΙογαμη νογὸ ἐχ μι Π|Ὸ 
τον πο  ρέξας σοσπδτῖοπθδ.; ΠπΠἸτυ πέαιθ αι, 
ἴο. Ῥιοχίηηιβ πεῖ, οἄξῖογα Γομιοζίοτγα ; 

τούτων δὲ ἐγγύτοΐῷ μδρ, ξυγηβυείᾳ χρὴ ὁ μριότητι. τῷ πέρμθου νοι πεοπθοισίανορ, πεϑλα ὃ πλέον ὠπέχϑ 
ΙΔ 

“ππππ 

"πὶ τε δι πὸ σι ὰὸ σ΄ ὰ αἱ 

ἐξ. «Ὁ. --- Ὁ 
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Ἢ “ΠτΙς ν6] ἀἰςοηζὶς 

Ἰάριη “υσαυς ἀε γρθέξα ὃς συγ ἀἰοὶ ροτείς ἄσαγα, 
ἅψας οο]ογς : ἀέχις θομο ἃς Ρυΐσῆτο δὲ κπηΐο: 
Τατίας ἐς Ζυσοιηαιια σΟΥΡΟΓΘ.» νοὶ ππᾶπιι ἰβέϊο 
νο] Πδῖαγα]Σ. ἤμπθ ᾿σῃὶ ἤπιος 48» ςατείίααςε πι- 

Ἰαξπηοάϊ,, ΠμλΠπτοῖ ἂν ομηὶΐ δηΐια!! 5 ας ἐς πηοτι- 
Τὰ Δῃ πιο ιπη τς ἀθ δϑξιοηιθις ρα! Ποι!δίν 
“πὲ νη μους. ΝΗ ΘηΐπῚ {εὶς 1 Π15 εἶα αιάτιοῦ 
ἀὐοδαπηπιοάο ΠΡ! Δτ» Πα Π]πᾶπι (οἰξτία: οἶτοα αιη- 
{πὴ ρογίβ ξὲ ρασεισερς ογιτ Ργοϊπάς {Π|Ππ ποι Πλ1η115 
ἘΞ Ζυ!ά {ἰτ νηυμηαιοάαιο,αυὰμι μα! ἢ αροτο- 
᾿μγτιι οὐδε ιχάρτγο: ΡΓΟΡΙ ΟῚ Γατι ΟΠ} ἀερη!ταῖοι. 

δοομων [ΟΣ ΠΘΠΔΟ ΤΕ ΏΓΙ5 ζομρῸ 5 απάοδις νηηιᾷ 
Ἰάθῃγ αζψυς [4 ψαίάεπι ἰμχπλαταδι!ο » ἐθέδγγ 4110: 

Ὁ Ιρίο ας. Πραπτατναταις φυάζαοσ 114. Ουο ἃ ντῖ-- 
αι. Ρατϊαπεατραιια ἀοῇΠρηᾶτιν ἤριτ!5.14 νοτὸ ιοά 

᾿ς ἀΙσγς,Γασ Πα οὐδ οοηΠἀοταπάϊπ). 5418 οιγ- 
σαλες ΝΠ νος Βουαμι 4αὶ ἰῆτον Βουμ μι ΠΊδΠι}5 
᾿ ΡΙΠραηξαγ νεὶ τογηο βππτ, ρἰαπὸ 1] ααΐητο εἰὰ 

ἈΕτΆΤΊι.5, αὶ ΘΕ] πάη6; νπάδαυδηιας ἢξ ραντίοθρϑ. 
“Ρίπηι γ ογὸ σἰγουίιηι ἃ γα μγυ5 ΠΘ6Ὲ16 ΠΊ1Πτ15 ἢδ- 
ἅς πηχρὶς Αἰ χα  ἀτια οἰκ 18}}} ὁπ πο μαθοτο ἴῃ {ς 
πάζατα; σοηγγαγία. Ργατογοα πα] 5 πογιπι πο πιο 
λιζατοην ἀἰςίῃλι8 ν] απ Βαθοτς. ΝΙΒῚΙ ἐπίμι ρτο- 
ἰϑέῖοτ ]ια πππς τοϊάα πουλλπαπλιογοόξα, νοςάᾶ- 
ἴρξχάσυε τοταπμάαηος βτηλίτατοπι ν αι πιαίοτῷ 

μπὰς ΠΟ δας ἐ) σα πτγάγίυμα ρογηγαζατί8, Ἐδά Ια 
πθθαας ἀς ἀεβηϊτίους τατίο οἱ: οὐ πεν οχ ποπιίηι- 

ΤΙ 

" νΘ ἰδίαις ποτ πα Π]Δπὶ οαληΐηο Βαδξ- 
ἊΝ ὃ Βυιηϊζαϊςιι. αἰ τ ρ! Ιοἴτον τσ ΡΓοβατὶ Ρο- 
0] Π ἰνογυπν υιάζαον σοττιπι Πτπνίμηας οἰ. 

δον  ῳῤας εἰν νοτὸ ββοτνονε Ραυ!ὸ αὐτὸ ἀϊσορα- 

ἐν ϑαπιις ΠΟ. ααλ]ς, (οἀ αι {τ αυςτίτ: 1 αυοά- 
ἀοπο ον “δᾶταος αυα τι: ρυ 5 Ὁ δηΐπηᾶ τᾶ γα- 

τς υλπη αἰοξτα, ἀςυλαιο Γεθ δεης αἰ [ου- 
γον, Θπλη]α ας ἀϊσιητιι ἀταιὲ οἰξομάπητατ ἐ- 
ἀκα τς. ΤῊΝ ἀπηδΊρυίταιο ὃς ορίσαγίτατο οντ τὰ ἀἸ- 
νας 9 ἰδῶ ἐπλρ  οδῖτ. Γι φαϊδ ισίτασ μαυα ααλαμά 

“ΠΟΙ ΠαῆγῈ15 Οὐ ργμαῃι εἀποάτιοποπι νετῦ ρου- 

μιαίνειν μια δα κασι ἐσ βΣς ΝΗ ὡς ΔΕΓΙΒΘΥ 115. πόπης ἀοτγιῇ αἱ] Παπλας τημος 
ΑΝ δ νῪ ̓Βτοτγορδητίθις, ροτοητίριις ἀαπζαχαὶ 
ἀβος πα ἀιζαζοτε αἴας ατσυθτοῦ ΝῬὶ νεγὸ πο- 
Ρο[]η Ν δι αι ητα οἰἐθηάογθ)] 115 εοτιμη 4α!. 
Ἄν ἀδαθττουο ταις τοτγλόζαγο ρογαιποιτ: ἔαοίτ- 
τὰ ἰσπινς ΟΧροηϊς (οτιοηῖδι9 γεὶ ΠτοΓΙ5 νε] ἀπίρυ- 
Ἀκο ᾿ τὸ » Ἀρυα ΔἸ οητίμπα πιιΐτοϑ Π181] Θοῦαπα 
᾿ εἰς ςτὸ γα] (τείροτε αρσυοάϊξτιι, Τῃτε]]ρεγ 

ἜΣ 4614 ἴῃ τὸ ρα ἰσπογάτανς ποη αἰ Πυῦ [οτὶ - 
' ἰνῶν ἃ παϊαγαην ροτιὰδ οὰ- 

δος ΠΙοτᾶ πυατυοῦ [δ πιαἰὸ Παροητίς. Ἱταάιέξίο 
μα Ομληἰὰ 11 (αὐτί ἀξοτϑίιηαιε 1 νηαμη- 
ἐᾳν, {πῈ ἀΠςατγεηάο ρογαρη σης, ΥῚΧ τη 6πὶ (δἰὅ- 
ὁ ὅτῖς ἐπεγιπίδους [οἱδητίαμι ἰηαυά Ἰρίμ ιοά 
ς Ἰταϊίτου θθης αἰοόξαπι οἱξ ἰῃ δηΐπιο ἃ ἱ Ιρίαμη 
᾿ Θς. Ὡαταγα τον ΒΡῈ πο αβρέξο.Ατ ἢ δ πὶ ΔΕ. 
δ Ὺ ἀξ πάτα γα» 1418 Πατι ΓΑ Ιτοῦ ἀηί πιὰ ΒΑ δ τι8 
4... ΤδαΪχίς, » ται δά ΠΥ ἐμᾷ ἀπζεμάα ἰαητ,ταπι 
ἀννθοις » Ξογγαρείψις 11] ἐετλρν Πρεὰς Ζαΐς 
Ἵ ἰδέ ΘΙ τη 1 φηΐμαιις ν]άσλξ » εἤϊςετε ροδς: 

Ἴας γὲ (μηγπηάτίη ἀἰσαπη; δῆς ἀσαπηρι, πος 
οὶ ΤΟΥ ἔας]δς νη ιδῃι 5» σε 4. τοὶ ἱρῆπις α 48 
ὅδε πρα εἰλαερεναινο ἰρᾶτι ἰαίβεες γῶν 
ἀρ Εἰςηϊπι ἰπ Πα δι οΡα5. αἰἰε πὶ. ἤθη Τοτεὶ- 

᾿ Ωμαμηοθτοι αιϊοαπσας ἰαδεὶς ἀἰήίαμε 

ΠῚ -- 
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αιιδά οὐ ἀιο (πτ γοητεία ὃς μα} τα5: 4.18} 

ΕΡΙ ΤΟΙ ἃ μά 
, ἘΠ ΤΑ δ᾽ τ ἐρηκύρει ὦ Κ. κ πηρ ὁ τὶ ἀφο βμλρν ϑανλῥο νας ἐετρ τ τδ δ 
ς Κη χξόαφ"δδὲ τε αἴαῦξ χἡ κοῦ χὶ δυχῳο "πῶ: 

Θ᾽ σώμᾳτος ὡπαντος. σκόυας Ἑ ἧ Ὁ) Ὁ φύσιν “γεγο: 

νότος, πυρός ὑδωτό εὖ 3) ἣ ΤΟ έτοων ποίνχενν. ἊΣ ζωᾶὰ 

ξύμεπαγτος πέρι. κὺ ἐν ψυ; οὡς ἤθους. χρὴ οὐδὲ πο ή- 
κατα γ παϑήμοτα ξύμπαντα. εἰ γὰ αὐ τύτων μή: 
τἰς τῷ τεαθὰ λᾷξῃ. ἄλλως γε πες ὦ ποΐ τολέως 
ὄπιςη μῆς τῷ πόμοήηε μιότοχχος ἔς-α!. πρὸς γὃ τού- 
Οις,ταῦτα ἐχ ἡτῆον ἔπιχειρεὶ τὸ ποῖόν Ἢ φῳξδ ἐἔχα-. 
ςον δρυλουωῦ. ἢ τον ἑκῴς αὶ δγκᾳ τὸ δὴ λόγων αἰ ϑενές, 
ὧν ἕνεζᾳ; νοιεῦ ἐ χὼν οὐδεὶς, τολμηήσᾳ ποτὲ εἰς αὐτὸ 
τιϑέναι τῶ γενομυμᾶμα ὑπ᾽ ἀυτω. "ἢ ταῦτα εἰς ἀμε- 
ἀκίνητον, ὃ δὴ πείογει τοὶ γεγρα μεμᾶμα τύποις. τῷ: 
Ὁ δὲ πάλιν αὖ τὸ νιωῦ λεγόμδρον, δεῖ καϑεῖν. κύ-- 

ἈλΘ΄ ἕχκαφος 7)0) ἐν τς πράξεσι γραφομδῥων ἢ 
κοὶ τορυσύϑέτων ομμθςὸς τῷ «γαντίου Γ] τῷ πέμῃ: 

πηῳ. τῷ γὰρ συϑέ΄ ἐφάπηεται πάντη αὐτὸς δὲ φά- 

μὰ ὃ κύκλΘ΄, οὐτό τί σμικρότερον, οὔτε μρίζον 
ᾧ᾿ ἐναντίας ἔχει ἐν ὠπῳ φύσεως. ὄνομ τε αὖ 
φαρμδῳ ἐσὲν οὐσδενὶ βέβαιον εἰνω κωλύει οἹ᾽ οὐδὲν 
τοὶ νὺν ςροϊγύλᾳ κα λούμδρυα, ὐϑέα κεκληδς, τώὠτὰ 

σὐϑέα δ, «ροϊγύώλαι τ᾽ ἐσὲν γον ξεξαζως ἕξν,τοῖς 
μθταϑεμᾶροις κ) ὠανήως καλέσι.»ἢ μὴν αἰδὰ λόϊᾳ 

24 ὃ αὐτὸς λόγος εἴπερ ὡΖ ὀνομάτων χρὴ ῥηκιοἴτων 
σύγπειται, μησὶ ἐν ἱκανῶς βεβαίως εἶναι (ἔβαιον. 

μυρίος δ' ὲ λόγος αὐ δε ἑκάςου τὴ τεῆάρῳν ως ἀ- 
“σαφές. τὸ οἱδ μυέγιςον ὅπερ εἴπομδμ ὀλίηον ἔμιωρο-- 
εν. ὅτι δυοῖν ὄντοιν Τῷ τα ὀνΐζος γὺ τῷ ποιῶ τινος, τὸ 
ποῖόν τι Τοσὸ ζητούσης εἰσίνωι αὐ ψυγῆς, τὸ μὴ ᾧκ- 
τούμδμον ἕκαςον δὴ) τερον «ϑρότερον τῇ ψυ- 
χὴ λόγῳ τε χοὶ κατ᾽ ἔργα » αἰάϑήσεσιν αὐ λεγκζν 
τότε λεγομᾶνον ᾿ϑὴ δειχγύμδμον αοὶ πτωρεχομδμον 
ἕχαςον, ὕπορίας τε χαὶ εἰστεφεῖας ἐμπηπλῆσι ποῖ- 

σης ὡς ἔπος εἰπεῖν τταντ᾽ αὐόρα. ἐν οἷσι διὸ ὃν μήδ᾽ 
εἰϑισχδύοι τὸ ἀληϑὲς ζητοῖν ἐσ ῥδὺ αἰ σὺ πονηραὶ 
φροφῆς , ὡξαρκεὶ δὲ τὸ φρρφτιϑεὲν 2) εἰδώλων »οὐ 

πσράπματος, ὅτ᾽ αὐ αὐ κα ϑία ποιήσφέ ποΐ;δτε βμή.. 

μητἰω αρχίω γὰρ; ὦ ἀλλότοίαις Ἑξεσιὶ οὐκ ἐγ: 
γνέφἀἰ; ὥστε ὁπόσοι γε δεζῳίων τ χω δ! ἄλλων 
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Εατίγ Ευτορβαη Βοος, ζοργηίϑῃ! Ὁ 2012 ριοῶυδϑβι Ὁ 
5ΞΥ οἵ Τῇβ ννεϊϊεοπιβ Τγυβί, ἰοπάνοπ 

“οὦ ὩΙΥΝΕΒΦΟΑΚΥΜ: ὈΚΒΟΟΒΚΥ Μ. 
ἜΝ καλᾷ μὴ φϑοσφυέεὶς εἰσι οὶ ξυγολνέις. ἄλλοι 
δὲ ἄλλων οὐ μαϑεὶς ὗμᾳ κα) μνήμονες ᾽ οὐ ὅ- 

σὩΙ ξυγ ϑρέίς. ουσ (αϑεὶς δὲ καὶ ἀμινήμονες οὐσίω 

νες τούτων μήποτε μάϑωσιν ὠλύήϑειαν ἀρετῆς εἰς τὸ 

διωνατὸν οὐδὲ κακίας. ἐἰμκοι γὲ αὐτὸ αναΐ οι μιαν- 

Θίνειν, Κα) τὸ ψαῦσδος » κα καὶ ἄληθες τὴς ὅλης 

οὐσίας μυετοὶ τρλξῆς ποίσῃς κοὶ χρόνου πογλοῦ, ὃ- 

στρ ὧν σῤχαὰς εἶπον. μόγις ἢ τοιξόμδμα τοὺς ἀλ- 

ληλω αὐτὴ έχκαςα ὀνόμαϊζῷ καὶ λόγοι. ὀνψοὶς τὸ κοὴ 
αἰϑήσεις» ὧν σύμδϑεσιν ἐλέγχοις ἐλεγχομδνα. καὶ 
αϑόυ φϑόνων ἐροοτήσεσι καὶ δοτοκράσεσι χρ μδμαν; 
ὠξέλαιψε φρόνησις οὐδὲ ἐχαςον πα νοις. σιυυτεῖ- 
γῶν ὅτι μόλις εἰς διωύαμιν ανϑιρφογήνζω. διὸ δῊ 

πδὲς αὐὴρ «σον δα Θ΄, “1 ὄντων ασουδαίων πεθε, 
πολλοῦ δεῖ μὴ γρώψας ποτὲ ἐν αὐϑρῴπτοις,, εἰς 
φϑύνον ἠρὴ ὅπορλαν κοΐ βαλέϊ. ἑνὶ δὴὴ ὠκ τούτον 

δεὴ γιγνώσκειν λόγῳ. ὅτ᾽ αὐ Ἰδ τις συγγρίμικοΐᾳ 
γεγραμιμᾶμα εἴτε οὖ νό μοις νομοϑέτε. εἴτε ὦ ἀλ- 
λοις τισὶν ἀπ ἐν ὡς οὐκ ἰκ τούτου ταῦτα “τα δαιό- 

ταίὰ » ἴ περ ἔς: αὐτὸς α:νουοἱαῖ δ)". τοεῖτ αὶ οἱ σπου ὧν 

χώρῳ τῇ χμλλίςῃ Ἑ τούτου. εἰ δὲ ὄντως ἐυτῳ αὔτ᾽ 
ἐασουδασ μὅρῥα ἐν γράμιλιασιν ἐτέθη» ἄρᾳ δὲ οἱ 
ἐπεί ϑεοὶ υϑυ,οὐ ὥροτοὶ σὲ φρένας ὠλέεσοιν αὐτοί. 

Φύτῳ δὴ τῷ μύϑῳ τε χαὶ πλαύῳ ὁ ξιιυεπιασόμε- 
νος, εἴσεται.εἶτ᾽ οὐοῦ σιονύσιος ἐγραψέ τιν δὴ πε-- 

οὐ φύσεως ἀκρῳν καὶ πτοοτων, εἴτε τίς ἐλατήων εἰ- 
τ μείζων, ὡς οὐδὲν ὠκηβοως,, οὐδὲ μεμαϑηκως 
(ὦ ὑγιὲς ὧν ἔγραψε κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον. ὁμρίως γὸ 
αὐτὰ ἐσέξετο ἐμοὶ , κοὴ οὐκ αὐ αὐτὰ εἰς αὐαρμϑςίαν 

καὶ ἀφρέπειαν ὠκξάλλειν.οὔτε γὺ ιασομνημώτων 
χκίραν ἔγρωψον. οὐδὲν γεὶρ δεινὸν μήτις αὐτὸ ὅι- 
λάϑηται,ἐαν ὡπὼξ σῇ ψυχῇ «ἰδιλάξῃ. πάντων 
“δ, βραχυτάτοις κεῖται. φιλοτιμίας δὲ αὐ χξαᾶς 
εἴπερ ἕνεῖζοι ΕἸ ὡς ἀντὰ τιϑέυδε Θ΄. εἴθ᾽ ὡς παι- 
Φδείας δὲ μότογος ὧν ἧς οὐκ ἀξιος ζω, εἰγωστῶν “δ. 

ὅαν τίω τῆς «εἴ χῆς ἡἡρομᾶριν. εἰ μδρ οὐ ὠκ τὴς 
μιαξ σιιυουσιας σιονυσί:» τῶτο γέγονε τούγ αν εἴη. 
γέ} σὴ οὐ ὅπως ἴἤω ζοὺς φήσιν ὃ ϑηξαιος. ὅιε- 

ξῆλϑον μδιὺ γάρ αἷς εἶπόν τε εγω, καὶ ποις μόνον. 
ὕςερον δὲ οὐ πώποτε ἔτι. -ννοξῖν δὴ δε τὸ μυυτοὶ τϑ-- 
το, ὅτῳ μυέλθε τὸ αὐδὲ αὐτοὶ γεγονὸς σὔρεῖν ὅγη στο- 
τὸ γέγονε. τίνι πότ᾽ αἰτία τὸ δεύτερον, οὶ τὸ τοῖτον 
πλεονάκις τε, οὐ δειεξημᾶμ. πότερον σδιονύσι΄ ὡ- 
κούσοις μόνον ὧποαιΐξ,, οὕτως εἰσθέναι τε οἴεται κ6) ἱ- 
κανῶς οἶδεν, εἴτε αὐτὸς δρφὸν ἢ κὼ μφιϑων ἐμ. ὄνρφ.. 
ῶκν παρ᾿ ἑτέρων 4 Ἢ φαῦλᾳ εἶνεα τὸ λεχθένίᾳ. δ 

τὸ τοίτον οὐ ζαϑ' αὐτόν, μείζονα δὲ. καὶ ὄντως 

οὐκ οὐ διωυατὸς ναι φρονήσεώς τὰ χα] ἀρετῆς 
ζωῦ δπιμελουμδμθη. εἰ μδὺ γὰρ φαῦλα πολλοῖς 
μίφώτυσι μϑιχέται τοὶ ὁναντία λέγουσιν. οἱ πε- 
οὐ Τὴ τοιούτων »παρλέπολυ οἠονυσίου κυρλώτεροι 

αὐ εἶν κοιφώ,οἰσδὲ δυρηνοόνωι ἡ μεμιφιϑηκέναι. ὠξια 

οἢ ουμὦ εἶναι ζοϑϑς πη σείαν ψυχῆς ἐλόυϑέρας πῶς 

αὐ μὴ ϑαυλζαςος ὧν αὐϑρονπ Θ΄. τὸν ἡγεμόνα τού- 
τῶν χῳ) κύρμον ὅτως σδὔχεοφς ἡτμῳσέστοτ' αὐ πῶς 
ἢ ἡίχῴσεν, ὀγω φροζοιο αὖ. . οὐπολυωὼ “χρόνον 

φυοτοῦπαας [αηῦ ρα ςμτόνμοι (ἀπ ἀρ; πατυτα ἃ 

Ζις σορη αι]; Ἰςὸς 1.) δὰ αἰτὰ μπσο 1. θμα! δι πζ΄ 

ΤΟΥ 5: ΤΌΣ. 5 απ! σι Ζιε σοσηατι (πητ αι! 61)» έ 

μεροῖες ὃζ πηοιποτία ράταπι να! 5». πα 6118) 5 
[απυπλθτα οὐ οοηα! νοετατξ ρεγαθη ὅς νοὶ νετῦῦϑ 

νοὶ] νι]. Νεςοῖῖς σπμῃ εἰς δὰ πηι] ρεγάηζοτεν 

ξαϊ απ ἀσλὶ ἃς νοσσμι τοῖλας εἴξητις οὔ ΟΠΊΠΙ εχ 
ρδτοιταῖιοης ἀἴατις Ιοηρίτα "6 τΟΠΊρΟΥ 5:80. διὰ 

1010 ἀιχ ΡΟ τ σαπη νετὸ πηραϊάςιπι ἸρΙοΥΠΙΙ Π0’ 
114 ἀο πη: το ϑ9γ 116 ὃς (δη{5 αριτατᾶ 1ηυ! 

ττϊτάσιϑ διιοτ θΘ Πα Ἰ συ 46 τ ργομοη Πομδυδτο 

ἀατρ τα» ὃς ἀρ 6 1:41 τητοΥγοσ αι 0 τείρου 
ἀόαος ἀ οἰ. νὶχ ταημάθην τοβαίρος οὐτοαν 
αυοάσας ργυάοητα ἄτας ᾿ητο ἢ Πρ επτα αἁ , 
ὨΤΒΠ ΘΙ} 10 ῬγῸ παπιαηα βαςοΐταῖς ςουοη ον 
Ὡυρπιοῦτοιο ρογηγα τὺ τ ἀὈ 6 [Ἐ. νὸν} (τυ !οίῃ5 ἱ 
σιδω5 468 115 τα τοιοτα ἀϊρηδ Πιητ, “10 (ρα 

᾿υο 11υ15. [6 Ππηνὰ] ὃζ (μα τυ] ἃ: απδ σιμτασ 
(ιβδιίσοτο ἀείσθατ, Ν ὰρ νετὸ εχ μιδ δγιιοις Δ ΙΒ" 

σοῖς ἰἰσοῦ τ απαη δ᾽ νἀ! σοῦ 48] αἰ Πουμ 15 (αἹρῦ 
σοΥπΘη βῆ ᾿θραγη!αιοσιθιι5 "ἢ ἰορ αι Π86 ̓π 
Βιηιρες αἰ 115 αἰ ποτυτυναηπναάτοττας Η1ὰ πη ΕΠ Ε δ΄ 
απαιη ΟΠ 150 ἔτ α πιο Ππμτὸ ροτιταδι τη!" 
ἄορι ἢς ᾿ρίς {υνάϊοία5.1δοςητ αυζοην ἰητοῦ {π τ 
σίοηο ρα σμογτίπνα. 510 δύτοπι γοιιοτα ᾿ρή μ40 το 
αυάτ ἰογια {πα Ἰοϑὰ ἰἰτοτὶς τταά τα ἤιηι, 41) αυ!δὲ 
"]Πἰπτὸ (δ ΠΟΙ Π65 πηθητᾷ οὐὶρασγιμς. "άς Υ. 
ογατίοποιη ἀρ γοΠοπέπηαωυς ἡ] ΠΟ [ευοῖιν 

Ν Ἀπ ας - - Μ } 
Ρἰαπὰὸ το] ἰροῖ» πὰς [᾽οὴγ ἤυ5 αἰ αὰ (δ {ιμλ}} 
δὲ ΡΠ 15 ΠατηγαΣ [Ὀε] ρου εν τπις 0115. 4115 ΠΗ 
ΠΟΥ ας πλαίοσ»η ἢ} Θπη} (γ ποογᾶ διά! 16 ν 
ἀϊοις δογαη αιῖα [οτἸρίτιντ ἤχεα ἔογξ ορἰπίουλ σ 
401π ραγιζοῦ ἀἴαιο Ἔσο ᾿ρία νεπογαζις ἔα Π|δῖ» πέῷ 
φαζας διε νπηυά τοπτοτὸ ἐάοπάο ἀρίαγα τα "" 
ἀδοεπτίς ας (τίσογο. ΝΝοα νοτὸ χιαῖ ΩΝ 
(δά ίιηι 4114 {τεῖρῆς. ΝΝοη επίπι μας ἴῃ τὸ μηοῖθῦ 
τία ἀ πάφηφιιντί Ἰὰᾷ ἔρανοὶ δ ίπιο ιογῖς οΟΠΡ 
ποηἤι ΝΑ ἰά τοτασι δγθιΠΠηγὸ οπνη εἰΐ δῇ 
Ἰεέξιιτα Εοττὸ νετὸ τὐτρὶ αράδινι Δη) δἰ τοΠῈ Ϊ ᾿ 
οἷτην 6 ται 2 πὶ {πιὰ ἤσο αἤδυγθη σον οἱ ταπαυά ρα 
σοΡ5 ἀΠ ΟΡ παν πα πάσης ογαῖ, σ᾽ οὐ Δ ΠῚ φυᾶῖν 
Με τη ἢ ἐχ νη ἀπηταχαῖ σοποτγορατίοης ἰά Ψ 

ἡναρ χγδοως ἃ ξ Ι 
γῇ σοπεὶσίτ, οδε Ἰά ξοτίδη οοποράθπάιπνϑεδι, 
ῃοιιθτῖς Πυριτετγίντ παι ἽΠοΡ αι.) Ρογαιῇ 
συνάφηη ἧς 11,60 πο ἀἰχί τηοάο 9 ἐς πιέϊαυς 
τἀπο:ροιξεα νετὸ πυπηθανῃ ῬοΙς μας αὐτ6 ΠῚ «ΟΜΝ, 
ἀογαπάιϊπι οἴ, σα] σαγα πε ᾿Π ΓΟ οἷς αυοά Φ 
(δὶς εἰγοα 1114 αοςί τ, σασίαπι: σαγντἀο]ςος δ 
ἀο, δε τοττῖο ὅζ [πρὶν σὰ ἤοἢ ρεγεγαξξαι 1115: 4, 
1 Ὧν ἔπι5,͵ 65 Γοπποὶ ἀπηταχαῖ αὐ τὶς, φἀθὸ {ι ἢ 
οἴδητοῦ δὰ (ς ἰοἰγο ρυζαοῦῖ την πους, 15 Ὲ Ν 
ποεῖς Τρ δ, ἔτος αἷρ [5 απεὸ ἀἠ ἀἸσοτίτι ἡ γι οί {" 
ἀϊοεθαητζαν οχιϑαῦῖτ. ΑἹ [οτὰ Ρίατεῦ μσοῦ [ 
τίιπη 4! 4 44π| ἀοςίἀεεῖς : νἱάο] σοῖς νι ἰρία 
{π|5 4114 ν γὰς (τὰ πιαίοτα σοη πογίτ: δούς, 
τῷ [6 υϑϊηἰ πιὸ ἸΙἀοπδαιη εἰΐς αὶ {χὰ ργυάεητία Υ,, 
τα {ας ἀΠσοπεῖα ν τας. 51 ΘΠ τη ἔγπιοα εχ! , 
(ς ἀϊςσαῖατ » πποἶτς σοττὸ τε ἘἸΡὺ5. ῥτο αι μοί 
σοητγὰ Ρασ ΠΑ ξυττ} 1η τορι ΕἸ Θά! ιιάας 
ἀϊς Ιο σὲ πγαϊογοίη αὶ πὴ 1) ̓οΩΥ ἤιις δπεογιγαῖε, ( 
δεάτιΟμδ 4 ἢ ̓ παε Πὰν οὶ ἀπά ΗΠ, Ἄτας τρί αι 
ἀϊσπάιντάογ, μα ΠΡΟ ΓΆ}} ἀππηο ἴῃ ἀπςοὶρ!πά , 
δεδπιι ας η6 ἰά ταϊγῇ ρασος, ὈΊοηγ ἄσπι βΟ 2 " 
ἔξαπι ἤδυιην αἰ Τα ται τοδί ὃζ αὐτογοπι τᾶ " 
ἴὸ δοηεοιιρήες Ουο δυζεπι ραδῖο σουτοπηρίδς, 
ἰλπὶ ἀΐςατα. Ῥγοξεξεὸ ποι πλμϊτὸ ροΠ ἢος το] αἰ 

ΡΞ 

ΗΠ] 

Ἐπεὶ Ἐπ τ πρὸ στ καὶ κὰῶῖ- ὁ 0. 

Β. πὸ ΨΥ .5}. δ 

[φ 



οὐ 81: 95).1 ὉἼΩΑ.: 
ἈΣΣΠΠῚ [1οη 8» 4πο ρτῖτ5 Θπ ᾿ἰδεγὸ μοί. 
πάρῦξ, ἐγιζγιις 5146 ΡοΙΟΙρΟΓΟ Ρογηγττεραῖ, 
ἰλῃγ γρζαῖς ΟἸΙ}10. ΡΘΙ Θίμ5 ργοοιγαζογος ΔΓΕ ΠΡ: 
βϑοαπίάσυς γε οοηίπουογαηξ ἂά Ιρίαπι ἰη Ῥοϊοροη- 
Πείαμη τπιτεὶ : αααί ορηίξοία {Πἰπ|5 ρτογήμις οὐδὶ τι18, 
δαὶ γι δι (οτιρίδνατς, Αδγοίναῖ θμιπὶ τ6511185 ΠῸῚ 
“9115 [δ (ς 1): 41 οι εἴτ οχ ἰογογα παρὸ; 
τ ὀχ ίορο Πρ τυτοϊαἡρήυ οἴ Ηας ἰρίτοτ νίαιο δά 
ἡαάτοιι 5 αέξα ξαογαῃῖ, πα ἐροὸ σομΠἀοἴδη8 1ᾶ 
Ρἰαιι Ῥοτίριοἰοθαηι 'ψιο ραίδο ογρα ΡΒ] ορ αμη 

. ΜΕΙΘΉ  μ5 βαηος αβδοῖαβ, οοητυσραράγαας ν δ] ]ουῖ 
Ῥολίφμμ, Εταῖ ἴα ταης αἰταδ:ὃς [τεχαθηζοῦ πδιηρα- 
Ἔα Σ ν ἀοἰνατύταις μα]: ποῦ τὰπι ἐς ὨΙοηγῆ 0 
θδηγ ἐ γὴς Ἰρίο οοππαογεηάίμ, ὃς ἀε ἢ 8601 η 6 
Πρ οραης γε ἰα ἐτόζαν 5011: τοῖο ἀθιθη 6111» 

ἀιγθαπηηις τΟΆ ζογοΥ Ροτγηϊοϊοίμῃι. Οοιρη}- 
δ τά 6 πῃ Ὀ οηγίο ἀτοοτγο, 0 ΡοΙΪδ τὴς 0] 
ἱπρίο ἀρυα (Ὁ ἔοτο ἡ )ίομθ ἕλη ἱρποηι:πἰοϑὸ οοι- 
Πηρύρνας εἰἰρ γνο οονυίοἱαθατιν,τοσαδάτςαιι γε ηλ8- 
ΓΟ ρ ἢ Ῥάζαπϑ δ᾽ Βοποίςξατη υ νὲ ορῸ ἰρίς [1Π} 

Οἰτὸ ἸῚ ὰ (ὁ ξιέϊογα μη αποΐι5 ἴσο. Οἀίῃ γε- 
ΤῸ δ. 1Β} χη ηίυ) ρογίααάοτε ἠδ ροΙῖος, ἱρίς πὶ - 
ἐΕΡΑγραΓαμάν αἰτνο! ὃζ πο Ρφίξο πλς ἐἰθέθυγος. 

00 ΔΈ ΓΟ. 10 τεληΠ Ηἤοτ,: 5 πὰ 1.15 ἀγαΉ σοῖο οὔ- 
ἰπιταργάη: οαληΐα οἱΐο ροτξογοηἀὰ ἀπορης αὶ ἀρ τε 
δ ργο με θοτεε ς {αὶ Ρς ολαν πλδ!βοἘὸ Ιρίδ᾽ αὐ] 
ἸΟ ν᾿ ἰυτίᾷ ν αϑρον . δῦ εο Ἰη!σία ἃ ἔνι 
Πονη, ἀν ά!ς οὐνη τλο παϊϊο πιοάο᾽ πιαποῦς νοὶ ]ς 
ὉΒμο[οτοι,ιὸ Πα σατ δ Π1 τ} Ὸ ΠΘΆ}}} ἹΠΊρ6- 

ἸρΟ ΛΑ] Ἰὰ τπαο  πατις οἱξ. Ροβτίάϊο (ουπιοηθὴι δά 
τὰ Παθυὶς ϑιγαζίοίαμη ἀἴαιο αὐ ρουπλἀοηδαπῆ ἃς - 
το πλο φῆσιμ, ΜΠΜι ἃς εἰδι, παι )}10 ἰοπ υὲ 
“Θαααζθηιις ἀπ ςογά ας ποίετα οαπίαιι ριβθηῦο!- 
"σας ἃ πχοάϊο, τοι οαμίάξηι ταὶ σταῦία πο ἔι- 
δα  όσοτηο ὨΣΊ οηφηΣ ἐδοὶ Ρίοητθμη Πα Πα ιτάτς 
Ἂς ψψομσα Ογηῦ τ ΠΟ Έ2Π) ΘΧΕΙ]6 1) Εἴ 4 τά 6141} 

ὩΣ ἫΝ ων Ρτοβο ἔς, αι ηάο 1111 ὃς ΠΤ νοθΊ (ἃ; 
Ἔ ΟῚΣ ςΟἸ πΒγ ηΐτον ν᾽άφατις: ἀὔπιοάο πα άπ ἠν:- 

ἢ} 4) Πα τὴ ἔαςϊας, Πα ας αὐτο τοὶ Πάει] οὐ ἐξ ΠῚ] 
Ἧι ἔσο ἴρ βα ΠῚ ας ό ἢ: τὰ μη τος ααὰπι ΤΠ 1015 ΖΕ] 
ΠΟ διαίταις, Γ)οπθῃ; αοαας Ἰρίπιτ τὰ νοδὶς ὡς 
ἀνωνν νον ον δητοῦ ςόβεπιαΐε ἀοῦογο. Ροςσαμα 
- ΘΠ 65 ἤτιὴ5 ΕΠ} ἀοσοροτίτία Ρεϊοροπποίο, ὃς 

᾿ ἱξἢ 5 (θροὸ ὨΔΠΓΙΙΓ ρθη65 Ζ105 νοῦ! 5 νάστον, ΕΔ- 

- ΩΝ ΑἸ] ἄρ ροςαηίδτιην ξεπέξεις αςοί ρίας Το; [ςὰ 
ἀρ ϑτοονς μιῇ νΟδῚς ςοποοάφηειρα Ὠθαμφάζ. Νό 
ἀρ ἡ ἐθαβήο, ἢ ρεσιη ας (α σεροτῖς» δυμα μα] Π} ἢ- 
Ἔμο “ΥΠδταγαπη,ολπι ΠΟ π ραιισδι βιειιτᾶς πη. Μαιο 
τὰν. τὸ δὲ εὐ Γαυο Βαρεο ποτα. Οοπήάοτα ἸρῚ- 
τι ἀἢ ΤΠ] γας ρίασοαπε : πιδηέχης ΠοΓάπε στατία 
οἷς Ἡδυσανιο ρεγαέζο (π|σορείς Β15 ρδου 118 4δ]- 
δίτηι. ̓ΟΒΘυα 64] ἄστη ἔοίο πηάρη δι) δ] σιδι!ά ἢα- 

δα; ππιρςὰ μας ΠῚ ρεσβερεσί5. (πὶ λᾶς τρίτον 
ἣν Πα, χαλη θαι ἀργὸ οὨλπίηο ξεγερατα». τες 
ον α τα ρη πὰς ἴῃ τὸ τὴς ΘοπΠιτατεγαπι, τ ΠἸρίΉ-. 
ηῇ ΠΡοηάοηαὶ ἴῃ ογα στη ἤπηρη. Αἴχαξ ἴῃ Βος 
δὸ ἣν, τἰθηγξς τ} ἀπ τοίη. Οοηίϊ αἰταθαπι ἴτα 6. 
αι. ΠΡίε πιθοῦ να]άς ψυϊἀέ ἀπ ἰραις Οοσαγτο- 
ν ᾿ατᾷ 4ιαι οὔ!!! ] ἀυχ ΡΓῚ ῃγᾶ πα] εἰίπιοα! τὰ- 

ει εϑέντία; οεῇ ὈἸοτγ ἔπας ΒΒ} οοτᾶ ας ργοπηῖτ- 
Ν δἰδγαατο «οριῖδῖ: { τα 01} αθιμηϊθ ΓΠΟΡΟΙ ἴξς 

τ ῬδΓ, δυλϊξος ΡΙ ΟΡθΙΠτεγ δά Τλιομεπι {οεῖραῖ, 
: σης τ}1}1 ἀἰοῖτ» (6 φυάδπι οὔτ! ῖε ν]τγὸ; 
ἮΝ νογὸ Προ Πδ : τύχας να ΡΟΠΙΤΙΙς περί εχ Γ- 
“ ἀδῖοτοα ἢ]ς αἀάσθαῃμ. 51 ὈἸΟΩΥ Πα5 της νΟ] ἢ 5 
ἀνοτε,, ἰφεόφις ἠφαϊδίτη) πδατάίαις ποἢ ἅτ: 

ὑτορθαη Βοος, (οργτίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδβι τς 

ΓΤ ΤΠ 0} τοάυςθα ΒΥ «ουπαεγ οἱ ΤΗ6 νγείίςοπι 

᾿ γμᾷτων. τφος ὃ κὶ τάτοισην ἔτι μήσί, ἐθέλῃ ῥῶ ὠκπέμοτ 

[ 201 
ὁχαλιστῶν τὸ μᾷλ τῶτο, ἐν τῶ ἀλοόθϑην σδίωνα ἐῶν τοὶ 
ἑαυτῷ κει τηῶς τὺ καρ όσα χρήκζαἴᾷ, τότε ἐκ φυ᾽ 
εἴα τουὶ ὅλ! ρόπους ἰὠντοί πτέρεστειν εἰς στὰ λον ον ἡ δεν, 

καϑείπερ ὄγιλελησρδόος ἢ ὄγιςε λῆς σπταντάπεισιν. 
τ ὃ αὐτοὶ ἐ δίωνος ἀλλὰ Ἔ εἰξως ὄντος μἂρ ΘΔΩΝΆ2 

φιδῷ ὠντεῖ, Κλ γόμους δὲ ητιδοστόύοντος. τα μδμ 
ἔπεα) μα μέχρι τύτε, ταῦτ᾽ ζυῦ ἐν τοῦ τότο 

χεόνῳ. τότων ἢ ὅτω χυομδῥων ἐωρφίκοιν τε ἄχθι- 
ξῶς ̓ὶ δηϑυμιίαν σὴ οονυσίε φἸ λοσι φίας ἄἀγαναϊ. 
ΦΕν ἐξίω τε βελρίμίω, εἴτε μῆ. Ἢ οἷ ϑερὸς ἡ δὴ 

τοῦ κα ἔχσθλοι Ὁ νεῶν, ἐσοχει δὲ χαλεπαίνειν δ ἐἰ- 

ἐδεὴν ἐμυὴ οἱοϑυσίῳ μι Ἄλον ἢ ἐμέδ τῷῦ ἦ κὶ τος βιὰ- 
σειρμδῥοις ἐλϑεῖν ἐμεὲ τὸ Ῥίτον εἰς ἃ πορθ μὸν αὶ ἷδὸ Ὁ 
σκύχλαν, Οφῥ ἐπὶ Ὁ ὀλοῦν αὐαρυξξήσουμοι χοίρυδοῖν 
λέγφν ὃ φοϑὸς οδονύσιον, ὅτι μοὶ μᾶμοιν ἀδιωύατον 
εἴν, δὲ νὰ ἥτῶ “οροηετη λακισ μᾶῤου ὃ ὃ παρέβευ- 

θεῖτο ὁ ἐσθεῖτο μϑδεὶν.εἰκ οὐόμδρος οἱχαλῶς ἔχφν, 
ἐμὲ ἀν ψελον αὐτὸν τὴν τοϊείπον ἐλθεῖν δῃ τᾶ γος, οὐ 

πείϑτεν δὲ αὐτὸς μοι πομιπτίου δος σπου σψν ἔφη; 
ἐγω γὲ ὧν τοὺς δποςόλοις πλοίοις εἰ βαὶ σδηενούμον 
πλέϊν τοϑυμὼ μόδος, πὸ δ ἐν τὸ οἰόμδρος σεὶν,εἰ δχχ" 
κω λυοίκενν δτιδν.ἐστοὶδν[ αἰ δεφανὼς ἡσίκον μδρ ἐ- 
εν, ἠσδικέμζω Ἀν, ὁ 3 εἰοδέν μὺε Τῷ κοΐαμδύειν ξοὸϑ - 
σιέρδρον δρῶν μη χανίω δ μέϊναι δ τόξ' ἐχφλθγ, μη: 
χανὰ ἢ τοιαΐ δὲ να Τη μα ταῦτα ἐλθὼν ἡμέρᾳ λέ- 
).4 τοδός μεπιϑονὸν λέγον. ἐμοὶ κὶ σοὶ δία ν ἔφη χρὴ 
φοὶ δίωνης , ὧκ ποσῶν ἀπαλὰ χθήτω τῷ αἰδὶ αὐτὸ 

“πολλάχις δὴν φέρεαντι .ποιήστυ γ)αρ δῇς σὲ ἔφη δδωνι 

πίσε,ἐδιῶ ὀρκένγον ὕπολα βόντοι τὰ ἑαυ οἰχεῖν μιὰ 
ὧν πελοποὐνήσῳ. μὴ ὡς φυγείσδα δὲ, ἐλ ἐς ὠυτῶ 
κιὴ δεῦρο ἐἴξὶν ὅποδημεν, ὅτ᾽ αὐ ἐκείνῳ ἔ κοὶ ἐμοὶ 

ποὺ ὑμὶν τοῖς φίλοις κοινῇ ξωω δοκῇ. αῦτα οἱ ἐναὶ 
μὴ δι ολσύοντος ἰμοί. τούτων δὲ ἐγγυσταξ γιγνε- 
ὅπ σέ δ» χὰ τοι φοις οἰκείοις, τὸ τους οὐ ϑείσε δίω- 
γος μιν τὸ [έβαιον ὠκεῖνος παρεχέτον.το λούκας- 
5 ἃ αὐ λάβη" πἱ πελοπύννησον ἐδ καὶ ἧα ἢ 

κε, παρ᾿ οἷς πίων αὖ ὑμὴν δοκῃ. καρπου δὼ δὲ 
δίων, μὴ κύριος δὲ αὔοῦ ἐδ γιγνέδγω αὐελέάγαι. 
"ΠΧ Ή ιν Υἱ πε Ὁ Δ : χί Ν ͵ 
ἐγὼ γεὲρ Ὀμεῖνῷ μὰν ὁ σφύσραπις ζω τ τοις “ξῶ - 

εμον αὖ τοῖς χρήμασι, δἿ μά ον γγεῶαν ἄδθι ἐ 
οὐ 7) ὀλίγα ἐς-α!. σοὶ δὲ καὶ τοῖς σοῖς, κα )ιὸν πε- 

Ἧ ὉΣ κα ᾿ ΔΝ ον νὌ»» 

“ἰςξευχα. ὅρᾳ δὴ ᾳντα εἴσοι ἀρέσκει, κοὶ ῥδψε ἔπ 
σεις ὃ ἐνιαυδ ἢ τον εἰς δὲ ὥρᾳς, ἀσπιϑι λοίβῶν τοὶ 
χκύμοΐᾷ αὕτα.ἃ δίων σδοῖδ' ὅτι πολλὴν χάριν ξᾳ 

σοι! ϑζχσραξα μδϑύῳ ζῦτα ἐῶ ὀκείνει. ὄτον δὴ ἐγὼ 

Ἀ λόηον ἀκέσεις, ἐσὺ ἀέραινον μϑὸ. ὅμως" βελόί- 

σείμϑιωος ἔφην εἰς Ὁ ὑφεραίαν τω δὰ Ἰότων τοὶ «οἱ 

ξανΐᾷ ἀπαϊγελῶν Ταῦτα ξυγεϑέμεϑα τόξ, ἐξελά- 
ὄμον δὲ τόϊ μ᾿) Ἰαῦτα κατ᾽ ἐμιαυ γμυόρμϑρος, ἀί-. 

λᾳ συβοοχυμδυος,σφόῦτος δ᾽ ἦν μοι ἡ βθλὴς ἡγού- 

μενος, δε λόϊος. φέρε, εἶ δζογο εξ, )άστον μνεδὲν πτοιξίῳ 

ϑϑονύσιος ὧν φησιν. ἀπολθόντος ψέ με ἐαὶ δθηιςέλλη 
σίωνι πιϑεινὸς αὐτός ᾧ κράλλιοὶς πορϑιοῖς τ αὖ δᾳ 
κελανέμδνος ἃ νυιῦ «ϑὸς ἐμ λέγφ. ὡς αἰτεῖ μϑὺ ἐ. 

ϑέλοντος, ἐμᾷ ὃ ἐκ ἐθελήσαινίος ἃ ὠροὐκαλῶτό μι 
δρῶν,ἀἰγ᾽ ὀλιγωρήσεντος δῆ κείνου τὸ ωὐλάπαν 

ἐν αὐτὸς Τναυκλήρφν δε: ἘΟΡΉΝΝ 
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292, ΙΝΕΑΘΟΑΥΜαΟαΚΒΟΟΚΥΜ 
ἐνδείξ 3) ὁ πᾶσι ῥᾳσιέυς ὡς ἀβαλῶν ἐμὲ ὠκπλειν; 
ὥρᾳ τις ἐϑελήσᾳ με γην ναύτης ὁρμώ μᾶρον ὧκ ἃ 
σδὲιονυσίᾳ οἰκίας. ὠκοιωυ γορ δὲ τοῖς ἀδλοῖσι ζακοὶς 

ὦν τῶ κήπῳ τῶ «ὐϑὲὲτίω) οἰκίαν. ὅϑεν εἰσ) ἀν ὃ ϑυ- 
ρωρὸς ἤϑελέ με φένναι μὴ πεμφϑείσης ἀὐτῳ τινὸς 
ὡντολὴς οὶ “ονυσίου ὧν οἱὲ μιείνω τὸν εν ταυτὸν, 
ἕξω μᾶρ δίων, ταῦτα ὅπιςέλλειν,ὧν οἷς τ᾽ εἰμὴ, 
ἃ πρῴτω. χρὴ ἐαν μδὺ δὺ) ποιήτι διονυ σι) ὧν φη- 

σι" οὐ παντώπχτασιν ἐς μ49: κα ταγελάςως “πιο 

μένα. ταλανΐᾳ γωρίσως ὅδην οὐκ ἔλαπἶον ἂν ὠκ- 

τιβφέης ὀρθῶς ἑ Κᾳ τον» οἴωνος οὐσία ὧν οἢ οὐ γι- 
“νήται το γιοῦ ὠπειμμφαίνονίᾷ, οἷα εἰκὸς αὐτὼ γέγγε- 

ὅγα!. ὥστορο μδρ ὅτι λεήσομω ἐμᾳυττώ.. ὅμως δι, 
αἀναγχφον ἴσως ὡνιωυ τόν γ ἔτι πονή σοι, τιοὴ ἔργοις 
353.“ ,» ' ! ΑΝ 
ἐλέγζαι ( εἰρᾳ ὥτη υ»τας σδιονυσιου μὴ χανας. (αὺ - 

’ ͵ ᾽ λ - ͵ ἔχ ᾿ 

το μοι δόξαν 4 εις τίω υφέρωμον εἰν χζζρος εἷγο-: 
7 "ἽΝ [ 3 “, νυ» 

νύσιον ὅτι σόδοχταὶ μοι ψᾶμειν. ἀξιῶ μίω ἐφίων,υὴ 
ΐ 4. ἡ γὺ ; ὕ ᾽ ἃ, ν ἢ) ὅν 

κύρλον ἡγε) ἅ)γοὴ σέ σδέωνος ἐμεξ, πέμητειν ἢ μετ᾿ ἐμξ 
᾿ δ τ -ἀ " ᾿ " ͵ “Ἢ 

σε ποῶρ ἕὖ τὸν “ράμμκοίᾳ τά νι ὁ εδὸιδδα ἐυλῶν- 

τα. οὶ ἐρφοτᾷν εἴγε. ἀῤνορι ζαῦτα ἐὐυττὸ ἡ κοὶ μυὴ. βά.. 
λεῖ ἧ ἀν ἁήα 1 ὠξιοῖ, καὶ ταῦτα δχιςέλλειν 

ὅτι τχιςω. σὲ δινεωπορίζην μηδ ἐν πὸ Ὁ δὰ ὠκέ- 
“ 3444} ρνε : , »- ξ ον νον ]αῦτ ἐῤῥνθη,ταῦί ξωωωμολογή σφ, ως γυν 

οἰρηται φγεσόν. ὧΐξ ἑπλισόίσς δὴ τὰ πλοῖα κλ τῶτο, 
κ) οὐκάτι μοι διμυατὸν ἰοῦ πλῶν. ὅτι δὴ} μοι γἡ, σ[ο-- 
νύσιος ἐμψήδγη. λέγων. ὅτι τἰρ ἡμάσφαν πῇ; οὐσίας, 
εἴνωι δέοι δίωνος. «ἰω) σ᾽; ἡμίσφαν, τῷ ἱέως. ἔφη δὴ 
πωλήσην αὐτίωυ. αρᾳϑείσης 5, τὸ μδἂρ ἡμίσεα ἐμοὶ 

͵ 4) γ" ἐ ᾿ ᾿ ] 

“[ὠσῴν ἀγήν. τὸ οἱ νμίσεα τῷ ποι σι καίαλεῤψειν 

εἰμτό. τὸ γαρ δὲὺὴ σδευχὰόζοτον οὕτως ἔχει. πληγεὶς 
οἵ ἐγὼ τῷ λεχθέντι, πώωυ μδρ ὠμι΄ω γελοῖον εἴνω! 

ὅτι λίγ ἔπι. ὅμεως οἡ εἶπον ὅτι λφειη ̓  ΨΥ σὲίω- 
ἃ Ν τιν ͵ ς Ὁ τ ν Ζ Ἴ 

γος ὄχιςολίω͵ ξιεμᾶρειν ἡμας.") φαῦα πόλιν αὐ" 

ποὸ ὄχιςέλλειν. ὃ ἡ ἑξης ἴρύτοις, πτώνυ νεανικῶς ἐπτεώ- 
ζω ᾿τας ΕῚ Ψ εἰ Ἂς γ7 0» λα τί ουσιαν ἀντῷ πώσαν, δΊΤΗ τε ΚΟ] οτος γλγελε 
Ὁ" ι ᾽ ᾿ .] «ε 3 , «αὶ οἷς τισι. φρρθς ἐρυὲ ὃ καὶ, ἐδὲν ὅλως ἐφϑέϊγετο πε. 

Οὲ αὐτὴν. χ (κίω ὁστυτως ἐγὼ ποὺς ὠμένον αὖ, πε.-. 
’ Ε Ὶ ’ 

ΕΑ τὴ δίωνος ρα γματων, οὐδὲν ἔτι ο)ελεοοίίην. 
ἼΩΝ κο, , 3 ΑΝ - , μὰ ΑΒ 
βὸ ἐν γωρ ἔτι πλέον ὡμ ποιεῖν, μέλοι μδὸ δὴ τέ- 

τῶν ταύτῃ μοὶ βεβοιϑερᾶμον ἐγελόνει φιλοσοφίᾳ 
χες "τὸ ἢ μαι ταν 3 τῆν ὦ , ἣῃ 50 Φίλοις το ἡ μι ταῦ ἐξώ μὸν ἐγὼ κ) ὁδιονῦσιθος" - 
ὗν: , " 3 πὰ γὼ μόν βλέχων ἔξω, χα ϑυώπερ ὄρνις ποϑῶν ποϑὲν 

ΕῚ ’ ε ΑΝ ἥ ’ Ω αγαπηεῶτῳ. ὃ δὲ δζοε μα χανώμδμος τίνα τ οὐπον ἀ- 

νωώσοξήσοι μιενμηδ ὲν ὑποδοις γῇ; δίωνος. ὅμως δὲ 
ἔφα δ εταὶ φοἱ γχε εἶναι! τος πτᾶσειν συρελίαν. ἣν 
δῊ μιϑδοφόρῳν ἴοις φρεσβυτέοοις, φ)ογύσι Θ᾽ ἐ- 
πεχείρησεν ὀλιοομιάγοτέορις ποιεὶν ν οὐ τὸ τῷ 
ποτρὸς ἔάγη.ϑυμοϑέντες ἡ οἱ σρατιωταιξωυελέ- 

ἢ , Ἀλλ ιώ- Σ ζ γν 

γήσειν αν Θόϑι, κοὐκ ἔφασειν δεν, εἰν. ὁ οἱ᾽͵ ἐπ - 
͵ ΄ ΄ ᾽ ᾽ φειρᾳ ξιώξεωῶι, κλείσας ταὶ Δ ἀκροπόλεως συλας. 

"ἐν 3 Ψ συδ ᾿ ᾿ 7,2 -“ζἪΊι , 

οἱό ἐφέξοντο ὁυῦτς χρρῷς ΤΟΊ οι χη παμώνῳ ἵνα βοή.. 
͵ Ἃ Ὁ 

σαντες βαρίβαρον Κη πολεμικόν." δὴ φἰδασεὴς οἷο - 
Ἵ , « 3 νυσίος οπυόμδμθΘ΄,ἄπαντα συνεχώρησε," ἔῃ πλείω 

τοῖς τοτε συλλεχβεισι γ)} πελίᾳςῶν. λόγΘ’ δΥ τις 
Δ λῶν ε « ͵ Δ ῃ (αν διλλϑεν, ὡς ἡραικλείδῃης αὐτί’ εἴη γε)». 

« , Ἵ ὃ γ ͵ὔ ε Ἃ ς ΄, ως ἡταντῶν τουτῶν. Ὅν ἀκούσεις, ὃ μυεὺ πξακλείδης, 

ταγὸ ἐΔΟΙ]ὰ ουμχέϊ!5 πρηϊβοος νε}16 πῆς ἰρίο ῃοΐομ 
ἀ (ςεἀοτο:αυΐίηαην αγει παι! αἴροττατε ὃχ φάθ 1 
ρί15. Ἰλιοηγ ἢ} αὐάςατὸ Ηαἰδιταθαπι εαιυίάεπι » ἥξ 
αυ!ὰ ἀεξοῖδει ᾿ἸΠσοιῃ χη (1.1 Ἰρέις 41} Οἰτοᾷ αάοούης 

τδητοιοττῖβ, ν μάς δ ἰαίζου σι άσῃι ὨΠ ταρουῖέ 
Ἰϑιοηγεϊο Ἔρτοά! ρειταϊ πῆδε, Οὸά ᾧι απηυμιβέϊ" 
ταδηξογο μαῦθο ςααιάθηη αι} τοὶ θρηϊβοοῇ 
ποτύπιαας ἔλοίαπι αιηδιις πὶ οΟἐίτιτιι., φυίάνοϑ' 
ϑαπας ς ἢ :οογἤς πομμ  }} οοτῦ αυᾳ ργομιθῦ 
τεγιδαρ τροροτα τοο απτὶάς: πῶς πλρὰ ηδ ΟπηΠ1}0 
ἀςτὶἀρηάα νι οῦίτος. ῬΑ ΟἸ" Πλ ΠΔΠ0)» Τ1ο"}} 
ΠῸΠ Ραθοιούπαν ααὰμα σεητι τὴ τα] επτοχ ἢ 4}}}516΄ 
ἐτὸρἰξιμῆστο νοὶ τς ςἐ δ δίτωγ. Α΄ νοχὸ ἢ ἴτὰ ἐθ 
ἀαηῖνῖ οας νυ π}}]6 οἢ σα[ τας» ὸ τὴς νογίάνπε, 
((ο. Ν᾿ δκυιπιταιηξ ἑοσ ἃ ποοοῖδ εἰξ μὶς αηηᾶ αὐ 
τοϊογαζομ γα ἱπατίο πος Ὀιοηγίη τοὶρία ρίο Υ" 
εἰδας τρύάγραοιο, (ὰπι ἐΐὰ πγροιηι τοηίαϊταυ οι 
(ἐαμιοηεὶ πλοχ ἀλς αά᾿ ΠἸοηγ ἤυμι τοι, ν ἰἀογ! ΒΡ 
᾿ πϑδηοηάμ πη). 8ς ἃ χά ἀϊ, χὸ Ὄχι ἐπ πγλιοῖ Ὠ]ὃ ΠΝ 
ἀρ δ) Ἰομομ ργοσίπ5 ομγλια αυαη ἀομαίηιμηι.» 
ἀςόμις ορογαριθειν οὐδ νε νηὰ πνόσαῃ! ΝΡ 
αυθαὰς αὐ εἰμ (ογισονοῖ,, Πσῃιἤζαης τὸ πο. 
ον 85 ἄϊτηις Ἰῃτοσεοραης νττὰπι δὶ μαο (μι 
Οϑϊ » πέςῃο : ὃς παι αἰ Ριατοῦ οα ψυδδμῦ 
ἐχιβᾶτφ. ]Ἰάφιις ἀιὰμ, ργημλνν ἰπάπαπι {ΡΠ 
ἀν εἴθ, Ιητοῖρα νοέὸ μι} }} ἰὴ τὸ Π)ιοη στ 
ΟΕ οἱϊς τοπταηάιπ) ἔας ἰηΐοῦ πος αἀἸέϊα {μι "ἢ 
᾿ς ἔουδννε πο ἀιοο»οομμθσμις5. οί μα δ," 
[6Π} οὐ ἰάι πδιιος αἰ δ ης: ἸΙἀφόπιις πι}}4 10] 
ἔογος νἸζουῖι5 παι ραμ 4: ξασυϊτας: Τοιοηγίμις ἀν 
ΠΟΙΔΔ1Β1] ρτατογιΠ] του π Ὀθης, τά ϊᾳ ᾿θμ! 
θοποτγιι ὨΙΟ 5 Ραῖς Π]1ο ἰατο ὕγαποτο ἀδδεῦν ὁ" 
Π.] 41 νοτὸ δὰ Γιοηδαν μλιττὶ. ἤδης οἰσο νομάϊ α΄ 
τῷθο.α νοηαιτανρεοιπίατι ἀϊπιίάμαα εἰ τ 
ἄλληι, 4ιοα δα )οη ροείφγαζασ: ΤΟ ΠΠ112 ΘΝ 
ῬΕΠΟΣ ΠΟΘ ΡΓῸ Π|1Ὸ το ἰοσυαδιτανεῖτα Θη ἰΩ} ἠπ5 ΙὈ 
ΟΧΊΡῚ ἘΠῚ ετρὸ 11}15 ἀιέεις Ῥουοα  ἤις, τας πῦ Ρ 
ἴδ! ἀρ  ἰμς ἐὰ ἐδ τὸ ἴσαι. Ὠ χι ταπῖθῃ ἀϊοετό Βῦ 
ςχρεξξατε ἃ ΠὨίοηε τοΙρου[Ὡπ. ἴηι ταγίο5 μ407 
Ρία δή Πα τείοείδουο, τ]ὸ ΡΟΠἘ Ὠληη 15 αιάαξιεῖ 
ΠΟΘ χ ὨΟ 115 ΓΟςΙ ΠῚ αθδηξζο [ἰδυς Ργεῖιο; πο ραξῖο μας, ὃς αιΐθεις ρΙαουίτ νοά άιτ, ΜΙ να 
τὸ 64 ἀο το νϑιθιιλ οὐγημγο ἔθος Πὰν, δεῖ 
(πη ττο ροίξπας ἀθ τε Γ)οης Ὠ]μ1] νἱτουίας Ἰοα 
ἐατῃ»αρρο σὰ πω }}} ΔΙΡ 1115 Π16 ργοίς ξηγαπι 
ΧΙ μάγεμ. Ηδέξθηις μᾶς ταῖΊΟης ἃς ρμι!οίορν 
ἃς ἈΙΏΔΟΪ 5 ΔΌΧΊΪ ΕΙΠῚ ΠΣ ὐ 9Ὁ Ροΐϊ ας διιῖοπὶοβῦ [᾿Ἰοηγάίϊιι5 ἱτα γἱχίηνας» ντ ὁρο αιμάθῃν (οηρεῖ δ΄ 
τγὰ (ρρόϊαγοι, 4 διιὶς Ζιαιάαῃη αἰἸουμάς Οὐρὶ 
Θαοΐαςς:}}}ς νοτὸ αἰπἀυὸ, 400 Ραέξο τὴς ςοἰμρε 
τ ΔΟΠἰηατοῦας ἐδ γθθιις αιυμάφι )Ἰοηὶς ςομοθάε 
Π1811.1 σατο ε 5 το ὨΘΟΌΓΙΠ5 ροῦ νῃ Υ 1Π| 
ΟἽ δη. Δ) ῖοος ἰπϊοῦ πος οἱἱὸ ᾿Ῥεᾷ οὔργρς, Ἐο αὐτὶ 
[επηροσε [Ἰοηγἤπ9 νθιεγαηὶς α Πτίδιις {πρεηθ! 
ΤΆΣΠΆΘ ΓΕ τοη ται τ» ρτέτοῦ Ράγεητὶβ ςοπίποιιδιμέν 
Ἰτατὶ νϑτὸ τη} 165 1 ν ΠῚ ζοπιυδπογαης, ποαυέΐ 
ίς τοϊοτάτιιστος ςΟ μη θαηζιν ταις 1116 «αὐ 41΄ 
Οἰβιρἤως Ῥοττὶς σοοσςοσο {Π|Ὸς σοπαθαηζαγ, ΑΓ’ Ι τορότὸ δἀποητασᾶς αἀ τησεπία, οἰαιποις 48εῃ 
θ4ιθατ ἃς δ6 ])ς ΔιτΟ ἔτος. Ουο τη τοις 
[Ἰοηγἤιις οἴέεα ἢ} οΟ(μοταράτη: ετἰᾷ ρίυγα οὔβι ως 1]}1ς ςὅςεῇης. Αὐμπηοῦ αἄϊξαϊ: Ηφτας 46 τυ! 
ἴα5 ΘΠ} 15 ςφιί ΕΧΕΕΙΗ͂ς. Οιοά Ηφχας] ὃς υ! δεῖ! Ρεείφηγί δός οἰά ξυρᾷ ἀττὶ Ρυϊτ, Π)]οηγῆις γεϊὸ εἴ “1! 

5 [ω] φονς ᾿ὰ “᾽ »φ, τ πούῶν αὐτὸν ἔργον ἰφαγῇ, ο)ονύσιος ὃ ἐξα 
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μὴ ἀρὰ Ατομεάδπλπι τπάποίς {{ΠΠ:, 
ἢς 

οροϊϑαβεξεατετ,πεαις ἱπποηίγεατ. ΤΒοοάοῦοπι 
β4{δ ἰη Ποττοϑ αοςοτίαίς. Εταπῃ βοστὸ ταις ὃς ἰρίς 
1ῃ Ποιῖις Ρεγαιαθιδης, Οκτογα αι μάθπλ Ὲς ἐΠτΟΣ ιἰ- 
οϑτίβέζατα Πιητ, ποις (σἰοπθαιε ἀπη οςοἸ οαιο- 
᾿Ἰοτας ι ἀ 1:: [64 αι τας ριασίσητο ᾿ηηις Ἰλ᾽οηγ- 
ἴ9 ΤΏροφοτος ὃς ποαὶ ἃς πχοηχί!» Ο Ρίατο αἰ, ])1ο- 
Ἀγῇο Πιαάςο Βυὶς,Π Θγδοάεπι πὰς αὐάυσοῖο ρο- 
[ΕΟ ον μι δι ἴῃ [δ ἀο! ατὶς τείρομἀτυμηιᾶς (ι π0 - 
ἰϊτ ἀοϊῃάς ουτη [ ̓ Οὴγ ας ̓π 5101 τι διλοτ 5» [α]- 

ΕΠ βοτηγίτζας νχούοη ΗΠ ἀμνῆυς ἀπάρεεο, φἴαυς 
Ϊῃ Ῥοϊοροιποίμ αθὶγς ἰδίας παριτατο» ΙΒ} 10] 
ΤΟ Ἰδηζοηχ ςοΏ ΓΑ ΤΟΥ ἤμπι» ὃς θοπογᾶ πα Βῖς 
ΟΠ 1ος,βιαέτιις Ροτοριεητξ. Η:οεῖρο βάπςοϊα Ε΄. - 
ΤΆΟἰ θη ἰᾶιη γοραι ἀτῆὰς Ἰζογι γοςαθο. 8518ὲ ἱ- 
διζασ οχ ρείπτα γοσατίοηθ » ἴσο οχ (εσαμάα πὰς ες 
ὙρΠογίτροιιπι υϑἰοηγῇο σομἤίταςθατα τοραράμησις 
ἀρα μα ῃγα}} ΕΤογ αὐ 141] τηξδταγαν νοὶ ὀχεία ντθό νοὶ] 
ὑπ γε ο,ταητι γογὸ ἢ ν ἀοδιταγοχίγα Ηπ|65 πηττα- 
ιζγίοηος αἰ τος Τλιουγίο νάσαταν. Εἶσο ᾿π 410» 

ἸΘηγ ἢΠ,σοη ρα {πο ὁ Οοποθαο τείρομάϊτ» πεάτις 
ϑθδῃη Παυαηάο ἴῃ αἀ δι τὴς ἀρραγοατ,α] 4 ααιο- 
Ἅ18ὴ} πὴ} εξ ρα ατιιηι.δοαθηεὶ νοτὸ ἀἰς ἴπ τρίο 
οἰθραίςα!ο Ἐπεγθίας ἃς Τ᾿ μεοάοτος αὐ τς Πλ ΤΩ ΠῚ 
[ἢ ἢγράυμι ροττουτεὶ σοπποίαγαης. (οηβοίιηαιιο 
θοάοιϊος ὃ Ρἱαδτο παῖς Αβια Π Πουὶ ςοπάϊτιο- 

᾿ϊδυς Ζαϊθις ἐς Εογδοὶ, ἐὸ Ὀιοηγἤας τπδοιπὶ ἴ6- 

σα ς σοι δηΐτ. ἃ Βαϊ, χααη. Αἴ ΕΠ ρα πο» 11-- 
{νἀ ζατγαης (το! τος αὐ ΠΗ τας 46} σοπηρτο - 
ἘΠ ἀρῃ Δ ατηταϊηιιο Ρογίσαϊαιη οἰξ 5» ἢς ΠΠς ρτορὸ ἃ- 
φυσι ἔτ. ϑρημοῖο ογσο ποδιίσαπν ον  {ἔππά10 26 
ΤΟ τ ἤματι. Παιπαὰς ἱταυοτᾶς τηρ το Ι αα ἰρίϊιπ; 1) 
“αι άομη ΠἸθηίο [ασδην] αοιγιπαηῖοβ ἐθρο νοτὸ 1η- 
ραν μεκοηξι με Ὀϊοηγῇ, πο τὰ οοηττὰ ἀαὰπι ἢουὶ 

ΠΕ ΉςΓΙς, ΠΟὰΪ ΄υ!οηταπι ἀσα5 αἀπογίας Εἰογα- 
Ἰάφι Νανα πὰ πων μα] Ὁγορὸ «ἰσαθὶ ἀϊμει- : ἊΣ ριορὸ 

ΕΠ, πνδηὶβο Πέσιςο φἀοίίς  ἸοΩγ ἔιι5 νοτὸ ἢις Δα ]- 
τἰδοχαγῇι ἢ 1γᾶ5 ἴῃ ναε] ίχας (8 τλπζαιηῖ σο] οὕθ5. 
υαίος 'τᾷ σου Πτιουὶς αβοιτο. ΕΠ πεοάοτος αἀ ρΡε- 
Ἔ οἸαϑ Ρεοοὔδεης, πηδημν οἰτ9 ἀρρυοβοηία ταυτὶ 
Ἂ" ΡΝ Π6Χ}}) 4 ταὶς ξιςοτοι,ἀεργοσαδαταγ, Τ ὥς 
80 ΓΟ 6Πὴ {πο ρίοης εαμη οοπίοἰδιατι, ΒομΟ 

δ Δ)1Π10; Ἰῃηυαηγ, ὃ ὙὝπεοοδοτος. οι δηϊμπὰ δἰ ζοῦ 
θεῖς δυάδι [ἰοηγ ἔτ χυὰῃ Ποτὶ ργομῆν. Αι 
ΟΔΥ [15 τγγάπηϊςο πἰπλίαπι ναΐτιι πλὸ ἱπταϊτας, 
Τδὶ, Ἰηαϊ ρτοιιῇ ἈΠ}, πὰς πιάση (τις ραγ- 

ἀδμγι,, Τηγὸ γοιὸ Ρεῦ ἀφος,»ἱῃηααπη, ΡΥΟΠ ΗΕ πο ἢ 
Ἀξξαγαη τς ἤας ἰρία,χυια πῆς ης ας α5 Πἰς ἀορτο- 
εἰτὰς ας οθο ἰοσιτας ερτοάϊος. ΡοΙὲ μας Ὠίσηγ- 
“5 φυϊάδηη ΕἸ γα  ἀοπι σαρούο σοπᾶβατις. ἜΒΘΟ- 
ἰὸς Δυτοη μας ρδὺ πιποίος {Π] Πρῃῆσαις» νὲ 

ϑλα ἀττίροτοῖ αἀιαοπυῖτ, ΜΙίογας αυμάθτῃ [)}10- 
γ τις ὃς ΤΊ ἤλτη φασπάσπι ουπα (ας  Πεἰ δυι5.ἰαθ ης 
τ ΕἸ ΘΓ ΟΠ ἀθπη ἱπίδαυ! δεά ΠΠΠονντβοτεατ, δητὶ- 

δἴραης δζραταο αυοάδεῃ ἀεὶ ἤρατίο (τε! πξες ἀεα]-- 
δ ἴηττα (Διτ μασι ποπἤυπι ἤπ65 (Ὁ τοοθρὶτ. [ὯΠὰ 

ΒΙ ΟΣ ΤΠ] Π}]ΟἾτ118 ΘΟ τγα τὴς ΦΧΟΥΈΪς ῬιοδαθΉ θη 
 οαγίας οσζαοπθπι μᾶπα ρΘΓ ἸὩΠά τας ἄϊι δαρ- 
ε στα, ῃς νἹ Δα] τος δά Π)Ἰοπεῖη ρθσπηϊα πἰττότθη 
πα ρας Βα ἴα νἸάστιγ. Αἰ ρεϊπνὰμη ααϊάοπι εχ 
ἐ τὴς ηλΠΠτροοσοαῇοηοιη ρύαογεης δ πη }16- 

ἣν τως ἄδοεπι ἀϊογαπι ἰη αι] διεὶς μια θἐταθατη Βοι- 
" ὅἤσης )όξυγα., [τάσριε πῖς ροῦ 605 ἀϊος οχεία ἂ- 

Τηζογεα 
Ὁάοίας γυς αἀ {6 γοσδῃς» πλυΐτα οἰτόα δὰ 

οἴβ, (οργτηίαῃ! Ὁ 2012 Θυδει τς 

ΡΥ ς«ουπίδϑγ οἵ Τῇ ννῈ πΠ6 Ττυβ!, ἰοπάοη 

ΓΕΡΊ5ΤΌΟΤ 4. τ 
λαθέιν. δοτοροὸν σὲ ϑεοσδτην μοταπερέψαρᾶμος εἰς 
Σ κῆπον, ἔτυ χον οἱ ἐν τρί γυύγτῳ τὴ ἐγὼ τοῦ αήράπει- 

γον, τὸ μδὺ οὐεῦ ἀλλα ἐτ᾽ οἷοθα εἶτ᾽ ἤκεον ῥχν λοηοιού. 
γῶν 7 ᾧ σὲ ἐγαντίον εἶπε ϑεοοότης ἐμ «ρὲς ο)ογύ- 
οἱον»Οἱ οἰγώ ἦ- κἡ μυέμψη μων -πλώτων γδ ἔφη δδονύσιον, 
ἐγὼ πείϑω ταζονὶ,ἐαν ἐγὼ ἡπύωμωαι σευεν ἡδακλεί.- 
δὴν κομίσοι διιωυατὸς ἡμὴν εἰς λόγοις φἷϑ}  ἐξυλη- 

μῴτων εὐυτο Ὑ νιωῦ γεγονότων αὐ ὥρᾳ μὴ εἶδ ξῃ οἱ εν 

αὐτὸν οἰκεῖν ὧν σικελίᾳ » τὸν Ὁ υἱὸν λαξονίᾳ καὶ τίω 
γιυυαλζαν ἀξιῶ εἰς πελοσόννησον δ)ποτιὰ ἔῃ »οὐἰγοεῖν 

ὁ θλαηγοιᾳ μησ)ὲν σδονύσιον ὠκθιχᾳ ρπούμδνον δὲ 

τοὶ ἑαυτῷ. μῥετεστεμια μείω μδμ οὐ, κρὴ τρότερεν 

αὐτὸν. μιοταγτέμυψομαι “δὲ χρὴ γιοῦ, αὔτ᾽ οὐ δαπὸ τῆς 
οροτέροις μετοπο μιγηῆς αὐ τε ἡ ὅπὸ τῆς γυωῦ ὑπει- 
χέσῃ μοι. διονύσιον δὲ αἰξιῶ καὶ δέομαι αὐ τις ἐν- 
πυγχάνῃ ἡρακλείδη ἐν τ᾿ ἐν ἀγεφί, ἐαύπ᾽ ἐγθείσε, 
μησδὲν ἀλλο ὠντῳ φλαυρονγνεϑγαι -μοταςῆναι δ᾽ 
ὧκ ἡ χιύρας ὡς αὐ ἀλλό τι σιοτυσίῳ οδξῃ. ταῦτα ἐ- 
φη συϊχορέις,λέίων φρὸς δ οδονύσιον, συ χέυροὴ μὴ 

δ᾽ αὐ ὡοὺς τῇ σὴ ἔφη φανῇ οἰκίᾳ πείσεῶιᾳ φλαῦφον 
μηδὲν ΓΥΝΣ τοιγυυῦ οἰμημδϑα. τῇ δὴ εδ' υτίω, ἣν 

ἡμιόραν σείλης,δὔρυξιος ( θεοοδοτης αὐϑοση λθέτην 
μοι ασϑδῃ τεϑορυξημδύῳ θαυ «τς: κὴ ὃ ϑεοοίο. 
της, λέγ. στ λῴτοων ἔφη,παρηάνα ηθὲς οἷς αἷξὲ ἡ οᾷ 

πλοίδῃ διονύσιος ὡμολόγη Ὡϑὸς ἐμυὰ . σέ. πῶς εἶν᾽ 
εκ ἐφίω νυν τοίνιωυ ἥσὶ ὃς, θαϑέεσι πελίᾷςαἱ,λα- 

Θῶν ἡρακλείδην ζηϊόντες. ὁ ὃ εἶναι! πη Ταύτῃ κινόδ.. 
γόϊᾳ. ἀλλ᾽ ἡμὴν ἔφη συνακολέϑησον ὥσρθς οἱιονύσιον. 
ὡπάσῃ μηχανὴ ὀχόμοεϑτ δν, κρὶ εἰσηίλιϑομᾶμ πειρ᾽ 
αὐτόν. τοῦ μιν ἐστότίω σιγὴ σδακρύον ᾧ, ἐγὼ δὲ εἰς, 

πον. οἵδε ποφόξην )» μή τὶ σὺ οὐοα ἴξ χθὲς αἰμολο-- 
γημδρα “"ποιΐσης θὰ ἡρᾳκλειδιον γεωξρον. δολοεὶ ἴὰ αῤ 

μοι ταύτῃ πη γεγονέναι! φανερὸς», δποτεραμρᾶῥος. 
ὃ δὲ ἀκόσαως,αἰεφλίχθη ὁ "ἡ πωντοδαπὰ χρωμαΐά 
ἥκκεν, οἷα αἢ ϑυυιέμδμος ἀφ είν. ἀροςπτεσῶν οἢ αὐτοῦ 
ὃ ϑεοδότης, λαξόμανθ’ ἡ χειρὸς, ἐδώκρυσέ ἔ κοὴ 
ἱκέποίε, μιμοδὲν τοιοῦτον ποιέν. ὡπολαξων δι᾿ ἐγὼ 

αὐοαμυϑοῦ ρος, ϑοίῤῥῥᾳ ϑεοδότα ἔφεγ.οὐ γὸ τολ-- 

μήσᾳ σιονύσιος φἰδοὶ τά χθὲς ὠμολογημᾶμα., ἀλ. 

λαΐ ποτε οδᾷν.γὶ ὃς ἐμδλέψας μοὶ κὸ καλᾷ τυξαν- 
νικῶς, σοὶ ἔφη ἐγω, οὐτέ τι σμικρόνοοῦτε μόγα μο- 
λόγησοι. νὴ τους ϑεοιὶ ἑεῶ οἱ ἐγω,, σύ γε ταῦτα εἴ σοὺ 
νι ΟΣ δεῖται πεοιεὶν. χα) εἰπῶν ταῦτα, ὁσιοςρεφό- 

ὅθ’ ὡχόμίω ἔξω. τὸ μέ ζαῦτα ὁ μδρ ὠκιιυή. 

γι τὸν ἡρᾳηλείδ᾽ίου. ϑεοοίδτης δὲ ἀγγέλοις πέμ- 

σῶν ἡρακλείδη, φόῦγην οδενδελόζετο. ὁ δὲ͵ ὠρυπέμ- 
ψας τισίαν καὶ πελταςτὲς σ)ώχειν ὠκέλαί,ε. φιϑυὸ θὲ 

δὲ ὡς ἐλέγετο ἡρακλείδης, εἰς τω) καρ χηδενίων 
σχικοάτειαν ὀμφυγῶν ἡμυέθας σμικρᾳΐ τν! Αϑέρει, 

πὸ δὴ μιετὼ τῶτο,ἡ πάλαι δχιβουλὴ ιονυσίῳ τῷ μὴ 

Σποδοωῦαι τὼ δέωνος γοήμαα, ἐδοξων ἔχθθάς λό- 
)ον ἔχειν αὐ ἀνοός μὲ πιϑινόν. χκὶ φεφ: Ὧϑν μδρ κι αὶ 
ἀκεοπύλεως ὠκπόμητᾷ (4 σἰροῖν εοφασιν ὡς τος 
γωνώκας ὧν τοῦ κύπῳ ἐν ᾧ κατῴκοιω ἐγὼ 5 ζόρι 

3 

οὔσεῃ ϑυσίαν τνεὶ σδεγχή κεφ ἔξω δὴ μι γταρ᾽ αῤ 

Ἶ 
Ἀδέμῳ φρρρσέταῆεν χρόνον ἔ τον μέϊναι ὄντος δέ μια ἐμ, ϑεοοότης μεζωπεμψα μδρός ε - α «ἰξιν 

! 



δΙΨΕΚΟΟΝΚΥ ΟΞ ΟΟΒΚΒ Μ. 
τότε πραχθέντων ἠγανεί κι ,νὴ ἐμόμφετο διονυσίῳ. ἀπ ταης ξαξξα ἐγαης, ἀς [)Ἰοηγ ο φοπαιοίειον 
ὃ σἹ᾽ ἀκούσεις ὅτι « ᾿ς ϑεούστζω εἴζω εἰσεληλυ. 1 ΏγΠ15ν ογὸ σὶπη δυνά μιηῖοτ δα μεοοάοτει 

᾿ ἜΝΟΜΝ τὸν ἐπ ΑΗ ΜΕ νος, Ρτοϊοέξιμα ἔπ ἴδ, ἡδέξιις ὃς μαπς ταγίαβ οοςα μι 
ὼς γ 969 εἰ ΖϑῸ 9 : : , - ἽΝ 

ς᾽ φῶσιν ἂὐ ταυτί ὦ; ω ςἐμΕ ξρῃτῖα πιδ οἀ ἡ) ργιοῦὶ ἤπμλ}] 1911 τ δά πγονμ] Ρδΐ 
δζαφορας ποιούρμδμος ἀσελφίω τῆς φοϑόῶην, πέμ- σοηζαγοτατ Πα 14 ἀρὰ ἹΠοοάοτζοηινοὐδζιῖϑ 41 

ας τινὰ ἠροότα με, εἰ ξυγγιγγοίμζευ ὄντως μεΐφ- αυάπάο βιΠδιρ:Ατηυς Ἔροὸ δα βαΗ8 Πδοτὸ οοῆβο 
πεμψα ρὅδου μυε ϑεοοίδτε.κ ἀγὼ πανταάπτωσιν ἔφίωυ. [υ5 Πυη ΤΓ ης ᾿ς Τα τ οτρο παῖς, Ὁ) Ιοηγ Πα ῃν 

ὃ δὲ ὠκέλοῦε τοίνιωυ ἔφη σοι φρῷζειν, ὅτι κᾳ λῶς ἐ- τ Ὶ οἀ!ςονονηοη γοόζὰ ἕλςεῖς τε: υὸ αὶ Πιοηξ [210 
ΔΑ Ή ΑΝ ἜΣ νι γν πίΐχις Διυίςο5 ρἰ τς χαὰτα ἰρίαμι [πλροῖ ἰιπηέν 

σαμὴ ποιεῖς, δίωνα τοις σιων Θ’ φίλο εἰ γκυγαξ τον ἢ ] Ρ βεΨ ΟΝ “ἀἶὰ, χα » 1 φίλο ναμεε Ἡ ος αἰξεα ξμξτυπεινοο νη συάτῃ Ροίζοα 16 1] (υὴ 
«ἰδὲ πλείονος ὠυτὲ ποιούμϑμος. ταῦτ᾽ ἐῤῥήθη. καὶ Με ΠΑΡΥΣΤΑ χορ Άψ» ΤΩΝ ("’ ᾿ ; ἱ νῶϑι : ἐ. δ : 4υδίι ππδξο  Ἵ πεοαος. 5 Ηογᾶ 
οὐκέτι μετεπέμψατό με εἰς τέων οἴκησιν πείλιν: ὡς αἰ[χις απχίσαμι : ΠὈῚ νοτὸ Ἰπἰμὐ Ἰσαπ., ἂς ρτορτο 

ἤδη σαφῶς ϑεοσδότε μρ ὄντος μου καὶ ἡρφκλ ξίσου ἰπξβθιΓαὐλναιὸ.} τος ΤἸοηὶς ἰαην οανπΐηο μοι δ 

φίλ ων, 6) τῷ οἵ ἐχθοου, σὴ οὐκέτ δυνοεν ὠξτο “4, Ηθτάραιι ἀδίπμάς Ἔχῖτα ἀὐσοηι ΠπἴοΥ 1]: το 5 ΠΊΕ" 
ἥκω τὰ χοήμαᾳ ἔῤῥει παγτελῶς. ὠκούι ΠΖη κυ όββρτ᾽ ὡρβρδεαβηρττ τς νοτὸ πο; ὃς 4}: φῖονν 

μϑ τῶτο ἔξω τῆς ἀκοςπόλεως ἐντοῖς μιαϑοφόροις. δέ αν! Πτγοτιτη αἰ 01 ΑἸἢςπιθηίες ρατγία, ΠΡΉΠΝΣ 
οὐδ ῥασκλλλ δο ΜΑδ μωρδνὺν ΤΑ Πῦ ζα]αυ 35 δα ποΥίις πὶς ᾿ το 1} {68 ΠΝ" 

τοξϑσιοντες σὲ ΜΘ!) Ὅ0) "ηρ τ΄ ἀἰϊθοίοι Ρτάτοτοα συοίαην σοπνίματος ΟΠ νΠ01 
5 Ι Ε Ν -" ͵ ’ σ - Α Ν » 

ψες ἀϑήνησεν εμϑί πολῖται, απ γεῖδνον ΟΤΙ ὄζμξ:ε- πα! (Ὁαῃ τ Ιητογίοδϊηγος χοὸς το ἸΘΊΤΟΥ οὐα 10 
ΚΣ ᾿ - , ψ "νὰ «Ὁ . "71" ἐν " “. οἷός 

Οληρᾶμος εἴην ον τοὶς πελίᾳς ὡς, καὶ μοι τινὲς στή" ΘΠ οἰ πλοά!. Μ το Ἵ ἀὐοπζυιι δα Αὐς Πγτάροι 
λοῖεν εἴτα λήψοιν τὸ μῈ ὀχαφϑερένν μη χανῶμαι δὴ 10 αὐιφοβ,ίιση. Π 4115 [ἢ αι10 ΘἰΠ πὶ 1 [Ογ 11}Π16 “ 

Ἱ ͵ , 3 ͵ Ἀ ι Δ “ἢ Ν 101] τινὰ τοίάγθε σωτηρίαν. πέμπτω παῤ ἀρ χύτην γὺ τες {{πτ ἴτι15.1}}} νορὸ ὁσοα ΠΟ Π 61 ε ὐθηςφφρὶ ἰεραῖ κ᾽ 
" ͵ ᾿Ἀράμρν ἔν. δ’ν δὶ ατταΣ ΠΟΙ: 6 ὀχοοσιταητοα, ΓΔ έσυι σου Π 
ὠΐλοις φίλος εἰς ταρᾳντα, ρα ζων ᾧνψ οἰς ὧν τὺ" Ρ δῇ ν 
ἀμὐ τῶ Ῥρλιλ ἀηος δ αν ΔΜ» νηὰ οσιΠ} παι οΥ̓115 τι οηζα τομιοίυΠ, 

χαάνω,οι ΦἘ,οθοφα Φβεσι εἰᾶς ποριστόμᾶροι ῃλιττῦς, Ὁ. γοηΐοη5 δα Ἰλτοηγ Ππιγγοραυ τν τ ΠΝ 
ΟΓ ᾿ κ. ἔ ᾿ ! ς Ὗ ᾿ « “ὦ 

δῷ ἡ Ἐπ ον ΩΝ οὶ τολακοντοθῦῶν Ὁ Ἀ) λαμ ΟΠΠΙΠΟ ΡΙο νοϊπηζαῖο πγθὰ (αΠππηὶ ἀθιτς ΡΟΠΩ 
3 βε ΓΑ ᾽ . Δ» ͵ “““ [Δ ῳ “- . “ἌΝ 

σον αὐγὴν ἕνα. ὃς ἐλϑῶν, ἐσεγτο σγονυσια ἰδ ἐμδ τοτοῖ. Π]6 αὐΐδι αΠοη15. τς ἀντ Πτ σοπιπ θα 
Ι ε 7 3 Ι Ἀ ρ ΕΓ ν ΡῈ" Π Ἂ ᾿ » ᾽ ᾿ ὟΝ λέγων ὅτι, βωλοίμίω ἐπιέναι ἡ μηδα μεῖς ἄλλως Ρί θ ες, " ἀκα, ὠπρενο τόνος ΠΘΉ ταν 

Νι εἰ σου, ( ΡΟΛΒΉΡΑΝΝ Ὁ ΉΘΕ, τ΄ πόσας αι ἀσαις, Το ἤδς οιἰπι 1 ΡΟΙΌΡΟΙΕ ποιεῖν. ὁ ὃ, δυυωμολόγησε κὶ ἀπόσεμοψον ἐφόδῳ "15 456 Ι 
ἢ Ὁ. ποία) ρεγας 6}, θέμις οὔθ πα Π]δ} 1) 1Ο ΠΕ 

“οιί. ἦν “ίωνος σὲ χρημφτων. τ᾽ ἐγώ τι α΄ πῇ Ρ ἱ ; 
Ὡς Ἕ Γ ζ- ἀρρον αροο σῷ ΤῊΝ Ιμ4ος ροέξαητοηι ΟἸγιηρίαςος » ]υα ἔλέϊα {ἰογάηυ 
ὅτ τις ὠποδνωκεν. ἐλίων σὲ εἰς πτελοττό; νησον,εἰς ὁ.- εὐρύυδις, «ηΠὶς νεῖν Τουδιεντέδᾶρυν ΕΙΣ 

λυμπίαν εἴωνα Καταλφίων ϑεωῤουώτοι, ἡγγελον πολ; ΡΓΟΡΙΠ 4115 ὃ δηλ ϊοἷς φαἸχ τ, ἴδ ρα παφὰ Το’ 
τὼ γεγονόζᾳ. ὁ εὲ τὸν δία ἔπι ϑδοτυραμδρυος, οὐϑιυς Ὡγ ΠΟ χα ξταγινμη: τα φαὸδά πὶς 1]ΠΠἰς Ποίρί τομὴ ἀζ' 
παρήγγελλον ἐμοὶ » Ος ἐμοῖς οἰκείοις κὶ φίλοις, σερηοτηῖς Θηἶπ 116 ἃς ἀἰχῖς διίφηπιτῦ αιδέ ρέῃ 
οἷ δασκαύξζιϑα τεμεωρδίϑοι που ἡμδν! μδὲ τη ὸ Δἀτηοάιτιι ΘΧρΡΌΪ δι. ας ἜφῸ αὐ θη5» 10 Ι 

, γιὲ δὰ Πας () ν]ἀογοζηγοαηλίοος αἰΐο5 ς τατδῖ. ͵ ͵ εἰ ᾿ ἥ τ Μ γ. 4105 σου ΠΟ Γ᾽ 
ογαπατίας χείρα τῶ γεὶρ ἐλεγέ τε κ) ἐγός : | ι 

ἄτα εἰς οἰ πλοὺ ἀσόρς αὐτο πὴ ΖΟΠ 41 ὃζ ἤτὰ ὃς αἰ ΓΟΥα ΠῚ Ορεια ιαῇ γΙ0’ ἂν ὦ ὑνο," ον ἐν Ν ᾿ ΄ δι. Δ ) . "ΤΣ" : Α .. 0 “ ᾽[η5 οἢ ὠκξολὴς είχε χ) Φυγής. ἀπου σεις οἱ, εγὼ τοὺς Ἰεητα ρα! Πἴδης α ὨἸοην} Οὐ πατιτατῶ μαδ λυ ν ὡ ι ἀπ ζ ᾿ ͵ ᾽ [ἀϑρεςχὸ: 7}) ὃ ψ; μι φίλοις τοὐοφκο λέν ὡκελσῦον εἰ βούλοιντο. ἐ- τιοηΐδ. νἹέξα5, (ἀοτοόγιλ σοτηπλιηίοηρ αὐ} 
᾿ 32. ω Ν "} 7 - ὰ ͵ ΄ μιὲ οἱ εἶπον ὅτι συ μδ' 4. ὥχλων βίᾳ τινα τοόπον Ῥαταῦθης αυδ{) πηθά πὸ μοι άδιη » ταί Υ᾽ 

͵ ᾿ ͵ Ν ᾿ἀΝ , . ΙΑ Ὄρτρ " ᾿ ἌΓ ΓῚ ὴ Ἶ Ἶ 15 

σύοσ ιζόν καὶ συωέςιον χαὶ κοινωνὸν ἱερφὸν εἰγονυσίῳω τρις βρ χα ,νάρξων ̓ μον 1) σπν ἸΔπηάο πιϑν 
Ἡον Δ, 2 Ὁ) μα . Δὲ ΙΟΩ Γ ΔΏ[Ι ᾿ ζ ἐποίησεως ὃς Ἰσῶως ἡγεῖτο δγῳξ αὐ λόντων σσολλαν ἜΝ πὐεξες δὴν ἀλορυνθν ἀπ Π ΊΡ ις 0111 τε β δα μος ἩΣΑΣ Σὰ, λάδι , ἸΡΠεγγαηη] ας εἶπι5 ἰη ΠΠἀἸδητοι » ἰρία πο 9 

Ὄνλ ἑν ξίλοος ἐς. τυξάνν". οάοτις λάθη. (ρα γθυοῦιτι ἢτ, Αἀ μας ατατε 
δ᾽. 1, ἌΝ οὐκ ΔΟΡΉΣ ΤΌΜΟΝ, ἡδέοϑη οἷ. οὐτ᾽ οὐ ταθδιὰ τοῦις ΒΟ! Πς:ς ἱπορτδιὴ ο{: αἀά!]άι:πηνί θέ 
ἡλικίαν ἔχω συμστολε μκεῖν ἔτι ὁ. οἷον οὐδενί κοινός ταθάϊαμν αυφηάδπη τὴς ποῖ φος οῆδ, Παυαηάο (07 

ἙΝ 9 ΄ " Ι ᾿ ᾽ ὰ φ4 κ᾿» ᾿ - Ἦ ΞὩ “ τε ὑμῶν εἶμ, αὐ ποτε τι ποϑὸς αἀξλήλοις οδηϑέντες οἰ ατοῖς ιοάᾷ Οραϑ {π|94} γοίαγοιϊτε ορτᾶτιρ. τε | , " " Ν κ᾿ τ ᾿ ΣΟ ΩΝ ῳ 
φιλίας ἀγώϑον τι πτοιδν βουληϑῦτε. χαηᾳ σὲ ἕως πε τρτὸ: ἔβδημθα Ἄρα ὑπ Θά!ς φοτται τί, άδὲ 

ἐς δ τὰ " Ἶν ες εάν δάϊιτζοῦύςς αἰἰος αὐ ποσαῦ τὶς. ΕΣ ᾿ηηυᾷ, ρεῖθ΄ ' αὐ ὄγιϑυ μῆτε , ἀλλοῖς τὐρφκωλθίτε. ταῦ εἴπον, ποραθ λεία, Είκς ἐροϊμασδον [ας ογγούθι ἐοτειηά ἢ 510] : ααὐπεῖς ; νἀδον ἐς ΤᾺ ἐγ ς ἢ οἰῶ ΤσΠΟ 1 81 Οἷα ἡ] ΔαθῈ} 
μεμισηπῶς τω φίδι σικελίαν πλωλίω κ) ἀτυχίαν. (λ:η, Ομοηίαπα γοτὸ {Π}} τατομ δας πιοὶς ποη οΡίζ | Ἴ ον ᾿ " ὥδοῦ ’ »“"; ε 4.5 “ 7 

ἀπάσεντες 2 5) 8 πφϑορδροι ταῖς ὑπ᾽ ἐμ δζαλέ- Ρογιθυιηξ » Ομ Π πὶ θα ἰδαυμτα {πητ ματι ' 
Ω͂ φ΄'ὦ. 7 ΄΄ν » , 8 . ὸ - . 

ἕξεσι, πᾶντῶν Π γυν γεγονότων ψολίῶν αὐτοὶ αὐτιοι ιρίπηες 61 ςαιςᾷ ρίαῦας,ςο. Ῥγοξεθὸ (ι ΠΙΟΗΥ͂ 1:9 ' 

-“-ατὐ-- 

3 ͵ ΕΑΝ 2 ᾿ ᾽ τ . : . ᾿ς ΄ 

ἐηβοονῷ αὐτοῖς. ὧν εἰ σιονύσιος ἀπᾷσϑωκε τοὺ χοήφζα- 185 ιοηὶ ἔς τοί Εἰτα δε γε] ροτὶὰς ἢ ομηπίπο ἢ “ 
( δίωνι ἢ τ παντάπασι τα τή γλάγη, εκ αὖ πο ἐγξ.- οι Πα ἴθε ΠΙΠ1] ργουῖ οδάιτίο ἔετι μυπηαη, ἀςοα! 

Ι "ἀῶ εἰοθόν. ὅσοι [ὲ δὴ τοὐνθ οσόπογα. ὀγωνα ὃ ἰ τώ ἤσι φαιιοτῇ, Νά ἰ)ιοηξ ααϊαξ ῬΙῸ νοἰὕτατο 1164 ἱ 

᾿ , ι ᾿ » “πο τθ σρηῇΠο . δ δυτοτίτατε ἔλο Τὸ φοπει πα Π}οηγΟοπ | 
Ἷ βόλεάθαρκ, τῷ δια ὥς, τα τέϊχον αὐ ῥᾳσῆως. γν νογὸ ππης ἴῃ {Ε ἱπι] σοι ἐπηρότιηὰ ἔμοίθητοα δ  . 

οἷε ορμήσεαντες ἐπ ἀλλήλοις, κινῶν ποντοι ἐμάστᾳ--ὀ καἰαυαϊτατίθιις ἱτηρίθαθες. Γ)1ο ςογιὸ ραπάοπι ΒΑΡ" Ι 

πλήκασι. καί τοι "τήν [ε «ὐ ὲ δῆων εἶχε ( ὅλησιν, ἧντταρ θατ νοϊμηζαζοιη 418Π} ἐρο ἀϊςσούοιη ὅς μα] ὅς 4} ἱ 
, " ἐγὼ φαίην δεῖν ἐκιόκὶ ἴλλον ὅστις μέτριος; πε- ααίσαηηιῖς πηοάήογατῖὶ ἴδῃς » αρεπάδιῃ εἵδο; νἱάον 

οἰτο ἃ ἀντί διωυαίμιεως » φίλων πὴ «ἰδὲ πόλεως (οτ γεροτοίζας νο] ργοριεία,νοὶ αὐπϊσουυπ, νεὶ οἶδ᾽ ' 
Φ-Σ μπισὶ, τς λοι. δ δ. τ. ταν - χων παι τὸ « “- : . Ξε ὖςπ -- ξ »- - . ---- .-- πρϑῤμόνα τς -- ὧς ᾿ Ψ- τς-- -τεῶρ--ο- - - - τ... τὰνωσαν ᾿ - ποτ τσ -«-... - " τ “--- »- "- - ---. 

πα μνΘΣ ἸΡΦ πωσος - τ Ξ ο τῶν τ. τὦνΞ τ ξξωῖπ ᾽ν τ αὐ τις ἘΞ τοῦτ: 35:3 - ΜΡῚΞ- τ τς τ -- -ς α - τος 5 τος - -Ξ -- Ὁ 3». -- - ΞΞ ᾿ 

πἰ- 4 τος ᾿ τῆτ-α- ἐφετειτν πν-- ὦ ῥ - Ξ:-- ἀῶρρς, - Ξϑ ἀξ τς -τ Ν Β " -- κις- - ---- Ἐαῆς- τος 

τς... ως. 5 “«---- -ς. - -: - - - -τἰ ως -- - - --- 54 πευσοα - - - ε-- Β:Ξ- ἂν -... - - "---..... Ξῷ ΝΝ ππΈ τς ἘΞ: “τς 

τ τ Ἐπῆο: τ ἘΣ  - - ἩΗ͂ΝΕΣ.: - τος ““" “- 5 -- πα - ε΄ “Ὁ -- :Ξ ᾿ 
----- τς ---- ---τ- -τΞ - μ5-3- ᾿ χα... ὥταςΣ. .: τ" - ΞΦΣΣ - ας Ὁ Ξ ̓ Ξ -- - -- - - -- ππροο - - .--- 

Ξ πασαδς τ ὦ τνσεν πο ϑου- - - - “ ΞΘ τ τὰ προς Ξὸς τος "τ «τ ον - 5 τ τ ΕΞ ΞΞΕεαδετς ἢ Ξ ᾿ 
ὅς - τῶ ε κ δ υλε  ΕΜΕΡ 6: Ἐ᾿: “πόσος Ὁ Ἢ - δος - τῖ ἘΣ. "Ἐ- -:------ -- : -Ξ - Ξ - ταν, 5“. τα “τὴ “5 9» -- τ 

Ξ πι τῷ κα΄’, μξς ἡκ Ά ν᾿ ἴατ!β ορτοτυτ:ιὸ 11 ἰρί!5 Ποποτίδυς ὃζ ροτόι 5 40" 
ἃ ἀντεί δζανοεῖτ᾽ αὖ δὔεργεῖ, ὧν δωω ρῶς Ζη. ΤΕΕΒΜΑΡΗΘΝ Μ, αὐ συ ερ7)47 ἐν διιωυοΐμιει κ' τιμαὶ οὗ {Ἐἰτυζιι ρτφ ογτίπη 111 πηαχίπ] 5» ὅζἤιος ὃ ρΑΠΝ σι ἡδυτόϑοη τοὶ μυέγιςοι ἐν ἢ μεγίςιαης. ἔτι ἢ ἐκ αὐ τις δεηεβρῖς 1 τὶς «Πβείας. Νέᾳ; γεγὸ 1ά τ, ἢ Ν 

χἕ! 
δισωσσοι «αὶ 

........ Ὁ «ὕΨ 

-- ̓ς ΚΣ Ἐ ἀν υχας 9όν-.--- αἰ... 
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ὯΝ ἰᾷ ἀιιηξαχοι ἱποππιθαῖ, ντ λα τἰ15 [ς ἁπλϊοόίαιιο» 
δὲ νι! ἔνοῦ ταν! ΠῚ ἜΧρίθαῖ Ρογ η {1445 εὐνἀο] μι - 

116 Πουμπτατ Οπο δ: ρὶς ραιροῦ ν!ἀοἰΐοοῦ πηροϊξ5 [ε 
ζΟἸζίηοτς., (Ὁ ΡτὰΣ δηληνὶ ἀηρα εϊα γο  πρτατιθι5 
Ἰζοι θοῆς : ργατούοα ορυΐφητος ΠοΠλ 165. τΔἢ- 

ΨΙἀτὴ τἰπλῖςος ἀφοοσηοηϑτγαοἀοτ,ταρ᾽άταιδ ροΟι- 
Δ |ᾶδ; ἀζατῖς ἰητογοα (Οοἱΐ5, ἔλα Πατρίς εαιοαῦ, 
ἴθ᾽ Φαϊάφιι ἰἢ ἃ]ς οὔ τν ἢὶ ΘρΘΏΙ15» (ἀςοοηίθη άιιπηὴ 
Ποῃ ἐΠ|Ὸ, Ἐσάφῃχ ποάο ἢ 4115 Πιρλ του οἱπιζα - 
ἴθι [Ὡλη} δοποβοις αἰποίοης Βομογεζα ἂῦ ἰρία: 
μη ἡγϊτῖς τὸς Ραποοζηλ Οἷα} ΡΕΥ [4 ἀθοίοῖα 
πε δυίτνοῖ ἢ ἄυὶς πηᾶσῃσ ρς Π 45 Οἰπ ται! ρἐιι- 

ΤΙΌ 8 Ὠγ] ποτ δίμς οἵθηίαειθιις Ἰμηρουδῃτὶ ρϑρι- 
ΝΑ δ τ ποτ οἰπιζασιμι πα αἰτδαστ ας. Ηος 
“πὴ ραζξονηθαις το» πδηας αἰλὰ5.νπαυδῃι [ρδ- 
ἷς [ὴὰ δὰ ρΡοϊρητΙ.Πι ριοσγθα τεῦ ροτη]οἰοί πη ἂκ {-- 
1 ὃζ Ροίζουῖς Ῥοτροταὸ ξαταγαι. Ργθάοης νοτὸ δά 

“ΟΠ δ ταοἀατλ ἀσοράϊε Ἀσιρυδ] σαι Ἰορόίαας 
(ΟΠ οι ας [αι {Ἐ} ΠῚ τας ἀῖαιιο Ορτιῃλα5. ὃς τά φυϊάςιη 
δοίης Τα 5.6 Χρα ποπὶρύ ας οἰ] δι. ας 
ἰοὺ οἰ μὴ ἀσογοῦ [5.10 σοη τα η5 ρατὶ 1Π1ρ145 1η- 
"πχίᾶς ῥοιὰς ααλην ἔασοῦο, φαιδηδ Ζιοηι πε ἰρίς 
λό ἤτδιῃ ταπποη»οὶῃι ἰδ αα [ππηηλι 1 {ιι- 
“τὰ ἀογα οἰ δ απ ροταθη ες. Νοαις τ ΓΏ 1] 
ΠΟΙ φαοα δροσιά; Ὠτοπὶ νιάθγὶ ἀθθος. ΡΙΏγη θη πὶ 
Ὑἰσϑ τὴ τϑεροτατήπισηιιο ἃς ργιμἀθητο)»ΟυλΠ100 41] 
ἄδιη ἢ το }5. ΘΠ ατο 41 Ππ1ρ|} ππηαηαμι ΓΆΠΠυμγῖ, 
ἐδ προιῖς πηϊγαηάμιι ΘῈ ἢ Γ46Π1» αυοά ρτορο σι- 
ΓΠΩΓΟΥΙ Αὐτίλ ἀσοϊάοειο: ασαοπναζαγα ἴοι ρε τας 

ΠΔ 86 ἀΠοά τι ]ατοι δα ΔΑ Ιάἀοἴτοο πρτο- 

ΜΠ ἱξιηροἴξατινν τηασηίταο ἰατοσο ροτοίτ » ἀονὶ 
ἀϊοηο [δηποίροτθ. Ἥος νεηας πιοάο ἰοηςπι 
0. ΔἸ πδητῦ τι [6 ΟΠ ΠΠ|Ὸ ντάστατ, δα 61} Ππὰ- 
ἰ ΦΠρητΘαΠῚ Οὴ ἰατορας, αιαγε}5 4ιὰπ) ργοξαηα 4 

οἰἴδι 11} Ο15 {Π|Ές εἴα ἃς ἰῃϊ]αϊτας νοταοί τάξις [ατιο- 

ἰβαρα δ ἀρ αν δ αερωιδορόάραιν. διαῖ αα 
σι ΑΥΕΝΟΝΝ ΠΕ [δ )}ςἰοῦ, Οἰια Ἰρίτυς ροϊ πῶς ΤΈΙ͂ΘΝ {ΠΣ γ οὐϊς ςοηία]ο » μιφξζοηιις αι] 460} 

τῷ Πης δι ααΐθιη ἀδ ολας ἐρίς. 1α δι Ἰαπι 
σΖιυαίς ΠΕ ΒΝ ᾿ : , Χυα ΠΟΠΡΏΪ 5 το ἰθειμ,οἤδάειο αι Ὀϊγάτα5 [πὶ 
τϑρλρονι ; βρενὶ ΓΘυοΥ ΠΟ πηθὰ αδίαταα,ας ρέρτοῦ τὰ- 

ἡπῆς ἐν Περτα νἱἠέτοτατ. Οὐδ πο ὗ θη} ἰϊςαὶ 4αα Ὡς ΑἸΧῚ ργΟθΆΒηΠΠοτα νηί ίπητ,ας ΠΗ Ποξηῖς 5 οχ- 
Εἰ πῆς ὁςζαἤοπος οὐ τα θγος,νἀθηζαν, [Ἀτ|5 αυ!ξ 
ἀἰιοϊς τέρας ἴδῃ ΒΗ ἀἰξειμαν ρυιταθ!ηγ8. 

Ῥίαίο Π1ο,1: Ργορἠη κῖς ζ5 αγμίεῦ. 

(": ῬοςΙΠίηγατι νἸπ 6 4] Γἀτίοης Ρτοίροτὸ [ις- 

εἰράμης γρϑογθύογα σοπθοῦ νοδὶς ρίῸ νἱτῖθυς 
Θῆαι ΤΆΤ ρογο αμζοίη ΠΟ νΟ 5 (ο] ὰπι 9 πα ἴῃ τ 
νοἤγϑο [πητοῖτις σο(αἰτοτιμ: ΠΔηΖυᾶ ἐθε 40}- 

“ὙΠ Τηαχίηϊὸ ; [6 ἃς οὐγηῖδι5 48 Παητ ϑ᾽γάςιη5: 
ἀ εὶὸ μιϊινϊοῖς οτίαμι νοεῖς ὃς μοῆίριις τατογα τᾶ 
ον π οταηι μρρίο (φἰρίυμν [ροἱοτο ρο!]υϊξ, Ηδο 
Δ. Δ 1Πα Πιητ;π 486 οχρίατο νπαμδιῃ Παῖς 

ΜΙ υληι ροδτι οηβάοτατο νοτὸ πο ἢ] Ρι παίξῃ 
'ῷ ἀἰςανη, οτπο ἰαπῃ γοίετ οἰτοα 51 ΟΠ Πα τν Οπηποπι, 
Ἀγ υζα Ἀγθσεαν ΜΔ ΡΩΝ δτ4; υπἀἸΏτη ἴῃ ἢ 5 
᾿ν ἰαταν Ν Θτηρε Αἱ}} αι ει αθοέξαηε γγαπη]ἀο Πὶ 
Εζθῃγ Πητίξατο: Αἰ) τγγαθη 1415 Πιοπηουῦίαῃ) Οπτηξ 

τ ΤΟΣὴς οχγίῃσμεῖο: φοη ἢ! νετὸ ἴῃ οἰπποά! τς. 
Ῥ ηγμΐξος τούξῇ ν Ὁ]; νἹἀοσὶ (οἴει: ἢ ἰξα τος οό{{1.᾿. 

“Βα, Ποίξες αιυιὰπηι πιαχίῃ]5 Δ σα πτιιν μ14} 15 

στ ἢ 

τίσ! Θ 2012 Ργοθυδβι ις 

5ΞΥ οἵ ΤῊ 8 ννεϊίεοπιβ Τγυβὶ, ἰοπάϊοη 

πλούσιον ἑαυτὸν ποιήσῃ κρὴ ἑφαίΐφοις » πολὶν ὅξ- 
βουλοὔσεις καὶ ξανὼ μότας στουαγοιγῶν πένης ὧν. 

καὶ ἑαυτῷ μη κρατῆν ὑπὸ δειλίας τὸς πρὸς τας ἡ. 
οἵἷοναλ ἡ] ηρδνΘ΄. εἶτα τοῖς τας οὐσίας γερν τη μὰ οὐς 
Σποκτοινας ἐχ θροις χοαλαὶν τούζες Ὲ δζαφορὴ το 

(ύτων λεύμαίᾳ χρῇ τοὺς στιυερηοὺς τε ΟῚ ἑταίροις 

ωὐοφκελόζηται ὅπως μη οἰ τὴς αὐτῷ ἐγ ζαλῇ πένης 
φώσκων εἶναι. ἵαυτὸν δὲ καὶ τ ἰωὺ πόλιν αἱ οὕτω τίς 
δῦερο ει, τιμᾶται χ᾽ αὐτῆς, ζὶς πολλοῖς τὸ ΠῚ 
ὀλίγων τ ψηφισμώτων δρονέμεων. καὶ μάλης 
ἐρρϑεςτὸς πόλεως ἈΚ. πολλαί Φρ χούσῃς ἐλα νον, 

τῇ εαυτξ πόλαι ττὸ 7}. σμικροτέρων χρήμοαίᾳ δᾳ- 
"έμῃ καίᾳ σίκίω,. οὕτον μϑ γεὶρ οὔτο ογων;, οὔτε ἀλ.- 
λος ποτὲ εἰσεὶς, ὅτ δία μιν ἐμὸν ὅἦτιν ἀλιτηθιώ- 
δὴ ἑαυτά τε χα! γγϑοι,εἰς τὸν αἰ εὶ χξόνον, ἔα πολι-- 
τρίαν εἰὲ καὶ νόμεων «οἴασιοί ἰω Πρ δεχοιοτείτων ᾧ 
1) αἰθίςτων ὅτι οἱδ᾽ ὀλιγέςων Θγιϑα στὲν 1) φυγὼν γϑο- 

ὠδυνη.ἃ δὲ οἵων νοῦ ρρῴἥαν τοροτιμήσεις τὸ πα;-- 
φθνν αἰόσιει τῷ ἐδρα στ φορύτερον. δὲ λο βεμϑμος 

δὲ μὴ ποθεν, ὅμως ἔχασεν ἐπ᾿ ἄχρον ἐλϑων τῷ 
ἰδ, ηδρεάϑαι ἐχθρῶν. θαι μαςὸν παϑεν οὐ σζψ. 
ὅσιος γὸ αὐθρφπος αὐοσίων πίξα, σφροον τε γὼ ἐμι- 
φρον τὸ μδοϑλον,θκ αὐ ποτῷ ὄζανΝ οἱ ϑείη κα ψυχῆς 
Τ τοιότον πέρλικυβερ βε ὅ ἀγαθὲ πόϑος αὐ ἴσως 

οὐ ϑαυρίαςον εἰ πώϑο, ὃν χείμων μδὺ ἐσόμὰ Θ΄ ἐκ 
αὖ πανυ Λάϑοι. χειμώνων δὲ ςἸΖαίσιον κοὶ αὐρ2σ-- 

σδύγητον μιόγεϑος, λφϑοιτ᾽ αὐ. κ. λαϑον κο ελύ- 
σῴς (Τᾳζευτὲν δὲὲ τὺ) δίωνα ἔδφηλε οἱ ὀλιγίςωνιοι 
κοὶ μι ὸ ὄντος αὐτὸν σφόφοα οὐκ ἔλαϑον οἱ φή-ὄ 
λοντες. ὅσον δὲ ὕψος εἰκκαϑίας εἶχον, ἰὴ αἱ ἀδνλλης 
μοχθηρίας ἱ καὶ λει μδεγίας ἔλᾳϑον, ᾧ δη σφαλεὶς 
κρῖτοι. σηκελίαν πρένϑει φἰθλβαλων μυρίῳ, τοὶ δὲ 
καὶ τανον ῥηθύζᾳ ἃ ξυμξελούω φγξοδον εἴρητο] μι! 
αὶ εἰρηάγω. ὧν οἢ ἐπανέλαβον γε τίου εἰς σι-- 

κελίαν ἀφιξιν τίω δαί τόραν, αὐαγκοῖον ἢ) ἐθοξέ 
μϑι ῥη δας ον, δῷ πδιυ Ὅπίαν τὸ αἰλογίων Ὁ δ). 

νομέων εἰσι’ θα τινὶ τὸ νυωῦ ῥηϑέντα συλογώτερᾳ 
ἐφαίη, Κρ ἀροφαίσφς τφος τὰ σμνόμδνα ἱκαναὶ ἕ- 
χεὶν ἔδοξε τῷ, μετοίως αὐ ἡμὰν τὺ ἱκανῶς εἴη (ὶ νὰν 
εἰρη μδῥα. 

Πλότων τοῖς «ἴωνος οἰκείοις ᾧ κκΚ ἑταϊδοις» 
δὐδοτς Γὴ φῳραῆει. , 

Δ᾽ αὐ δχονοηϑθύντες μιώλιςοι αἱἷ προ τοιξ; ὄν 
Α σοῖς σεφρεσομαι ταῦθ᾽ ὑμὴν καὶ διωόα μιν σε 

ξελϑεῖν, ἐληόζω δὲ, οὐχ ὑμὴν μόνοις ξυμβουλοῦ- 
σῴν τοὶ συμφέρεντευ. κἰάίλισα γε μεζωῦ ὑμῶν, χρὴ δευ- 
τόροις πᾶσι τοῖς ὦ») συφοικούστης. «τρίτοις δὲ ὑμδι ἐς νυ ρκ με υανἋν ͵ ον με 
καὶ Οἱς ἐχβεοῖς {0] πόλεμίζις 3 πλίω εἰ Ἧς αὐδὴῦ 

αδοσιουροος ον ΨΙΛΉ ΟΡ αὐϊαΐᾳ, κοὶ οὐκ ἂν 
πυτέτις αὐτὰ ὠκνγίνψφεινοίσευτε δὲ, λέγω γιοῦ. 
ἥ μὲν χατῶ σμιελίαν πᾶσαν λελυμᾶμης Ὡς τύδαν- 

᾽ Υ 
νίοδδς, πᾶσει κ(οἱ 9) αἷδὲ αὖ τούτων, δ βε- 
λομρῥων ααλᾳ βὲν πώλιν ὃ αῤχίεύ. τἦρ δὲ τῇ τὺς 
γυραννίο! Θ’ δποφυγὴ τέλ΄ ὅγιϑεῖναι. ξυμβου- 
λὴ σὲ κι ὶἣ (διούτων, ὀρθὴ σδογκεῖ ἐχαςοῖε τοῖς 

, ’ ς Ὁ ΝΜ χεεεθὶ πλλοῖς ἐἶγα;, ταῦτα ξυμβουλοὔοιν δεν, ἃ τοις μδὰ πολεμίοις » ὡς πλεῖςα ΡΝ 
, Φὰ 11} 
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γοό ὈΙΝΕΚΒΟΒΥ͂Μ ΘΚ ΘΟΟΚΥΜ. 
τοις ἢ φίλοις,ως πλϑίτω αἴχϑε. τὸ ὃ ἀδαμῶς ῥά σὲ.- 

ον, πολλιὰ κοίζ(ᾳ δρῶνίᾳ τοῖς ὠλλλοῖς, μη εἰ (ἐ πθ ἵν 

αὐτὸν πολλὰ ἐξα. σεὶ δὲ ἰ μακρῶν ἐλϑόντας ποι; 
ποὶ τοιαῦτοι ἐναργῶς ἰσδεῖν. αλλ ὅστε γῦν γέγονε τησὲ 

αὐτε ἰθὲσυκολίαν Ἷ υδρ δλιχειρέντων δρᾷν, δὴ 
δὲ ἀμιυυύα ὅσαι τοιὶ δρῶντας. ἃ καν ἀΐλοις κυϑο- 
λόϊαγᾷς ἱχανοὶ γιγνοιαδ αὐ ἑκαςοῦ διδασκαλοι.τέ- 
των ὑδρ δὴ σχεδὸν κἀκ ὁποία. δὲ ὅσω ἡῥοιτ᾽ αὐ 

ἢ Ζῶ τι συμφέρφιΐᾳ ἐχθροῖς Ἑ καὶ φίλοις ,᾿ ὅτι σμι- 

κρόταίᾳ κακῷ ἀμφοῖν, ταῦτοι ἐτε ῥάσιον ὁρᾷν, ἔξ: 

ἰδόντα δγητελεῖν. σὐχη δὲ φορφσέοινεν, ἡ τοιαύ Τῇ 
ξυμβελη κ᾽ δχγχείρησις τῷ λόγ 5. ἔςω δὴ “πταντιώ- 

πασι μὲ δῦ γή τις στο γὸ ϑφῶν λθὴ πτντα αἀρχὸ μυ6- 

γον αἰεὶ λέγῳν ᾧ οὶ νοῦν. ἐχιτελὴς οἱ) εἴη σημαινε- 

στι ἡ μὲν τοιόν δέ τινα λόλον γι ὑμῶν κἡ τοῖς πΤολε- 

μίοις φεεσδὸν Φξ ὅπερ γέχονον ὁ πόλεμος συΐλυοια 

αἤχει μίω δζα τέλοις, κι ποΐ κατέ τῆσαν οἱ πάτο- 
βέ; ὑμδό, εἰς ἀπορίαν ἐλϑοντες τω ἁπασειν. τὸ.) 
ΟΤ χίνδι νος ἐγ ϑρετο ἐκατος σικέλίω Ρ Ἱελλυνῶν, 

ἰοῦ καρ γη “δογίων αὐ άςοιτον ὅλίω ὠκξαρξαρωθέϊ- 
στιν ἡπρξξται. τοῖ: γὸ εἵλοντο σιονύσιον μὲ ὡς νέον 
γὴ πολεμικὸν, δ᾽ τας 18 πολέμα ὠρεπέσας ἀντώ 
φ«ράξής.σύμξελον σὲ κἡ τρεσ βύτεοον ἱγί στα οάνον; 
λὶ σότηρλῳ [ἧς σικελίας αὐτοκράτορας ὡς φασι 

τυρᾷννους ἐπονομφζοντες. πὶ εἴή. δὴ ϑείαν τς ἡ γεῖ- 

ὅτ βέλεται τύχίω χὰ, ϑεὸν, εἰ. τί γ7) ἀρχόντων 
αῤετίω, εἴξ: τὸ ξωυα μφότεοον, μ᾽ 47] τόξ' πολι 
τῆς σωτηθίας αἰτίαν ξυμεξίεσαι προμᾶρην,ἔςω ἵαύ- 
ΤῊ ὅπη τῖξ ὑσολαμβαϑει. στυτηθία σ᾽ οὐδ, οὕτως 

σιυυέξητό ἔ «Ἀυοῤδρτις. τοιύτων ἂν αὐτὶ γεγονότων, 
οὔηῳ ὄν 'σϑ τοῖς σώσει τι, πανίας χάριν Ἐχ εἰν. εἰ “Μὲ 
Ἢ τὸν μμετέασεια χθόνον ἡ τυραννὶς ἐκ ὀρθῶς τῇ ὦ 
πόλεως “δωοξὰ χα ϊαπκέλοηται τότων εἰ χῶς τὰς μιεὺ 

ἔχει, τοὺς σὲ, τινέτω. Τίνες οι δὲ οδίν) αὐαϊναΐως ὁρ- 

θχ) γίγνοιντ᾽ αὖ ἐκ Ὁ ὑπωργοντῶν αὐ Οἷς. εἰ μϑῥῥᾳ- 
οὐὼς ὑμέις ἐποφυγεῖν οἱοίτ᾽ ἡ ᾧ αὐτοις γὴ αὐ μεε- 

ἴάλων χινεδύνων (ἐ πόνων. κεῖνοι ἐλέϊν οὐπετῶς πά- 
λιν δὲ αῤχὴν δ᾽ αὐ συμίελ σἰφν οἵ ὄντ᾽ ἦν ΤΆ μέλον 
ἵαρηϑήσεϑτζινῦν δ᾽ ἐννοέιν ὑμῷς ἀμφοτέρες χρεῶν; 
(ἃ αὐαμιμνήσικεδδς «ποσοίχις ἐν ἐλ! δὲ ἐχῴξροι γεἶο- 

ναΐι τῷ νὺν οἴεδ)τη θ εοδὸν αἰεί τινὸς σμικρῷ ὅχιδεξὶς 
βῃ μὴ πάντα κπλνϑν ρα τ ν. Ὁ δὲ χὴ ὅτι τὸ σ μὲ ε2) τὸ μή πάντα κλνϑν ρατἤη : " 

χρὲν ὅ το, μεδλων κ μυθίων χφπῶν αἴτιον ἐχάςοξ 

ξυμᾷξανᾳ γιγνόμλμον ") πέρας δὲν ποτὲ ἧλε;).ξυ 

ἀπ ὃ αμοὶ παλαμὸ Τελόυ τὴ δοχήσω,αῤγῇ φυομδμη 

γεα. δ) ὀλύῶιδ᾽ σὸν κύμλε Ἰότο χωγσοὸυν σά ") τὸ 

τυραννικὸν ἅπαν (ὃ τὸ δημοτικὸν ἵένος. 4 δ΄ ἐανπερ 

Τ᾿ εἰφδτῶν γιγνη7} τι κἡ ὠπιούκτ, σχεδὸν εἰς ἐρημία» 
. δ ἐλυνηὴς Φωνὺς συκβλία πᾶσαι Φοινι ζῶν ̓  ὁππ- 

κῶν μές “«λξσει εἴς τῇ α ουναςτίαν " ρᾷτος. ύ- 

τῶν οἱ χοὶ πάσῃ τοῦ υμία πάντας τους ἐγλζονας 

τέμνειν φαῤῥίφπον. ἐἶ μδὺ δύ τις ὀρϑύτεεον ἃ μεήνόν 
τ᾽ ἔχει Ἔ ὑπ᾽ ἐμδ ῥηθησομᾶρε, ενεξεων εἰς τὸ μυέσον 

ἀτλ!ς15 Δατρι ὈςηςΗς ἢ ρΙ σι πιὰ αθοχατατ, ΑΙΥΕ 
τὸ πευδημαμῃ 14 [λοις οἰϊ, νι 40} πλαῖα 4115 }} Ἴ 

γαῖ ἀαπιη δορί πο τυἶτα ν 1 ἤν αὐ αἱ] τς ρατιαις 
ταγ, Νοαυε πυης ορυ5 οἷς ποιιπι οχοθρ 4 ἰοδέ 
ΡοταθΙΓεσΘ Σαρρα ον αλια ὨΌρΟΓ Ἰἢ 8:0} }14 Δ0Ο 
ἀοτηητ,ίδτ!5 Οχοιρὶο πόδ ὶ5 ος ροῆπητ, Ουμπᾶε 
αἸπὰ (τς ἀσο] ἀἴς νἀ Φευταν,» ἀναγ 4}}} αα άοαι ἸμλΕῖΡ 

τΘ (818,4) νοτὸ τ ρο  οὐς ἃς ν]ςἰίςι ςομτοηδογοθν 
[ἢ αὐδιι5 ἐπαύγαη 415 ἰἀ π6ι Ἀ]1οι ΠΩ] πιὰ τ ὙΡ.- 
46 οἷς ροτοίε, ον τ ἢ ἢ ϊς ΡεΙΟΡ οη)5 η8}}2 [οι 
(τ ἀπ ηοιτας, Ὁ μά: νειὸ ἀας σαμπξξ!ς ταπι ἰὨ πριΩ 
αυδι ἀπγ:ς 15 ντιῖ τα πεῖ, αὐτί αἰζοι απ ἢ]5 αιυδιι 
11 λα. οοσς, ας ςοχτὸ ἰρίλϑηος ἔδυ ο εἰϊ Ῥέ" 

(ριοογο, πδαμς ΡοΪτα Δ} ΡεΠΡοχοτῖς» δά νοιῦ με΄ 
ποοτο ας τρίτον σοι ετατίο ἀτηὰς ἱπα μῆς! γ᾽ 
ἴο ρεχίμν οἧς ν!ἀστυν. Τἀφόηιιο ἢς πορ)51}|8 δ΄ 
ὨΔ6;Π0 τα] δ} Υ Οἴππὴ ἃς ἀοργθοαιτο συσαάδιθνν, 
15. σαι 1. το δυ5. ἃς ἀποοηά!ς ἃς οοριᾶῃ ᾿ 

ΡΓΙΠΟΙρΊυ τι [οηλροι ἃ 4115 οὐ Ππυπεηά υμν, ν᾽ οὐμδι ᾿ 
αις οὐ πηοαι ἀδίο!αζιιι τα] ην ποθ 5 Πρ ΠΠΙΟθ, 
δὶζ ΓΑΓΙΟΠΘΙρ»α μα ΝΟ .5 ΠΩ] 5. 1 Ἰυ}] ΟἹ [0 (ΟἹ Υ 
σας ΡΥΙΠΟΙΡιὃ ἐχ 00 τοπροῖς θο]] μι ἰὴ φ]Π1 66" 
{ἔυτ οἰπ: αν να σοπειπιὸ ἀοὨγηαζα οἰ: υλν 
ΡΟΡ οἰ τορι ρει σοογπαηςν οἵϊσι πιὰϊονεϑ » [ἢ " 
1.0 τὰς ρογίσαϊο φοηἰ τυτ,οὔ ἃ Οατιμασ περι, 
ΡΓΟΠΊΘΙΘΠΓΩΓ 5 ν ΟΠ ΗΠ ται τα5 10. ΟΧΓΓΟΠΉΠῚ ἐμ 

1611» Π6 δ᾽ ΟΠ 1α υα ὀχφο]εθατιν ἃ Οταςις » 1400} 
Βατρασι δεττο οτυναῖαχις ἀθυρϊαγοτας, Τύς 5. 
ταν ΤΠ ἸΟμν 01} α  ἀ ) ΟΙδρουπητντ [1661] γ(, 
ἰο Ππτοιιυαμλε]ιι το ας θ 6 ]} ς 15 σομο αι ητΙρι9 
Ργ ΟΠ ες: !Πρραγίημηι νοι νὰ Ροῖς (οὐϊοσθῖι, (ΟΝ 
{10 τὸς πηοάογαγὶ ν οἱ ίοι ἀητι Αια ρτῸὸ τος  υ55101 
Τα (αἰαῖ ἀδίοαταπι Πὶς αὐτου ίταϊουι ςοπορά επί 

ἰγγᾶπποϑοντ ξοτζαν ἀρρο]Ἰδιιοτιπξ, ΡῬτοίηδε ἵν 
Γογτιῆῃαγῃ απ δηλ 1111] Ἰοεύιπιηις ἤιε ἐ0 
Ζαιθι5 σοι ἃ τὸς οἰ ογιτταζοηγ,ῆας νεται ἢ 
πὰ οἰ τοι ρΟΥ 5 {15 οἷα δ ιι5» 1115 ΠΠ]Π1ς οαι ' 

Ἔχε τς ςεπίθατ: οἴϊο 1 αυάεηι νε φυιίαας ΕΣ! ἱ 
τας, ϑαϊας σοττὸ πος Ραζζοτοης 1}1}5 ραττὰ εἶν, Οὐ 

ΤΟ ΥΘ οἰ τι τα [6 απ οοῇηΐοης » ᾿υΐξατη εἰαῖ οἴ", 
τίλι 40 1115 χα [τυστι οι αητγκοίουγι. δι αυ!ά εὐ 
Ῥο(ἔφα ἢγα]} ὑγγαμῃ 5 Ιρία υραμποτὸ οἰ] ται 8 αδικοῖ 
Ρατγϑυτ, ἤαθοῦ χι 8 (το! οτὶς Πι] τάϊοοϑιν ἐδ δα 
Πᾶς Ρουίο] το αμφπδΠὴ 1}}}5 ρασ πα ΟΡ δᾶ αυϑῖ, 
ἐξα {μην πθοοτιὸ τδέζέηϊο δά ηλοιοτ] ροαϊαπις ᾿ 

ΘΠ ΠῚ ναὶ ν 5 ἠἰογαμ ν]η} ἔχοι] ργορι!ατο βὺ "" 
115. δζ ΔδΙπ 6 πα 011}5 ροτί σα 5 ΙΔδου δίας 1Δ τη 
Θογενν οΪ 2}}} [ς ἀοημηβτίοης Εἰς ἰὸ τοσορτιτο 5 εἶδ 
ΓΥΓαΓΘΠταν : παμά [λιηὸ ρο]ξ γι Θὰ νοῦς φυᾷ ηὐγ΄ 
Φιέξατι ἔπτη σοη οτος, αμο νοτὸ νι οΟβΡ 
ἄργατς ατααθ τηθηληἶς ἀςθοιί 8, “ιοῦίε5 14Π| 416’ 
ΓΠΕΥῚ [ἢ ἰρο ΩΣ Ῥτορὸ ςουζαι ροτιο 15 (ΟῚ οαβδς, 
4104 ορταθατιβνράυ!ὴτ ἀθοῖς ορίμαητος αα οὐ 
ΡΓῸ ἀγδιτγιο ςοη δαιοηάα, ἰάφιρίωπι τατοοθη ραυὶρι 
1 ΘΠ ΓΣΏΙ)) ΡΙυτιπιογίμησας πηδίοσιπι ν ὈΙΩΣ, 
ΕΧεΙτιτ, ποηπέάμπι ρογιθις δὰ τουπ πο): εὦ 60 
τ]πατα σαλάδιῃ {ποσοίποης ἰπιιφγοσγατὶ ἰᾷ π08 “μοῦ 
ῬΑΓΘΠΓΙ τοτι πο ρυ ΠΟΙριην Πιροσίσωγ που: Εν ὦ 
ΠΟ 4] γογὸ οἰγοιμγα ΓΘῚ ἄπιηιο ν᾿ οἰ ΠΠπτιο μεθ ; 
τῷ γ]άεταγ γα Π]ουπη σ Ὁ 115 Πιηυϊαζηις ρορι! ΄ 
ὃς φιαηταπι ν δὶ τ1}6 τατίοης ξογηνιαπάυπι 
τοηάιτυζ,ζοῖδ 5. ο 1] 4 ἰῃ τας: Πησια οὔ!μμον 
ἰαρίατα νἸάςφτω». αὐ ῬΗφσφηϊουμι Ομριοοτγάμπιας ἢ 

΄ 

Ἴκῳ 

ἰζαϊου. ἀουμπατοπόμηαας τγαηῇλτα, (στη οῦεθι σοηϊγα μαὸ Οἴχοὶ οἴσπος ΟΤΌπιὶ ρτου οητδῖ, 
] Ἁἣ ν ᾽ ᾽ ᾽ ὦν Ὁ "δὰ ᾽ τ 4 1. » . : ᾽ ᾿ } 

ἀχοάϊπμη αἴοετο ἀεροήτςι δ᾽ ι15 ἐσττις τοζειας 6] εὑ; ΟΠ ἢ  ξο αιιοὰ ἃ της ἀϊςεταΐ ναάἀάμρας πη Π)6 τὸ 
τέΐ 1 



πηοττὸ Οὐαοογαιη αυαῖοῦ οοσποιηπαθίταϊ. μια: 
γετὸ αποάατητηοάο ἢς πλοὰ (δ ατοητ!α»οοπαθοΥ πᾶς 
ἰδοτὸ ργουῇης σοιπμλαπὶ τατος οἱοσέφ, ἔγοτυδ ἐχ- 
Ροηοτο, Εσο ἰσιτὰν ρογίοηδιι μα] Π] ἀγθ τε! αἰ ιιηνο5; 
Φυριηλἀηγοάιην Ἰαπηάϊαι σοπί6 1} Τάτ ἘΧΕΙΓΟΕΙΕΙ 
Ζυδιη ριβογοητὶ τὐταπη ἀξ σομλ ΠΟΥ ΠΟΙ αι 

[Ὁ 1 ῬΥῚΠ}15 ΟΠΊΩ1 ἴγγάηπος ΝῸ ἀρρε!]ατοηειη 
δης, τέμγα: ἰρίμηι ξώσίατ» ἀτα; ἢη Γορη ΒΩ} 1 Ροτοε 
ΟΣ ἀγα η[ξοτγας, Εἰοσὶ νοτὸ Ῥοήὶς » Γγουῦριδ ΝΙΣ ὕο- 
πὰς ὃς (ἀρίοης το ἀδιηοη ζτααίτ. 15 ΘΠ] Πὶ οὐ νάς- 
Το ρθηας ργορτίαμα τρί 5» ὃζ ἀρὰ Μειϊειηϊοβοχτο- 

δι 1ῃ τγγαπηίάοση ἰα ἢ τιδη Πάτοηι », ἰδεόσας πο 5 
"Ροράϊος νττοίηιις ται [εἰρίος ρουάσηιο5 ἡ υ1λ μι ο1- 

ἀϊτατος ντίηαας νεγαίαιο ΕΠ Πη6 5 ραῖτα (ανοΐ ὃς 

όπου γοσχθάμαμι δα ἰδ αιτσπάταπι ργοοσθ 415» Ε 
Ρλοτουίιηιις τη ᾶρ {ΠἸγαζυὶ ἴα τε ἢ] (αἰυτοιη Ὁ α- 

Ῥτορτοι τος Δὰν (δοαΐα (ογαδτις συμ οἱογία: ροιἐ- 
“λη} νίἀο! τος ἰοχ δαυτοσιγατὶ ερίθηπ Πορλ ηΠ τορι- 
ἢ [λξγα δἤνηοι ἀὔζθαι ποπηίηοο ἰΘσείη τγγάη!. Αά 
ος τρία ἰὰ ργα(οηζια τας ὶο τὰ ΟἹΏΠ δ ΒΟ 1165 

(ὉΠοιταταγ, Γιλάθης δἰ αὶ τγγδημ! ἀφ) αβείζαηι, 
ΘΟ Πλτς ἂς βιρσοῖς τη ἀΔοίοο χιοάδιη [τυ άϊο οἷμ- 
ἴΠΟ Δ] λυ  οογονα Πυἰτοτύμηαας Πομλ!ηιπὶ ἔοὶιςο!- 
ἰάζορητας 7» Δα τορίαιη σου ἢ 15 [οσιᾷ ρύο ν}- 

τδιις [δ τεάφβοτις Ἰοσιθύ αᾳ» γορὶς οοτοπηρογαζς»ῃλᾶ- 
Χιπιος ποηογος ἂρ οπλ σις ἰεσιδύΐαιις νοϊθητι - 
δὰ αυληάοσως τοροτταταῦ5. Ομ γοιὸ οπλαίθιιδ ν ἰ- 
ἄρηαι ργαβογαιε ἢ οττατουνἰυσίηι ν ὄγὸ Γοσι1]ς Γὰ 
δίαης τα ααηι τπα] ἀμ.,}} ταπολητποηοονης ἰηία, 
ὑαδ}}] Ἰπιροττιλα Πδοτταιὶς ααάιζατο ἴῃ ΠΕΤΟΣ ΣΝ 
πού ᾿ποιάσης αιοτδαμα.Ομοπι αϊἀθιη 1: ᾧ - 
Ρίθγοα ρα ἤι (πὲ, χιϊδ μι}}} ματος νοϊοητοβ θοῖ- 
τΑτις Δπποτο ἰῃτομηροίαητοῦ ἀραΠ ἤπητ. Ὁ] απ 
ἅπῖς ΤΠ) Ἰουγ πη ἃς ΗἱἸρραγίπιμ 1 φ)ς Πα συθοι- 
Παῦλος. δϑατὰ [δὲ γίμονο νι φοδαητυῦ » Πδί μια 
ἀιΠοἰατὶ,, ρυϊποιρίδιις ἱπιροταηζος, Ρυξτεοᾶ ἀςοθηι 
απὸ Ἰδιοηγίϊμηι Ῥταξοέζος ἀοροίτοϑ ρἰοἤιραύθηῖ, 
ΠΟΙΆ ΔΘ ΠῚ [δου ἀϊιη Ιόσοιι ἰπἀ σα ζε5.» ἃ Π0}}1 
[υδοιδης Ποιη ηὶ ̓υΠπὸ πιά ἰσαπεναιξ ἀοιναηΕὶ ἰο- 
51, (δ οἰπμπίηο [ἢ {ἰπσαἱις προτὶ ἔστη. Θὰ αυἱ- 
ἄοη ςαιἃ ἢ] Πις ἐγγαπηίίος ὀχογυ [πητ, δδτα τι ο- 
ἅτ} ἃς Πδοιτας, ἢ ταοάαμι ἐχούδαξ, νεταὺς πταὶὰ 
οΠππ "πάππου οἰδίοτιτοξ , νεγαηας θοηα.γ,. πιοάφγητα 
απ ἰδγαίζως οἵξ; υᾷ [)οο Ἔχ Ιοταγ:ιπυπιοάσια- 
ἴὰ νοτὸ χα Πομιίηίρας. ὕδοας ηαίάοην Ποιηϊη ας 
τξ οί τὶς οχ οἰ πιθουραγατὶς νεγὸνο  υρτα5.( πὶ 
ἰδιταν ἤιος ἰτὰ παταγα [δ μαβδδης ἤὰς τα ἰα ἐελδ. 
ΟΤ)]οηὶς απυ!οὶς,οα σΥγαςα 15 ΟΠ ΗΠ διις Ρτομλι- 

ϑαηάα οχ σουληιαηι Ἰτοπὶδ πιράχυς [Θητοητία. Ἐ- 
Φυϊάριη νοῦις ἐχροηαμι μα; ἢ}}ς αάππας (ρίγαιις ἰο- 
ὅστις οἷ Οὐπληι Ἰσίτοῦ ΓατΙ ΠΕ] στοῦ ςιόμηνι 

οἴτοι ρεα δμεία ποῦῖς ὈἸόπὶς οὐ Π  αην αἰοττόῃδης 
γΟγὸ ΘΏχη ΠῚ ρυλατά πυης ἀροΙριτς. Ῥειποιρὶὸ Ιεσας 
ἴαϊος [ητ, χα ἴοι αἄ οροὺ ρεσιπιάίας σομηραζᾶ445 
ὕςα; αὐ Π δ᾽ άϊ ποὺ ταδτος οοππέγίαητ, [4 οὔ ττ18 (τπτ, 
Δ πγα σοτρας, ρασθη Ἰατν στα Π λλ] πγαχ᾿ πγὸ 4Π- 

ἰδβοηλητ: ςόςη πο νετὸ ἰός νἰγτατοηῦ σογροσγίβν)ῦ- 

ἴχτι φῃ την (δγαεητθμιν οετῖο ν] μια; σέδα ρΡε- 
ΘηἸατι τ ρτοιίατη ςο ]οσοητ,αη πο; σογρουία; τη1- 

πξγλης μασι .]εχ οἰ οἰτ γεέζα εἴτ, γόπογα μοα- 
δλο ΠΥ ἢ ἐκ Α δας αβοτοπθ. [«Οὐορίοτος νοτὸ 

δδτος Δρρεϊίατο 5 (δγπιο αἰπθηβ οἷἕ , ἃς 1πξοχ 

Ἰῆς ψυηῆς χειρδῥίω. τεἰτίω δὲ χρὴ ὑσόίτ 

ἘΤΡΊΙΛΙΟΊῚΙ 5, 3097 
Ως θιΑ φιλελλην αὐ λεχβ ἘΝ ὃ δὲ μοι φανεῖ) πῇ, 

γῦν ἔγω πσειρώστ ἐξα; ἡτῶσῃ ποι ῤ βνδίᾳ τὺ Μοιν(ὶ Ὧν! 
οἸκαίῳ λόΐῳ χρώμδμος,δηλεν. λεΐω γὉ ΔῊ εἰαιπη- 

Ἵδ νὰ Ῥόπον ὀχαλείόμαενος, ὡξ δυοῖν τυραυναίσειν- 

τί ὅ, κ᾽ τυδαννοί ϑίν::, ὡς ἐν ἑχατέρῳ ππιλα αν ἐζεὴν 

ξυμιβουλίω. κοὶ γυῦ γε δγ᾽ ἐμὸς λόγος αὖ εἴν δύμ- 
βελος τυράννῳ παν. φόζγν μδιὺ,τένομε ὅδ ἀθῤ- 

ον 4 Το. εἰς (ασιλείαν 5,εἰ δ μωαδ εἰη μεϊαβαλεῖν. 

ουνας Ἀ,ὡς ἐδ 4ξεν ἐρίῳ συφὶς αὐὴρ Ὁ ἀλαϑες τὰ 

Χδρηος. ὃς ἰδὼν τὸ Ὁ οἰκείων οὗμος ὧν αὸφ χὴ μῥιεσή- 

ϑηὐκ (ασιλέων εἰς τυραννῶν “δύναμιν αἀφικομδμες) 

κὴ ἐχοιφϑείξανταις ἕωυ τοις δ χ) τὴν πόλιν ἐχὰ τέρεξ ἐ- 
κατέραν, σείσας δα Ὁ ὠντο ἠύλεως ὥρα τὸ ἡβύεξ, 
φαῤμαῖον ἐπείνεγ γε τ ζω γερόνταν αῤχίω χα δ 
ἔφόρφν σ᾽ σ᾽ 121. ΕΥ (ασιλινκὸς αῤηῆς 

ὀτοφηοκὸν, ὡς 

ἦς οἥνξως Ἰοσεύτας ἡδὴ μετ δυμλείας στύζ εὖϑι γ6- 
μος ἐπάφδὴ κύριος ἐγγοντὸ βασιλοῦς Ἱ αὐθρούπων, 
λλ ἐκ αὐθδρῳποιτύδαινοι νομων, ὃ δὴ κὴ νῦν ἐμὸς 

λόηος πᾶσι «ὐοφκελόθεῦ). Οἷς ἀδὺ τυρᾳννίδος ἔ,. 

φιείϑῥοις εδσοὶ ἐπεᾶϑαι καὶ φανγήν φυλῇ ἀὐδλήςξῳ. 

σιφνώνίων σἰ)δαιμόνισ ζω ἀν ρφέστων Τὴ ἀνοήτων. εἷς 

βασιλέως ὦ, ἶσος, πειρα ὡς μεταβαλλειν; » δὼ- 

λεῦσαι ἡόμϑις βαδιλιδοῖς. ἑὰς κεςας τικες κε! 

χτο βίοις. παρ᾿ ἑκέντων ἧ᾿ αὐϑρφόπτων ἢ φὴ. νόμιων: 

δοὶς σὲ δὴ ἐλόύϑτοᾳ διωκεσιν ἡ ἢ οὶ φαίνγεσι πὸ 

δόλψον ζυοὸν ὡς ὃν κακὸν, ἴλας δος ξυμξελεῦ. 

εἰμ᾽ αἷ, ̓ λή ποΐ ἄπλυςιᾳ ἐλσυϑερίας ἀκαίρα πιγὸξ,, 

εἰς τὸ τὺ Φοοηόνων Ἰδσηλκα ἐμπέσωσιν. ὃ δζᾳ τἕ 

ἄγαν αἸᾶρα αὖ οἱ τοῦ ἔπαθον - αἀλβέξῳ ἐλαυϑεριὰν 

λρωμδνοι ἐρφῖι. οἱ δ “Ὁ σδιονυσίου ΚΩῊ ἱπβαξί) 

ἀρξαντεὰ συκελιῶτιι Τὸ ὡς ῴοντο, οἴ δα, μέγως ὃ 

ζων Ἑυφᾶντες ὅ χαὶ ἅμα ἀῤχέντων ἀῤίχντεῖ;ο) ἀφ) 

λοις δέχα ὡραβιγοις καϊελόύσαν βέζλοντες Τοζὰ 

ΓΙ) γον σιν) γόμον δδίνα κροινανἡ ςοἵνα δῊ ἐδ 

λαίοιὲν μησινί, μεύ: σίω σχῃ, μαὐδ' νόμῳ σ΄ ἅσόξγ. 

ἐχούϑεριι δ᾽ εἐἰδν παϊῃ πάντως. ὅϑι αἱ τυ δαννίοδε 

ἐσ υοντὸ αὐτοῖς δ ἀλεία ζὺ κὶ ἐλουϑερία θχλ 

λάσο μὰν ἑχατέρα,  άϊιοκον ἐμ μιετϑος ϑ δέσει ἥοι: 

γώγαϑον. μμεοία ὃ ἡ ϑεαΐ δ ελεία,ἀῤνετρος ἢ} τοῖς 

ὠλ ϑρο ποὶς ϑιοξ δὲ α᾽ ϑρῳβοις δτόφοι δπινόμος. ἄ: 

φῴϑσι δὲ ἡσδενι]ύτων δὲ ἴαίἣη πεφυκότων, ἃ ξυλι: 

βελούω συφακἄσίοις πᾶοι φροίζειν ὡ δα κελόξζ6-- 

ἔϊαι τοῖς ἐίων( Θ΄ φίλοις ; ὠκείνου δὶ ἐμξὼ κοιιΐεῷ 

ξυμιβουλίω ἐγὼ δὲ ἐρμίωσύσω ἃ ὀκχεῖνος ἔμπνοξῇ. 

ἐὖ κοὴ διωυαμδι Θ' εἶπε νι ϑϑος ὑκῶς. τὴν οι 
δίλις αἱ ξἴποι λόγον δαποφωδεται ἡμῖν δι 1) νῦν) 

παρίντων ε ἡ πων Ὁ’ ξυλβουλι τῦσε, διξα δι ῶ 

συρφούδιοι πύντων φῆφσ τον, νόμους οἵ Ἡγὲς αἱ ὑμὴν 

φάψνωντάι, μὲν ΦῈΡς εγβτισμον χω ἄλουτον 

τρέφοντες τὰς οΜος ὑμδη, μην δγιϑυμίαβ,ανδλ 

ὄντων τολῶν, ψυχές χρὴ στόματος , ἔτι σὲ γρήμζοι- 
σαν, ὡραῖα ἐδ τί τῆς ψύχης δχιμέλοιων “ 

χ ιν σδεῖ. δόϊ ραν δὲ χίω 13 σωβλατΘ', πὸ 
τῇ 

ἰω, τἰω Τὰ “φημ τῶν πμΐω , δευλαύδυσον ἤτ σώματί τέ 

ἊΨ “ 2." ) ὡς ΔΝ χα ἢ 3.3 ἦν τε δ ιρδι δῇ εἰ ᾽ ἂν κἢν 

τῇ ψυχῇ. καὶ ὁ μδὺ ταῦτα ὠπεργαζόμδυθ’ θεσμὸς νόμος ὦὐ ὄρϑως ὑμῖν ἐϊη κεΐμδμ Θ΄ ὄντως αἰ 

Ν 

οργηίαῃ! Ὁ 2012 βγοῶυδβι ἰἰς 

δα Ὀγ ςουτίϑϑγ οἵ Τῇ 8 ννεϊςοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

- ἡ οὐ ῥ 7.8 ἜΧΕ ΤῊ ΤᾺ "κοῦ ὁ 
ἐμοῦ ας δστοτελῶν τοῖς ρώρδῥοις:ὃ δὲ ποιὰ “πλουδιοίς αὐ δάτμν Χη 

ῥομζδὶ ἕων λόπος , αὐτίς τε ΔΙ 

Ὄν. 11] 



τας το τνΦ πτες 
τπττ-..ς “ο΄ -- - -- 

Εατγ Ευτορβθαπ Βοος, (οργτηίαᾳι! Ὁ 2012 Ρβγοῶυδϑι τς 

᾿πια865 γβαργοάυςθα Όγ σουπεϑγ οἱ Τῃ 6 ννειςοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 

169170 

-ὰ 

, 

ΜΝ 

᾽Ψ 

ΠΝ 1} 
Υ 

ἘΞ 

τ: ᾿ 

ϑετξτε: -τταρῖειαρες 

Ξε ξρτε: 

,οϑ ΠΙΥΝΕΚΘΟΚΥΜ ΑΆἈΦΟΟΚΥΜ 
,«ἵ ͵ “᾿ ς΄ Ἧ ᾿ Ω. Υ 

γυναί κῶν ᾷ παιδὶ ἕὸν ων οὶος αν ούρ τοις πάϑορδῥες 
Ε] ξ ἤ ε) ΟἽ γν “2.3 : 

7ε ἀπεργάζε) (οιόάτοις. ὅτι δ᾽ αληϑη ταῦτ᾽ ἐγωπα- 
. ΄ 32 λ ἤ ΄Ὧο ἵν ἢ οΟ Ἁ 

δακελόύομαι; ἐωὶ γούσηδο τὴν νῦν λερομδύων δὰ 
ἥ 4 Ἷ ὰ ) “ ἊΣ ͵ 

νὐμων,έργῳ γιωσεό)ῳ. ἣ δὴ βώστινηος ἀληϑεςώτη 
“ Υ̓ δ᾽ , ΄ ] ᾿, “ ἢ 

οἤολεὶ γίγνετ α΄ γτάντων πολ οἷ ξαμδνοι ἡ υρτοι- 
͵ ) ΕἸ Ἀ 7 ᾿ » ἢ Ν 

ὅτοιῖς νόμοις, : πάν κατεχά κίνουνος σικελίαν, 9) 
56 “Ὡςε 9) ὃ. Ὁ ͵ ω- 

ἐδ: χρατέ ἱχαναίς ὅτ᾽ αὖ ὄδχῳφέροντως χρατείοϑῳ, 
τὰ οὶ »7 Ἃς ͵ ͵ νων» Ψ 

σἔχκαιον αὖ ἰστος κὸ ξυμφέρον γγνοιτο ὑμῖν πεῶσι μιέ- 
“  Ἶ Ὗ ο ἀκ φὴ," ἀγρο ᾿ ἢ ε 

σοὺν τε εν) τοῖς Τ φοῦίασι 4 αργής Τ χα, ἐπύτη ω“ 
- δ μ᾿ γ Ὅν 7 ἈΝ" τ Φ ᾿ 

μιν, ") τοις ἡ αρχῆς παλιν ἐΘφσι χη χθιν. ὧν οἱ ὩΘ9- 
΄Εε ἢ ") μή ] ΝΠ 

ἴονοι, τόπ- μιέγιςον, ἔστοσων ὅσο ζαρξαρων τοῖς Ἑλη- 
εἰ σον ᾿ Ι ν Ψ ͵ 

ναςοωςτ ζῶναι οἷο, πολήρειας νυν ποιει ἅγοὴ λς Ἵ 
ἃ) χες ἃ, Ιφ ἶ δε. Ἐν" Α 44 ! ᾽ Ἂ ΟΥ̓͂Ν Ὁ 

ἐρρσι ἢ ΤΟΥ) 57 λοίος, ἄπ ελσας ἐλοιττ αὖ βόα μη 
ΠΛΩΣ ἕν “ὝΝἪ ἂν, Ὁ ἄ; ῦ 3 καί ὃ; »" Ν᾽ ἔξω τὰ 

σοῶμιὸος, νῦ ουν, τοῖς μὸν ελόυ ϑλῶ γὴν ΜΝ 
ἴω »" “Ὁ ξῳ Ὶ ) « Σ᾿ ἢ 

βασιλμοῦς ἀρχῆς. τοῖς δὲ, αργηυσ σὔθυνος βασιλι- 
᾿ 7 7 7. " (. ἂσρ 

ΧΉ, σεανοζόντων νομίὼν Ὗ τε αλλων πολιν, Κ,) χὴν 

βασιλέων αὐγὴ, οὐ κα φνομον φραἤ σιν, θφὶδὰ 
τούτοις ξύμπασιν, σὸλῳ γνώμην ζο υγ4ει μ(λ ϑυών 

βασιλέα ςήσεοιϑε. σοί τον μὰν Σ ἐμὸν υἱὸν χαθίτων 

ἕνεζᾳ συῶν, ἡ ᾧ παρ ἐμ κιὴ ἡ ωρῳ ἐμὲ πωΐός. 

ὁ υϑρ γὸ Σσπὸ βαρβαῤων ἡλόύϑερρσεν ὧν τ τότε 
χρόνῳ Ὑ πόλιν.ἔγω ἢ ὅπ τυρᾳᾷννων, νων οἷς, ὧν αὐ-- 
τοὶ ζάρτυρες ὑμέϊς γεγόνατθ. σευτεθον σὲ δ ποιέϊὶ- 

ὃς βασιλέα, τὸν τοῦ μὲ ἐμμᾳὶ πατθὰ ταυτὸν κεκτη- 

μᾶῥον ὀνοὸ (αι. «μὸν σὲ σιονυσίου, χοίραν Φ' τὰ νιιῦ βου-. 
ϑείας χρὴ ὅσιον τοῴπου. ὃς οὐυόμδμος τυραννϑ πῶ- 

τρὸς ἑκων τίωυ πόλιν ἐλο ϑεροῖ τιμὴν αὐτῷ κὶ ἡ 
ὠειζωον ωντὶ τυραννίδος ἐφ μυέφου κἡ ἐούοου ατώ- 

,μδυθ-. τρίτον δὲ «πσροκαλείδναι “φῇ βασιλέα γί- 

,γεῶπε συρφφκουστζων οκοντα ἐκουσῃς τῆς “Πόλεως, τον 

νοῦ τῷ τὴ πολεμίων ἀρ χονίρ, ςρατοπέδου. «)γονύ- 
σιον δὶ δ)ονυσίου. ἐαν ἐϑέλῃ ἑκῶν εἰς βασιλέως σὴ" 
μίῶ ὠπαλλαπἸεῶτα , δέσδηως μὲν τὰς τύχας, ἐλεῶν 
σὲ πῶτρλοαι ᾿ Καὶ ἱερῶν ϑεσῳ στ όυσιων «αὶ πώτοις 

μὴ δα φιλονθικίαν “πάντως πανΐίᾳ δπολέση βαρ- 

βαῤοις ὄλιχαρτ ’ Ψ υόμᾶνθ΄. τρεῖς οἱ ἐνίας βα- 

σιλέας, εἴτ᾽ οἰὠὦὖ «ἰὼ γχῳκωνικίω δ᾽ιαύαμιν αὐτοῖς 
δόντες, εἴτε ἀφελόντες χα! ξυμυομολογήσαντες,κᾳ- 
ζήσετε τρόπῳ τινὶ τοιοἶσὶε ὃς εἴρηται μδιρὺ ἡ τρό- 
τορον ὑμῶν, ὅμως οἱ, ἔτι χα) νυωῦ ὠκούετε, ἐὰν ἐϑθλῃ 

του Θ΄ ὑμῶν τὸ σιονυσίου τε γἡ ἱπῆταρ νου ὅλὶ σω-- 
τηρλᾷ σιπελίας πειυσειὥτω 4. Ἴ παρόντων κῷ- 

κῶν. πιίῶᾶς αὐτοὶς καὶ οὔ λαβόντες, εἷς τε τὸν ἕ-. 

“ει καὶ τὸν ναῦ “,οό "οΥ 5) (ούτοις κα λέιτε, ὡσ-- 

ἡρ χαὶ φοοότερον ἐῤῥνθη φρέσβεις οι αἱ ἐϑελή- 
στυσὶ κυρλοὶς ποίῆστι, αδροι τ). δζαδλναγων εἴτε τινας 

αὐτόϑεν. εἴτε ἔξωϑεν»εἴτε ἀμφότερα, ΚΟ) ὁπόσοις αὐ 
συϊχωρήστωσι. τ ἄτοις σ᾽ ἐλϑυνταςινόμος μὰ ὡοῷ- 

τον “πεῖναν Χὴ πολιτείαν τοιαύτην, ἐν ἡ βασιλέας ἀρ- 
ΔΨ, ὡς ΣΎ Λὴς ἈΦῈΝ ὦ) ᾿ ; 

μόη! γνεοῦζ κυδλους (ερφῦ Τ' 1. ὄστον «Λὼν Ὅς. 

τει (οἧς ἡἥνομδροις ποτὲ δ) εργέταις.πολέμε σὲ κοὴ 
εἰοίωυες αῤ᾿ χονίᾳς Α γομοφύλᾳκας ποιήσοι ὅγτιὶ α6.- 

β μὸν τριάκοντα Κ) πίντε, μμετοί τε δήμου κΘῚ βου- 

λῆς δικαςήολα δὲ, ἀλλα μὰ ἀλλων. Θανώτο 5 καὶ 

φυγῆς ἵοις ὅ πῶτε τὼ φιώκοντα ὑπείργᾳν. τοοθς τε- 
᾿ " Ἧς ς Ἁ ᾽ ΝΗ] ς ἤν 5. Ὁ οἱ; ιν Ὑ εἰ 4.» ὲ 7 ᾿. ᾽ ἧς 

τοῖς τε ὀκλέχτοις γέ γνεῦχο, δμζαςοὶς ὧκ ΤᾺ} γῦ αἰοὶ φίξεσυνον ἀρχόντων. ἕνα ἐφ᾿ ἑκάςης τῆς αρχί 
λ΄ 

ιἰ4 πα ἢ Ποειθας Ραθείαιια σοπυοηῖοηςίατσας 6056} 
ογε ἀξ τἅ1ος οΠΊοιοη5. Οὐδ ἀὐτῷ ορο ηὔς φαἀγεῖδι 
νοΚ θοπα σοποιζοῦ συς οὐάὸ ἀϊχι (6 Ἰορ θυδ 
συποῦς, ορογα Ἰρίο 116] ]ΠἸσοτ}5 θα Φα 0] ΘΧΑΠΊ 

ῃδτίο 11 σα έξ]5 νου Πα εἰἴὸ νιάοτα τ. Ἀ ξοορυϑΥ 

ΧΑ δα ϊαΠη αὶ ἰςσίθιις », οἂπι δι ο]α 1 ΠΥ ΤΠ 
Ροίτα πρφῆθαας {α{ΠἸςϊςαϊοτ νοβ Ππρογοιῖ5., ρας 
Γαγίως αὐ οσατη [ΡΟΥΘ ΙΔ1ΠΙ.» Τα την βοστὸ αἰ αι} 
ν το νος οαγη δ ι5 δύ ς θά τὰ ποι ἀογο,ίηπι ον 
15 ἀοιηϊπατίοι!ς ἀοουδίτατθοι ἐαοιδητιι. τιπ18 Ἢ 5 
1115 ἀουη Ππατιο μοι αἀ!ρης] ἀοΠἀφταμεδυ5. Ομο 
ΓΙ. Πηδιοτας οἰ» αποά ὔαχηα ας οηάῆῇ οὔ, Οἷς’ 
οο5 ἃ Βαιδαιις (οτυαυδειμτ: αὐδὸ νῖ ἢ ρυαίμτα 

οὐρα ἀο Ἀφρυυςοπίαϊτατο. ΑἸ Ἰοααῖα ἤταης ρος 
ΓΘ 5 ΓΘ ητρηοαυς ἡθὴς εἰς Πα Ιο αι} Ποοτοῖ» πους 
[065 ν]ϊὰ [ἀρούς οι ΝΝ πῆς ΘΓ 4}115 αι! φ πὶ ιρεῖ- 

τᾶς Πτοοα] τοσία ροτοίζαϊο: [115 το Π) Ροτϊοῖϊα5 τ 

θη {υ ᾽ϑέξα ἰςσιθιις ἀοιλιπαπε5 ἤθη 4115 [ἈΠ΄ 
τατ οἱ αἱδιις [ς ἃ Ἰρης Θεία γοσίριις Παρ ᾷ οροΠΠΕ 
ζομζγα ἰερος, [ἢ ἢ. 5 αὐτῷ οὐ η) δι πιρηῖς ἃ ἀοἰ 158" 
ΠΕ ΕῚ αἴημ6 {10 4,.{115 ταλα τς: 115 τΟρ 658. ογραῖα: Ρη" 

Ἰ} 010} ἢ 1] 611} ΠῚ [1}11} Τπι6 (110 ἀρ ]]ςῚ σταῖία; ΟΝ 

[τοοῖ στατία αἴαις δαὶ (αἱ, ΠῚς οη πὰ τοιὴρ οἴταζε μά, 
{Γ18}} ἃ Βαγρασὶς Προγαμς : ὁσὸ νογὸ 148} μιοὰ 7. 
ΓᾺ 1.15. ΟΠ ο τὰ ΠῚ ἡ ἄς τοίὶος ΠῚ νοὶ ἰρῇ οἰ 

σθοι! πάπιῃ ν οὐὸ γοσθηὶ οἴραζο οὐηλ 4] τάοηι 40 
ὃζ ρᾳϊθι θις Ποηθη Παρςεῖ. 1)ΊοηΥ Π) ᾿πΖιιαπὶ ΗΓ 

᾿ϊα π. Αταιις τά [ςτὸ ΡΥ ςητ 5 δ ι5.1η ραιτάΠΊΟΝ 
[10]} ΠΊΘΙ ΟΥ̓ Θ ΡΟΣ 4Ὸς 6115 ΠΟΤ. 9 411: ρα 

γγη 10 Παζι5, ΙΓ ΔΙῚ ἰροηΐς ᾿Ποταῖο φοοτο τ» 

ΡτῸ Ὀγθυ πε τη ]Ππάφ ας τγγαπηϊάς οἱογιᾶ ΠΟ] β6΄ 
ΠΟΙ ΠΟΏΡΑΓ21}5 [φπἸριτου ἢ Δ], Τοιυτ ἀοηίαυέ 

Δα Γορη0 Π} γε 41] ᾿Π ταῖς οροτῖοῖ νο οπ 

οἰπίτατο νοΐοητς ΤΠ ἰοηγ Π Τ) ον [ Πἰνά,αυης ΟΧΕ 
εἴτις ΠοΠΙ ἀμποςην. 81 νοἷς ᾿π4ι το δ; «Ἰσηιταῦ 
ἔστῃλα ςοπζθηζις ν ποτοντ γον ΦεΠςζοῖ [οχταηα 
(ρ5: ὃς ρΔΙΓΙΑ ΠῚ τ" Όγατι18, [αοτάς» ὃς [ἐρι γα Π085 
ἸΟΓΙΜ}; ἢ ΠΟΘ ΠΕΙΟΙΘ ΡΓΟΙ [5 ΟΠΊΠΙΔ ρεγάλοβαῖη 
θαυ: οχ ραττία ἰπξο[οιταῖς σταυ! ῃοᾶς. Ηος5 γοιὸ {0 
τόσος, ἤμς 1115 δυζουταῦθον φα!ἀςι Π|14}} Τ.«οοάᾶ 

ΠΊΟΙΝ]) τόσος Βα θοης, ἀοά ον 5» Πὰς 4:4 αἀ οι 6189 
σοι 1 σοηίομ[ι σοι τ 115. ΓΑ]} σιοάαπ) βᾶ" 
ἔξο;ντ ρυἱὴ 5 ἀτέξιιπη οἰξτατηυς ἰτοσαπὰ πθμς ΔΙ 
51 1)10ηγΠ) ὃς ΕΗ ρραγίηι σοηις νοϊποτίης ΡΓῸ 510" 
1πτπ (αἴαςο Εἰὸ οαἰαμλϊτατίθης Ζυα πὰς ντσοηῦ» ΜΠ 
᾿πηῃροηθῖο ποηοτο5 ΠΟ] τοτίυς ἔῃ, 116 ἙΟμπιραγαπ 

τ65 Π0ῃ δὰ ργαίςης [ΟΠ μη)» 6 1 ροίογαπν,, μας 117 
40 8Πι ΠΟ ΟΠ ς, ΠΟΘ ΠΩ ΠΊΟΑ1Π1 ὃς Ρεπὶς ἀϊξευμ! 

εἰἰ,Δ 4 τοσοῦ νοςατοιᾶς ἰεσαῖοϑ ατιο5 1ρΡή] νος της (9 
οοτάϊα: σγατια σι} ῬᾺΒ] ρα αὐτογίταῖο ἀεἰΠοἴτε :Π86 

οχ ΘΙ ΕΓ 5 οἰ δ» ἤιε εχ αἰἰφηῖδ. ἤὰς εχ νι {{Π1{’ 

τοτη: ργώτογοα υοῦ 1}}} ςοπςοογίης, ΟἿ] οὔμλμη! 
[ξτθηεα ἰορος ςοπάσῃτ, αταις Ἀοπρυ  ]1ο [τ 00 

{Πταδηζ . ντ Ἰη δα γοσος οἱἵδ ἀθοοαι φογογαπι 40 ΠΗ" 
π05, α]]ατύμη 16 γογαπα ισίσιπαις ἄφοοι Ηἰ5 (08 
σε], αόταηι απο Ποία ἴῃ Ραιγίαῃι οχίαης, ΡΓΟΙΣ ᾽ 
Ὁ. ρααίαις αὐρίτσιαπι παρ οαης ουεοά65 ἰῇ] 
δ ΟΘατῚ ΠΘΠΘΓΟ “υ]ησις ὃς τεῖσίηζα νηὰ οὐ 
Ροριΐο φἴαῃς (παῖ. Τυ 4 ιοῖα νοτὸ ἀπ ηδϊα Ππ0 3 
᾿τὰ αἰϊογᾶ. Νοσεὶς αυϊάξ ἀτα;6Χ}}}} διζοτγιζας Πτ ρεβέ 
ΓΙσΙΠ4 ἃς 4.165 ΝΊΓΟς : ὃς ργαῖτου εο5; Ῥ6η653 10 

συοίάᾷ Ππά ἴσος οχ 1115 εἰοέξος 40] τη αρι γα. ρ΄ 
χΙηγὸ ρα ιίέξι οατιῖτα ντ γη οχ Ζαρφίδοι ταϑο γα 

εἰ! 

ΦΟΡΡΜΑ δ »τρτ “τ μ-- μκὸ ὅν, 

Ὁ“) “ὯὩὍ. ΟΞ ΡΣ ρα οι, .ι το ἐ ρῊΡ σὺ 
»-- -πὶ 

», ΡῬΌΏΛΧΩ 

τ πὶ ΚῈ ΎῚ κα 25. Μὸ “τᾶ ἘΠΩΡῚῈΣ "ΤΙ Ὁ Ο ὦ 



“ΡΨ 9 Π 
εἰἴραταν 4] ορτίπιις 1 ΠΠΠπλύα; ἀρράτοας. ΗΙ 
ὁασητὶ ἀη1γοὺ ἐς πιοτὸ ἃς σαγοθῖο ὅς Ὄχί!ο 1οητέ 
ἴδῃ ἔογαττ, Ἀεσι νογὸ Π15 ἱπά οἱς ἰπτογο δ᾽ πο 

ἰκρατ Σ γε ροῖο [δοοζώάοτί : αιθα [ἢ [οτοηάα΄Πε- 
ΟΣ» ΠΑΓΟΘΙΙΣ. » ΘΧΙΠ} (οητοπτία σοῃταμαῖ μαι! Π6- 
είς πτ. Ηας οαυαμάθηι ὃ ἀτιηι. ν ἸΘ ΘΠ 5 οο- 
διζαθαιη : ἃς ἤπης οὐδ πη οορσίτο ἰςίοπάα : ἅῖ- 

46 ταις, οὐχ ] Πλϊςος {προγαυ θη νῃὰ νοῦς 
ΟΠ 11 οὐτοσηὶ, ἕατίαψας ΟΡ ες φηοντ ἀφοζεμες 
ἴα ΠῚ, ΟὨ Ἐτα ΠΡ. Ρτομηάς ἢ δα νοτιτη τὸ 5 Ρτοςοῖ- 
ἡ δα νος το παι 51 οἹ]14 1 τορ οα Πδιυ.Βαυ- 
ΠΣ Πα! ἀο) οχ 15 ]οῦι5 ας πασ οὐσιραπὶ οχ- 

βυτας : ργατογηαλπι ἢ αἱ Θογαιη ΡΓῸ ΠΟΠΛ ΜΠ] ἴ1- 
ὅέτατο σοη στα, τγγαηῃ ἀφ) ρισῃδυούητ. ῬΕΙΟΓΘα 

ἀπζοιη Ογαοογαμι Ιοσογαια σοοηοβ πῃ ἀρ 115; 
Ρατγιάία ο [ρος τοι εἰτα δ, ας ἰρίταν θα θη 
τὰ ργαίδῃτία οὐληϊδις σοι αἰο. ςουηηλ] σοΏ ΠΠ]0 
ΟἸΙὈούγατο ἃς ἀροῖε : ἀταὰς δ ας ἀσοηάα ΟΠ}68 

ζΟἰλοττατί: δά {1 4] ἀπ δηςυιηῖνθος σαν] [δ - 
ἴδηι οΐζος οχίΠειπιατο. Νασαον ογὸ ἢφο τα] α [πητ, 
νῦ ἤρεὶ ἠςιφαηζ, Ομ α ΘΠ 1 ἀμπουι}. 4}}15 
(ΟΠ ΠΙξ μην ἀταιις ΠῚς {πὶ οοη(ὩἸταπμάο ρογαιίγιης 
ΟΣ ηλποχ ίᾳς ἢ ό Ἴὰς οςουγγπητ,θα 411) ̓ μῃρο ἢ! - 
Ἰὰ 1) ]ςαῖ » ηὉ τοιϊὸ (δητὶς, [ 1οο αὐτοπι ἀμ 5» ΕΠ ρ- 
ῬαΠη {ὉΠ Ἰροῖ [᾽οηγ ἢ) 6} ἀταιῖς ἰπἤπροῦ πλεῖ ἪΝ 
ἍΠΠηλο 5, Αὐδιτγονῦ ἐηλαι ἢ δἰ οοἰδη(ουητ,α]ος αυο- 
“ς δ γγας πος ἃ ομλπο5 4 θῈ5 ρατγία ουτα ΟἹ» 
(οι [το 5, ϑοἀ ας οὐπηίρος ποηοτος οὔ ργθοίθιι 
οΤογοηζος, ὃς 4116 ρύατοτοα φαϊδυίοαηαιιε ν πὰ οὶ 
ΠΟΘ ἀςορτιργαῖς το ζοβογίδητος ἐπαϊταητό 

{16 Δυγῖςος ἃς Ἰπ]ηγῖοος ουμηΐπο τα» οηϊρηὸ, ποτ 
τὰς ργιὴς ἀο ἢίζους αυὰτῃ δα συ ἃ πο 015 ἀιζξα [αητ; 
πα {1 ἀτιῖμλα, ΓΟμληα ν]ρ! ἀπειρία Πιρογαθη θη, 
ΡΈΜΑ αι ]άοπὶ ἄτης [οἰ Ἰσϊᾶ ἘΝ ἀλάνϑὶ 1- 
ΙΣΤ ᾿ : 

Ῥίαιο. γι ῥμγι4 ΠῚ) 

Ῥορ: Αφεγε. 

Νν Ἐπογαηξ δα ηος Ατοβίρρυς ὃς ΡΕΠ]Ποπιεάοι 
ἔδυθητος ΘΡΗΪΟΪ τη, απὶ 15 ἰβάογας, ἂς ἄς 

ΘΔ ΤΠΙ5 αυα ὁροτταῖς παποίαμτος, ΡΌθ]οα αα]αξ 
ΚΠπτατῖς Πδροσία αθίηιιο αἰ Που ταῖς ΡετοσοτῦτιΝο- 
Ἴ8 6 δ]. αἀπιοάμιν ἰαοτιοία ογδῆϊ. Τὸ νοτὸ παῦ- 
᾿λπου απ ροιιηοϊ οἰ ὸ [ογτοναὸ ἃ ρα δ] ςἰ5 οἰμτατ}5 
σξζαρατίοητδας Προγαῦὶ μὖ γαϊδας5. Οὐδὲ νοζὸ 40]: 
ΟΠ μλγλ η) ν τα ϑόηιι5 ἢτ,ασοτον παν ργαίοττίπι ἢ 418 
ἴ] 1 Θἰοσοτὶ ἔαοίθπμάα, {πα} 18 τὰ 5, Ομ δας [εγὸ 
Εἰς ηληοα. 566 ΠΠΠ8 αποαθ τὸ σοηΠάθγαγο 
ΘΡόστου : Πα] αν ποβετύτα Πδὶ (ΟἿ] πατυπη εἰς : [ξὰ 
ὁεζυς ποία ράτίρῃν ΠῚ ρατεῖαπι ν ΘΠ Ἰσαγο:ραστοπὶ 
Ῥάγρῃζος- ραττοια ἀπλίςοβ. ΜΌΪτα ἰβίιρεῖ Ρτο τϑηι- 
Ῥότατῃ ἀγιοτήτατο ποδὶβ ἀσοϊάοῖρ : αϊδας νίτα ηο- 
ἴὰ ΟρςΠραζα εἴ. όοῦσδητο ἰσίταγ το ρατγια ρί δὰ 
«ΠΡ ] ραπὶν σιθογπαπάδμη », ἀρίαγάυηι [οσίδῃ 

οἴει ΠΘῊ Ῥατογα» Ῥυα ει πὶ οὗν ἤπια ἀοοϊ ἀν ντ 
ὑαιιτις ργαυὶς Ποιοτ δας το παμάταγ, χα] πα] ἱρ. 
ἰὰς σα ὀρτίπιιπι εἰξ γαϊίοης ργοβοισαηπει δά 
ΡΒ τ ᾿ς γηδηθ 18} {: αἴ15. Ἐςἤδογάσις αὐϊξ ομ- ΤΑῖῃ Πάθο μῆς ἴῃ ρεα δητία » μαερἰπιύαυς ἰη. Ρο- 

τ τα ὃς τὰ] στατῖα, ὃς ρατγ5 ολι5 ΡΒΓΥΠΙΟΙ15, δέ ριον 
ὕες Ἰρίμιι φἀοε(σθηζομι. ᾿ 

ἕρῦῃς 

- ἡ 
ἂς Ὁ ΤῊΝ τ 

Ἐν ἱκανῶς. ἐχοχάτους δὲ γιωῦ δχιμέλοιαν ἐχουᾶν, 

ΩΣ 

[Θ᾽ τ 2. Ὑ 2σῦ 

τὸν ἄξαςον δόξαν τ᾽ ἐ) Χαὶ “δ ηο; δ τατον. τούτοις δὲ 
ἐπιόντα «γιαυτὸν δεχῴζοιν ὅσα ϑανατου χα) σὲσ- 
᾿μοῦ κοὶ μμεταςάσεως ἐγ. πολι. βασιλέα “σ᾽, ἦρ 
τοιούτων σιῶν μὴ ὠΐξειναι διζαςίω οὐγρέόϑτ» ζα- 

ϑείπερ ἱερέχ φόνου κῳ ϑαρούονίᾳ καὶ δεσμοῦ κὶ 
φυγῆς. ταῦϑ' ὑμῖν ἔγω καὶ ζῶν “Ζ᾽ενο ἕω γίγνε-- 

ὅλαι 5 Κϑὶ νυυῦ δγανοούμιω. κοὶ τέτε χρατήσοις δ 
ἐχθρῴν., μιεϑ' ἡμδλ εἰ μιὴ ξοψιχῳ ἐρ,νεύες ὁκωλυ- 
σειν, ατέςη σαι αὐ ἡ περ καὶ σιενοούμίου. καὶ μᾷ' (ὺ- 
τα σικελίων αὐ «ἰω ἀγλίω εἴπερ ἐργα δηϊνᾳ ἐγί- 

γνεέτο,κοτῴκισει. Οιὶ μὰ βαρβαβῤοις ἰὼ νωῦ ἔχον. 

σιν ἀφελόμδυος «ὅσοι μὴ τὸ τὸ κοινῆς ἐλσύϑερ ας 
οἱεπολεμηστειν Φορος «ἰὼ χυθαννίσνι. χοις δ) : ἔμε.-. 

φροφῦλεν οἰκυτὰς Δ) ἑλλι ζω ρῶν τύπον; εἰς ταὶς ἀῤ-. 
χαῶς καὶ πτιτρώας οἰκίσεις “Κα τοικίσεις. ταύτω 

ἐὲ ταῦτα χο) νὼ πᾶσι συμξουλούω κοιψῇ ὄζα νοη. 

ϑίώαι, κα ϑύ σιν τε χαὶ ἦρος Καλὲ δ] ταύ - 
τας τὸς φιραξεις πονΐας. τὶν μὴ ἐθέλονί δὲ, πο-. 

λέμιον ἡ γεϊάνευ κοινῇ. ἐς δὲ τοῦτα οὐκ ἀδιωίαΐ. 
ἐ γὰρ ἐν δυοῖν τε οντα ψυχ δὲν τυ) χᾶνει φχαὶ λονι- 

σαμᾶνοις δἰρεῖν βέλτιςα ἑφίμως ἔχει, ταῦτα δὲ 
φεσδὸν ὁ καίνων ἐσύναζα,εἐκ οἷ φρονεῖ, λέγω ὃ τὰς 
“ύο, τίω τε ἱππταξίῖνε τῷ σδιονυσία έως κορὴ «ἰὼ τῷ 
ἐμοῦ υἱοῦ. ύτοιν γαὶρ ξυυυομολογι σείντοιν, Τοῖς γε 
ἄλλοις συθακεσίοις οἵ μι πᾶσιν ὅσοιπερ ἡ πίλεως 
γ»ἠ δον) ξ ωμοβονεῖν. αὔνα ϑεοῖς ἧ πᾶσι πιμος μετ᾿ 

σ χῶν σδδντες τοῖς τε ἀ Ἄλοις ὅσοις μῷ; ϑιαῖν ωγέασει, 
σπείϑοντες "ἢ προχο λούμδμοι φίλοις τὸ δχαφόρεις 

μαλακῶς τε κοὶ πάντως μὴ δσοςητε, πλζωὺ αὐ τοὶ 
.- ε ᾿ Φ' 3 Ὁ [ ἐ 

ναῦ ὑφ᾽ ὑμδϑ λεχθενται,οἷον ὀνείραΐᾳ ϑεῖα ὅλιςείν- 
ᾧ ἐγρηγοοίσιν, ὀναργῆτε ὠξεργάσηεϑε τελειϑένζᾳ 
»ἡ σὔτυχῃ.. 

Πλάτων Αῤχτᾳ Ταρανηνῳ ο 

ὡραῖον. 
Φίκοντο. «ορὸς ἡμᾶς οἱ αἰδὲ αρχιπῆτον καὶ 

Ε: φόνον σε διςολζωὶ φέξοντες ἰωὺ σὺ 

αὐτοῖς ἔδωκας, καὶ ἀπαγγέλλοντες ωὐοᾳ σοῦ. τὰ 
υδὺ οὐ «οὐς τίω πέλιν οὐ χωλεπῶς σδέπορω- 

ξαντο, κοὴ γ6} οὐδὲ παγτολῶς ἰε ἐργώδη. τὸ δὲ 
ὶ σοῦ σι λϑον ἡμὴν,, λέλοντες ατοροίυ σφορεῖν 

σε, ὅτι ὶ δυασωι τῆς ̓ ὡἶδὲ τὸ κοινὰ εἰφγολίας ὅστο-- 

λυϑίωώαι. ὅτι μδμ ουω ἡ οδὲςύν ὅξιν ἐν τῷ βίῳ τὸ τὼ 

αὐτῷ προότῆειν, ἔλως τε χρὴ εἴ τις ἕλοιίο τοῦ." 

τα φράτοιν οἵα χοὶ σὺ, θζεοδον παντὶ ἶγλον. αλλὰ 

καχέννο ἐἰεὴ σε ὧν ϑυμέϊόθεοι. ὅτι ἕκαςος "δ ἐχ δυ- 

τῷ μόνον γέφρνον. ἐΐλὰ τῆς “ἡρέσεως ἡρδἰόγτο μδό 

τι, ἡ πατοὶς μέρλζεται. τὸ δέ τι, οἱ οδυνήσάντες. 
τὸ δὲ οἱ λοιποὶ φίλοι.πολλα σὲ χρὴ τοὶς χαιοοῖς ὁ. 

“όπωι τοὺς τὸν βίον ἡῤδδ! καίω λῳ μίξανουσι. καλου- σις δὲ ἃ πατοίδθ' αὐτῆς φεὸς τὸ καυνώ γάτο- 
πον ἴσως τὸ μὴ ὑπακούειν, αὶ χώοαν καΐδλιμπό- 
γον φαύλοις αὐιθοϑόποις. οἵ οὐκ Ὑπὸ τῷ βελτιςου 

χορὸς τὰ κοινὰ «ῳροσέρ χονται:- χὖϑα τούτων ῥδὼ 

κε εἰς τὸν λοιπὸν χεόνον ἑξοψδν, καὶ δζὲ σὲ, καὶ ὀχ 
ὙΨΌΣ: ἢ ! 9:ὉΝ τ : 

πατέρᾳ αὐτὴ Φρυυψ!ωνα. «α) δ αὐτὸν τὸν γεανίσαον, : 

πος 

Εατίγ Ευτορβαπ Βοος, ζοργείαῃ! Ὁ 2012 βγοῶυδϑβι τς 

υςφα Ὀγ ςουτίαϑγ οἵ Τῇ 8. ννεϊςοπιθ Τιυβὶ, ἰοπάοη 



ΠῚ 

ὈΙΥΕΆΦΟΑΥΜ ΟΆἈΒΞΟΟΞΚΚΥΜ 

Πλάπον αριςθόϊώρῳ οὔ “ιοφήων. Ῥίμιο λειβοοίόγο θεν ἄρ ΈγῈ. 

ἣ Κέω σδζωνος ὧν τοὺς μιφίλιςω ἑταγοον ναί τε 
᾿ αν νωῦ, κα γεγονέναι δὲ πῶντος τὸ σοφωΐᾷτον 

ἣ 9ος Τ εἰς φιλοσοφίαν ποιρεχό μᾶνον. τὸ γοὶρ βέβωγον, 

210 

γάϊο το δητθ δἰἴοβ ὃζ παῆς ἔα] αγδιη εΠ{61}}0 
5 ὃζ ροῦ οπηπὸ το ρα ριθητία ΠΊΟΓΗΠΙ δ 

ΡΒΠοΙρΡ ατη (ρεέξαμτίιιπι. 11] ΡΤΙΏ115 οχοσγουμ!ε, 
χὴ σιςον τὼ ὑγιὲς ὅτο ἐγώ φημι ἐῶ Υ̓ ἀλη ϑενὴν φιλον Νίδγ Πτυγήτατοι, ΠΟ πι, γποογίτατο μὴ » γοΓΑΠΙ ᾿Η ] 
σοφίαν. τὰς ὃ ἄλλας ἢ καὶ εἰς ἄγλα τήνέσεις σοφίας ΡΠ ]Ο ορίδην ΟΧῚ [τ πο, ΑΠ]45 νοιὸ δί αα [1 ἀοὺ ἥ ι 
1 ὼ Ζειν ὅτηίας κομνό τητᾶς οἰἶμια φεϑσοι[ορούων, πησαρέν σύργας ν" νιον ἘᾺΝ ΟΝ ' 
οὐσῶν πε φν ΝΑ Ύ2 5. ὦ », Ζ) ᾽ νῦ αὐ] ΓΟ ρρο! ! αθῖτ, σεν ; 
Ὅν ; ἐἸμνδ το οὐθᾷ ἐῤῥωωσὸ τερκαι μὖμε ὦν δ 1η ργαζεηείδις ἢὶϊς νεύει το θι5. 1 ἡ ΞΟἹ οἱς πὶ Ἴ(. 

( 
Πλάτων λαοδα μάντι οὔ ὡραῆειν. : Ῥίκιο Ταοείαην ἀμ ἤδηθ ἀφογ δ. : Πεςείλαμδμ στι κοὶ «οφότερον ὅτι πολὺ δζα- ; ΕΙ ! Ἐ φύροι Ὡρὸς παντο αἱ λέγεις αὐτὸν ἀφικέ- ὁ τὴν ὑόν οἰ μη Ρτὰς Δα τα , τείδσις αὐειν ' 9αΐ σε ἀϑίμαξε. ἐπειδὲ δὲ σὺ φὴς ἀδιωύατον ν͵ Ὧν (α αυα: ἀἰς!8 Θμηπἰἃ οὐ νὶ Αἰβοπας ἴρίς Ἢ ς 

γαμκγμμετοὶ "Τὸ ἰω; σεύτερον, εἰ διωμνατονῦ εμέ αφικα- με ἢ δ ονὰ νΕΙῸ 815 αἀτε μάν, 4: ει | 
Ν ὡἕἔἕἔἐἔρὸν μων) διων» ἐἐ- (ξοιιηάο 14 ἰοοο ἕοτοτ, νεῖ ὅρον] ϑοοίδῖεων Γ 

ἐδῶ νυ στοκρατῃ ὠσσερ γ: κς Σ,,Δ ἴθαϑ Πτοτας Πρ η ΠΑ ἢξις πο 5 οοπέεττε ροηοη : 
τῆς μᾶρ ὅξι ὡδὶ αὐϑενδιαν τίωφ οραϊγουείας. “ΜΒ ψεγὰμι βοογᾶζος αα!άςφι) πος τοηλρογε ποῦρὸ {τ΄ ᾿ δ ἀφικόμδμον ὀΐαῦϑα, ἀξζημον αὐ εἷη μὴ ὄζαωδα- ϑαγία ἱπηρφάντατγ, ΜΙ] νετὸ ἡξυς Ρτοβοιίσεηα ον ἱ 
ξα τι ἐφ ἁπέρ συ «μοφκαλεις ἔγω δὲ ταυτοι γ6- ἀοςὰς ἔοτοτ, (1 114 ἀι!ογιι ϑγᾶτΊὰ Ω16 νοῦΆ8, Πγγῦ . 
νέῶτω αὐ, οὐ πολλίω ἐλπίδα : χω. σὲ ἃ σὲ μώκρᾷς αὐλῃη Ρεγβοογθπτι.. Οὐκ αἰ ροιῇοὶ ρος μοὶ 
γέρας, δύοια᾽ αὐ ζπιξολὺς ὅτις πάνται διεξίοι, κὴ δὰ [πού πὴ ἔρεγο. 81 ἀ 15 δυο} Θὰ ΟΥΉΠ1 Γὸ Ἰὰ , 
ε Α τον δ δε ὐλώμα, κων ΔΘ  ΘἀἸΑτᾺ ΦΠΠΟΥ ΠῚ ἐς σαυία τα αἰ ἀλη » ΡΓΟΗ͂Σ 
αμθ οὐδὲ ᾿ σα ὄζῳ : νυνὶ Ἃ:} Ὁρὰ ογῖϊ ορμΐοϊα, Ῥγατειθα ροῖ ἀταάτοπὶ ῃ0} {81 ἢ 
χὸ πλανᾶ ὅτι κοὶ χινδιωυσύειν κατε τε γὴν ᾿Ίν οογροῦο ναΐθὸ αἱ τεῦ ςοηβοιοηάυπι ροιιουϊάαι Ι 
ϑείλατ» οἷα παντᾷ καὶ νυιῦ πώνίᾳ κινδιωύων ὧν ταν, τοττάσιο οδοαηάα 9 4ι4}1α ἰτον (Ο] οι οὐ] (ο . ταὶς πορείαις δὴ μυεςτί. συμ βουλεῦ σε μᾶμτοι ἐχῶ ΡγΓα  γτίμι νογὸ μος [ἐπιροῖς ΟΠ) Πα τοῦ ἀροπῦ Ἴ Ὶ 
σοί ᾧ, κἡ τοῖς οἶκις αἰς.ὃ εἰπιόντος μι φησίν γσίο ὀέραν φηόρρ. οὐρννόν (ὐηΠΐετο ταπηθη ΠΟΓΘΝΝ ᾿ 
δὸς, δδξαι αὐ δῇ φαῦλον. χριλεπὸν δὲ νοῆσοι. εἰ γὰρ δία ζοπάϊτοτηθιις ροΙ] μη) αιοά βῆ, ΒΕΙΕΝΝ ν 

Ἶ πος ἀὐο ρά, ΕΝ ΗφΠοάν5 ριιταγο αα] άπ ἔΔ]1χ 4: οἰοντα, τὸ νοῶν ἁέσφως Κῴῴ ὦ 
ΚΡ ΝΣ ΩΝ , οἤλε ἀπποιϊε-νε ἐμτο σούς απ ἢ ρυταηι δ! 4! ΠΡ 

λετείαν αὐ χατασκό αὐϑίωναι, αὐσὼ τῷ εἴνω τι, κύ- ὃ Ρ 4 | 
͵ ΠΩ . Γ" συμ αυΔγ Δ} θὲ Ρὸ Ππτίοπς οἰκἑταϊοιν θο πα φυλιν , 

εμον ὅχιμελούμδμον ὧν τῇ πόλει "ης ΚΟ ἡμέραν ἄσαμο ςομ ξίτυι ρος, ΠΗ] Πὲ ΑἸ’ ας οὐπὶ ἀπο Ες ς 
σδ)αύτης, ὅπως αὖ κα σεώφροον τε καὶ αὐ δρικη ̓ δέλων το Ρτα Πά61}5 οἰυμ τας, ποι ἀΐαηα οπηηΐτη νἹτ οἱ ᾿ 
τὴ καὶ ἐλα ϑέρφον, οὐκ ὀρθῶς δγανοουῶται.το δ᾽, ρηβορις φρττα νε Πγῖοι: Ρέγατα δι ἔοττίσ ται [ἢ ἢ ̓ ν 

φν " ᾿ "74 ΄“"Ὰ  Ὰ.. ΄ - - αὖ, εἰ μδύ εἰσιν ἤδη αἴδρες ἄξιοι τῆς αῤγχὴς ταύτης, ΦΟΝ ἐξ Ϊ γρξν ἐτὸν τοίξὸ βδϑρι. ἘΚΗΝΝ ̓  ̓ ) 

,ο,τ᾽ αἷ, εἰ οἱ δὶ τὸ παρδεῦ σοι δεῖ τινος, οὐτεδ τι Οἱ τὦ νΟΝΨΙΓῚ πᾶς ροζοῖξαζε 416 ],14 ΠΟΙῚ ΡΟΓ" ( “ὅροιτ' αἱ βι σὶ ΠΗ Ρ(» "π᾿ 510. Δυζοιη δα απ ἰρ πα τὴ Οριϑ8 τς αἰχυο : ποι! | 
πα! δεύσων, ούτε Ρ" πωιδ' συϑησόμδροι Ἢ ἐγ ἐράθς 41} ἀοςεαῖ, ἤθις 4] ἀορδαζιζονῖ ορίποσ », ἅ} ᾿ 
εἰσὶν ὑμῖν. ἀὔϑνα τὸ λρίπτο τοῖς ϑεοῖς σὔχεῶε. κὶ χὰρ γος ἢ πῃ: ΓΘ Πα μι.) οἱἘ ἀθὸς ργοοαγὶ. Ναπι βειδ  ἷ 
φχεσὸν τι τὸ αἱ ἐφοφῶεν πόλφς, ὅτω χατεσκουϑη- Δηζς ἢος τριηρι}5 ποτα οἰυήτατε5,ῆς ἢ ἰηϊείο τ ; 
σων τὼ ἔπειτα 6 φκησοιν, ὑπὸ ξυμξάσεων σρᾳ-- πἴῶν [πηττας ροίξοα δοης ᾿πλτμρη ΡΓῸ Ἄρα ᾿ 

, ! Ν “ Ν λ΄ ἡ αἴ Πη ΔΘ Δ. Π. ΓΘΤῚ 1). ΓΠΠ|Δώ. 6 Ο ἴ0Π} ς 

ἴκατων ΜῈ ψήνὰ κὰ ΨῸΣ ἐμὸν Κρὴ Κα κὸ ἐμώροτα ἀο 11 ργΑψδ! ΤΟΙ ΡΟΥΡις ν]ῦ εἶα δα δ ριον ᾿ 
φῳεῴξεις ἡπνομδῥων ὅταν Ὁ κάρρα: τς τᾺ οᾳᾷ ᾿ ΝΡ τηασηδη δάθρειι ἔδσὶς Ροτείζατομη. Ῥχιὼϑ Δα ὲ 
καλύς ὦ Ὁ ἄγεδος ἐϊλυν.) μεγαλζω ΡΝ δ Ρία ρτοπιρυππηὰ ςαγανὸ οροτζεῖ ϑῖαιιε πορεῖ ' 
χὸνοτὸ σ ἐμ φορϑόϑεν αὐτο, πτροφϑυμέϑτη μδὺ 145" οἰξ:ςοπίμογατε [ΑΠΊΘ οα. αΠ]14 ἀΐςο ; ποι τ΄ ᾿ 
ἡ ἀναΐκη. δήανοοιάϑοι μῦρτοι αὐταὶ οἷα λέγω κὺ μη πιοτὸ ἀρρτεᾳὶ υφῇ ἰφαΐτοτ Ῥπαβαύίαι φοβὶ ᾿ 
ὠνοηταίνειν οἱορδμους τὶ ἐτοίμμως δῥκυράξαϑωμ γετὸ “814 οομηροοἐὰ βοτὶ ροίπι. Ὑαὶς (εἰ ͵χ. ᾿ 

σεῖν. σὐτύχει. ͵ ἷ᾿ ἢ Φ) ᾿ ἱ Πλάτων Ἀ ῤῥχτᾳ ἵἀραντίνῳ δ τι“ραήωιν. Ῥίαιο γονγια Ταγθη!ἦηο ἰρόγιο ἀρέγξ. ) 

Αἰ μϑρωβοῳ σδέλϑονθ᾽ πομνήμκαίζᾳ, θαυ α- ᾿ ' 
ἡ ρώγ ρεδμολδέλάξο μδμ: κ᾽ φ Μ 4. Ἶ ως μι" οἰἐ χισηξα σαπὶ γοΪπρταῖα ςοπΊπο, 

πὸ ἠγείάεμδν εἰς ἔνι μίλια. κὶ ἔδοξον ἡμῖν Ζῇ Δ Δ τί αδετε μια ἀςορηναριεξονίιπιηυο ας, πηρήνην μουν μον λυ νι οὐφάς ᾿ τί ἰσΘη10 ἀοἸοέξατι ἔπηγις, ΨΊΠις ααίάοπι Ποῦ ! 
ὁ ὥνήρ ὥξιος ΡΟΣ ἡ) πάλαι φοϑφο νων. λέρον᾿) εἰν νὴν ἰρίδ ἀϊσιις πηδιοσίδιις ΠΠ|5 Ιάπὶ οἱ πὶ [ᾧ» ] 

{ σὺ δὴ οἱ ὠνεῖρες ὅτοι μύρμοι ξἢ).ὅτοι, ἧσαν δὴ δὶ : ᾿ Ἐεγαδε γ Γοσαηι ἄδοοιη Π] 114 βδ : ηαὶ εχ ΟΡ’ 
λᾳορυέδοντος ὀϊξαναςοίντων τρῴων, αἶνοδες αγα- Ὑτοϊάπουύιπι» 4] {0 Γιαοπηδάοητο (δοορτε᾽ ἡ 
ϑοὴ,ὡς ὁ αὐ σε σομδμος μεῦϑος δηλοῖ. τὸ δὲ παρ᾿ 

μὴ ὀονινἠ κοζο αδδν ἐπέρηλβδ ενϑεδρ εμοὶ συμ ΝΕ νον ἀρ χ μὴ 
πὼ ἐχφ. εἰς δέ ποτε τυγχάνοι ἔ'χονΐᾳ, ὠπέςοιλκα σοι. 
αὗδὰ δὲ ἃ φυλακλ)ς, ἀμφότεροι συμφωνξρδρ. ὡςτ 
«ἰδὸν σεῦ ωὐοφήνελόδ εὖγα!. 

ἕπδτο νὰ δα ϊατγδαίε. ΡΓα Ἐπ ΠΠΠ1η}1 Πιεγαπῦ (ὔ΄ 
τηθηζαγιᾷ νοσγὸ 48 τ με  Πτοτας ἃ Πλς Ῥεῖ!5» ποῦ 
ἄυπι αοίοϊατα Πιητ. Ω μΑ] Ἰδοισας ταῖθη {πη 
ὃς πιῇ. Ὡς οὐποάϊα γετὸ» Ἰάοηι (οητίπυῦϑ { 
Βο. Ουμριορίογ ΔἸ φομοχιαιίοηρ ορυ ' 
γἱαθιὰτ. 

44} 

απ Βοος, σοργηίρῃ! Ὁ 2012 Ριοῶυβει μς 
υςϑα Βγ εουπεϑγ οἱ Τῆ6 ννεισοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 
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λΚ τὸ 9 βικΆρεῖ 50π|᾽ ιὰ 53} 31 
Φίαιο Ῥλομν ϑγγ αι [4ΥΉ22 ἦγε. 

Ὑ9 0, γάηη0 ὕρμθ ἀφεγθ. 

Ῥ ὑἰμείρίαυν τἶδι ορ ποία Παχύϊψας ποτὰ» αυδά 
- ἢ Θρηξοϊα πλοα ἢτ, μας οἰτο. σι αἰταιαιι- 

40 Ποργος ἰπιιθπος οδπιαὶο εχοὸρηἶες, δ Ῥγοςα ἃ 
16 ἀϊσιιηδοτο {γγοχ ει! » δά πχόπαθ δοςοθ πη: ἃς 
(ΟΠ ΟΣ διαπηαηιτέγαηιε ἀἸχΉΕι ἰΘριά τη φυϊάάντ 
ὄἀζτα!ῃ], ὃς εἰ» 4αὶ ῥγοχἰ πιὸ αὐπιἀοἰσατ, ἡ τιην εἰς Ἔτας 
Δατθηη 1116 εχ πππτοζο ντδαηοσγιμῃ “αὶ τιπι» Μδιο- 
τθη (Ἀπὸ ἴῃ πιοαα,ἰπηαὶτ, ὁ Ἰοηγ ἢ »ἃ Ρίατοις δὰ 
(ΟΠ ΘΠ ΟΠ Δη [ἀριδητίαιῃ δά ταματ 5» να; ΜΙ α]τ!8 
ΕΌΔη αἰ 115 ἐῃ τοι, γεροηάμει. Ετοπῖπι εχ 00 οὔ 
Ἄζρογ [τ] 1] τοροπτὸ ΟΡ ἐαπα ἰρίμμι σαυμην δά 
ε ἀρρου Πιοταυ ΘΠ απιθητιιην ρετοορί. [τᾶς οὔ" 
Ἰἀογαηάιῃν οἴ ποο,νε μας ππατυᾷ νά τας ρατρετυὸ 
ΠΠΔΡῚς γα 0 "ρος. ἰπτοῦ 05 δασοίςατ. Νίαης Ἰρίτοῦ 
μοριρί αν (τ ἀοης,πυέττο εἶδ] οχ Ῥγιπαροτοῖβ,δζ ΟΧ 
ὑπο θυ, ὃς νίγαμα ργαύεγθα σαπ8 οροα; αθ6- 
δάἀπηούτηι τααι ποῦς ναι οἵδ (ἄς ται; ἃς Αὐοῆγ- 

[5 ( {1 0 [Ὁ )ά τὸ νομευντὶ ροβητις.Εποιλεη ΘΠ 6- 
ἰζὄτρατε!α Ογχίοις; Ἐπιχοαὶ ἀϊξοίρυϊι5.» οὐ ὰ5 ΟΠιηὶ 

Οἐξγιηα εἰοσαητοι οἱξ μα πτατας : ἃς ν{5: Εἱ τητοῦ- 
(ΟΕ ςυνὴ Ζυοαδῃ) δοογατὶ5 ἀιοιραίογαμι δ Ροὶγ- 
χη Βεγ(Οηὶς (σά! :ηιόάαις ργατογοα γαγιτι εἰϊν 
ἴϑηγις οἱὲ ὃς ἀβΆ 11 οοα 6 μα] τοις νἹάστισ: [64 
ὅς ρου τις ἃς ςαά τάς οἵδ ἐπιάφισατοζας, Οδυτὸ δι. 
ἰόνη ἃς τἰτηϊἀὸ ἰοχυοῦ» ααὶρρο ἀς Βομηη6 (δητθ- 
δᾶνῃ ἐχροῆθης ποὴ ἐς ρδγά!το αἰ πηλ}} , (δά ποιὰ 
ὑλαξᾶσὶ σογτϊσίαιο βμδίϊ ροίπι, αἰ αν υ ρα ἀδμ.» 
Ὁ Ἴπὲ ρογραις 5. Ῥτατογοα 14 νοοῦσι 0 ἀϊξιάοις 
“Οημἀδραίγδηι οι 1110 ΘΟ ΠΟ μοη5, αὐ δ σα: α5 1- 
ΡΣ ρευσοηζαθας, πθαΐα 4 παι ΠῊ8: αυτομᾶ 
“ ἐο γηλ]}} σου ἴτ ΟοπΠἀογαῃς αυτό τὰ αποα ον 

Χ “δας ο πο πὶ δά ἰϊνοϊο, Ασουται Ππγόαιθ ααοτιθὴ 
{δὲ οὐἴατη οτίς,οκ Π]ο ἀἰ(οιτο;α {ἀτ|6 ΠῚ Γοας Ρἢ1- 
οΟἰορῃατοι:ἤη Πα 9.ἀοςεοῖο 4αεΏΡΊ απ}, γιρεῖ δ. 

ἔλθη ἀν ς!}5., πο ον ὃς ἡΠυδβεον οὐδάαβ τ πρρς 
6 τσὶ ἀς (ας, Αταας δας αυίάοπι μαξέθημδ; 

(λο ἀἰζομὴ ρον Πἰξεύας, ἃ μιενς ροϊμποαν δὶ 
ΤΠ ΓΟ υνΡου{Ὲ], 1ὰ ἔδει: 1υορυ 68 ΕἸΝΙ ΘΠ} ἄοροῦ 

[ΠΔ πη ἵ ὉΠ ΟΘρίς, λέξις οἹς αὖ ὁγιά το ὃς ργβταητι, 
διε πσθτοαι ΠΟΙ6} οἹὲ Γοο Πα. Εταῦ ἁριά οαπὶῸ- 

ΡΣ Αἰ υα.. [ἰηὸ ὀρτεσίαπα,νε νἱΔοβαταγιΟυτε {Ππ4 
ὅδ πηρζςατις, γεν ΧοΥ τθα; ἄομο ἀατουι:α ποπίδιῃ 
ἸΠΘῚ οι τάυη [αἰτορίς, ὃς τοίρδτά ἃς αἀπετία γψαϊςτιι- 

ΠΑΘ ΜΈ ΘΏΕ 5..; δ πολμὲ δ΄ σου νττοῆις ποι 
᾿βημ πὴ ὁτατιΟ στο ΠΠ 4 δε πΠ χα! αἰνὰ νιάο- 

" Ψ: νἀ δ, Φῶρδν ν , ἐ 

ἀτΉΜ το δείδια Ῥυσεῖβ ν ΩΣ ἀυ]οὶς ἀυοάεοίην ἀἴι- 
Ῥοτας ΠΟ] ἰς ἀπας (Οαγῖςα: ἑατῃ τεσομά τα ἔπθγαητς. 
ΠΘ[ λα) νηὶ τεῖηι 5. Μγιζογαπι Βασοῆδὲ σσῃάϊτα 

Ῥατυμον τοι: Ῥοίνας ἀπΠρεητας οὐταδίπ8. ᾿ς 
᾿ λοις Γι ρτυοστίδὶ πάτταθις, Ρεσαηδην Δαζοη δά 

- ΟῊΠῚ Ομ ρτοη 6 ὃς τ ατι Ζιοάαδηι οἰαἶτα- 
πΡδῃηφρηδιιηὰ Τιερτῖμε Δοςορ :ἀἸσθβ αάα αἱ] δ 

ἴσας ποιξγίπι μομοίΠιππα ὃς ἀϊέτα νετανίάε- 
ἈΠΕ Βοραμία » υληι ἴΠ ΠαΊΙΟΠῚ Τ᾿ εὐἰςδάϊαμπι 111- 

ἀδηρἤμγιις, βοτὸ εἰξ ταϊπαταπιχν). δια ἰσίταῦ ἀοσος 
βξαμιο οα 1υ ἐ{Εῖ5 απι ν [5 » ἥπα δά νΟ 5 ὙΠ18Π: ἸΔΠὶ 
ὑπ ρος η 15 πα: τας ΑἸἢ ἐπὶ 5,Ἰτέπησιις ἐς ἐπεὶ 8 

Ἡδοιῃράο (ς τες μαβδιεατ: αὐιάϊ. Ἐφὸ ἴα 15 ΡΘσα 115 
ἡ λουλα βιπιοάνμι οΟἶτπὶ δ] ἀἰϊχί ντΑΓῚ 'φιοπηράο ἃ: 
ὉΥ δυρίςογαμι [αουϊτατίθιις : στοῦ ααζεπι υὰΙΙ 

“ἼΘΙ ὐνδις μὲς στὰς ἀαττοτακ δ ἐῦ τῷ ἐξιμοοι: 

ἣἰ σοῖς γργίαασιν εἷσε τὖτε σοι ἔλεγον χρήσομαι τ, 
“π" 

υὑτορθαπ Βοοίς, (οργτηίσῃ! Θ 2012 Ριοῶυθδϑβι τς 

ηα95685 τεργοαυςϑα ὃγ ςουτίδβϑγ οἵ Τῇ 8 ννεϊϊεοπιβ Τγυβί, ἰοπάοη 

᾿ ἐκ ΄ ἂν . ἢ δὲ 

Τλῴδτον διονυσίω τυξάννῳ συθαχεσιῶν; 
δῦ ωῳροᾳῆεν. 

ΑἱΠῇἴΐ σο! τῆς ὄχιςολυς ἔςτο γὦ) ἁκὰ ξύμξο ΔῸν 

-- ὅτι πορ᾿ ἐμδ ὄξιρτους λοχθϑιυς ΧᾺ ἕστῶν γεα" 

γίσμους πόῤῥω κα τουκείμδμος ἀπ᾽ ἐμθ, αὐέςης παρ᾽ 

ἐμέ. καὶ φιλοφρονούμδυος εἴπες σ΄ τι ῥῆμα ἔχον ὡς 
ἔμοιγε ἐδόκει κα] τῷ ὠὐοακαΐακοι μόρῳ. ἰῶ “ἡ ὅ- 
φος, ΤᾺ’ χολῶν τις. ὃς τότε εἶπον, ἧπου ποῦλα ὦ 
σ)ονύσὶε εἰς σοφία» ὠφελὴ ἰσὺ πλάτωνθ'΄. σὺ οἹ 
εἶπες. καὶ εἰς ὄγχλα πολλά, ἐπεὶ κοὴ ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ 

μεφπέμνεως, ὅτι μετεπεμψαμίω αὐτὸν͵ δὲ αὐ-. 

τὸ τῶτο οὐϑις ὠφεληϑίωυ, τῶτ᾽ ομῦ ὀχᾳ σωςέον, ὅ- 
πῶς αὐ αὐξωννταε αἰοὶ ἡ δὴν ἡ ἀπ᾿ ἀλλήλων ὠφέ- 
λεία: (αὶ ἐγὼ νιυῦ τῶτ᾽ αὐτὸ φῖδο σκαύώξων τῇ τε 
πυϑαγορείων πόιιπουσι καὶ τ, ο)ὐαιρέσεων ; οὶ αὖ- 
δρα,ὠίατερ ἐδ ἡμῆν τό , γι σὺ κὶ αῤχύτης, εἴπερ 
ἥχει οἷα σὲ ἀρχύτης. χολάϑαι ὁ υὐὐαιῶ αὖ. ἔς δὲ 
ὄνοις μὰρ,Ελίκων. τὸ ϑυσῖν κυζίκου. κα ϑηπὶς 
δ, δὐ δόξει, οἶδ πονία τὰ ὠκείνε,πεινυ χαριέντως 
ἔχων. ἔτι σὲ καὶ Τῆρ ἐσον ρὐτοις μα θην τοῦ ξυγοές-. 
γρνε κθὶ πολυξένω 472 βρύσωνός τιν; ἑταίραν. ὃ δὲ 
αραϑιον δ Δι τούτοις, οὐτε ἀγαθίς ὅξιν ἐντυ χ ϊν, 
οὔτε κακοήϑει ἔοικεν. ἀλλά κιαλλον ἐλαφρὸς κοὶ 
ἀὐήϑης δόξε, ον, αὐ εἶναι. δεσνας δὲ λέγω ταῦτα, 
ὅτι ὑκῦβ αὐϑοώπου δόξαν ἐποφαήνομαι οὐ φαύλου 
ϑῴου,ΐλ. αὐ μεταβό λου»πλίω πανυ ὀλίγων τινῶν 

Σι ευλθα ὑσὶ αὶ οὐδ ἐῶ φοβοίμα ες ἢ ἐπι- 
ων, ἐσκόποιμιυ αὐτός τε ἐγτυγ λείνων. γῳὶ ἐστον ϑει- 
γόμίω “7 πολι} ὠντοὶ, κρὴ οὐδεὶς οὐδὼ φλαῦι ο᾽ 

ἐλεγιὲ αἴσγα σιόνφ καὶ αὐτὸς, κὶ ἀὐλαϊβοῦ κῶ: 
λιςα μδὸ οὐωῦ, αἱ κῷὶ ὁπως πιο λολάξις ̓  μόν. 
ϑενεποιρ ὠυτεῖ κ. τάλλα φιλοσόφει.ε ἐὲ μὴ, κοί-- 
τ ξαι τινά ἵνα κ΄ χολίῳ μα γϑ τίνων» βελτίων γί3 

ἔκ Ἢ νῷ ὁ. εὐδι ν᾽ ὁ ΦΧ δι ͵ ὙΠ ΨΜ 

ὁνη τὴ δὐδοξης ὅπως τὸ «} ἐμιὲ ὠφελξιάγα; σεημ ὡς 
Δ, τῳ δ ἘΔ ΘΟΤῪΝ εροὶ ἔκ θς ἐχτν ΤῸΝ ἐὰν 

γείη. χὺ ταῦτα μδρ δὺ ταύτῃ. δὰ οἱὲ ὧν ἐπέξελλες 
. ' ἐν κᾧ τ" ΣΥΝ Ἂν 935... Ὁ ψφελνῷ, 

μοι δποπόμπφ σοι, διὸ δπφλλω ἐπογηστίμζων ὅ. Ὧ ᾿ ῳ ΤΠ , ΚΘ ΩΥ ἡ ὰῷ δεν 

γ ὧγ4 στὶ λεηηινης, νξδ κὶ ἀγαθὲ ΦῪ μι ργ8. ὀνοἀζρὶ 
7,5 χ ὟΣ, μὰ ας νῶν 

ο᾽ ἔςιν ὠυττὺ λεωχόρηξ. ἐτεθ.ν εἷς παρ ᾿οὐτο ἔργον 

ἰωΐ, πανυ κομψὸν ὡς ἐδόκει, ἐφρια μῖωυ οἰμ ἁυτὸ 
βαλόμδυός σὰ τὴ γιωυαμκαὶ σδουων αι ς ὅτι μὲ ἔπ, Ἷ ἢ τὸ δ δ. διὰ Πρ τι, ὲ τ λυ ὁ 

λέτο κἡ ὑγιαίνοντος χὰ αὐϑένεντος, ἀξίως ἐμῷ ὅ κι 
ὮΝ ὡδὶ ΕΝ Φι 21: - των σὺ ἑ ὡς “ὖςἕ ἡ ϑὲ 

σδ δὸς οὖν αὐτη, αὐ ἱμη σοι αλο σὸ ξη. πέμπε δ ὲ 
Ν ὮΙ σλχος ΦΥᾺ, χοῦ, σῶν ἐν ία τοῖξ ΐ ἥν ἘΞᾺΡ 

γὺ οἴνα γλυκέως δώδεκα φομὶ! ἃ τοῖς ἀπ 
ν {αν Ὁ -: ΚΝ ΩΝ Ἄν νυ Ἂ 

λιχοξ, δύο. ον ἄείων δ ὲ, ὕξερων ἤλϑο ΚΟΥ ρορα 
: ΩΣ ἐν Δ α Η 7 Ὁ Σ )οὴ οὐ τῸ,..8 ᾿ - 

σεως. τοὶ δὲ μύρῳ ἐποτεθεένίῳ Κα τεσείπη αλλ αὖ- 
ὃ: ΝῊ δι Σ ΡΣ εἶν κῶς ἀὐφώδω ἢ. “ὦ δ ς 

ϑ:ς βέλμον δχιμμελυησόμιεϑει. ἰδὲ ον φ Τ, λεγηίνης 

σοι ἐρέϊ, αρῤγύφ ον φῖ, εἰς τὰ ὑτοι ἐγεχᾷ ᾧ τότων "ἡ εἰς 
γὸ τάχ» αὐ, 5 ες 9 ἀράνδον {τὲ} Ἂ, κε ΠΣΑ͂Ν ωὼ 

'φορφν νων οἽ πόλιν, ἔλα ον φρίσῳ λέῆ ἐν. λέ- 
Ὡς ΡῈ ῬΌΡΙ : οστ Ἀν ἘΣ ΨΉΩΣ ἂν ἈΞ δ Ὁ ὦ 

γων εἶ μοὶ ξεδοκή οὔ,» μονέξατα ἡμῶν εἴ) κϑὶ αλλδρ 
" ἡ δῶ ὌΡΜΜῈᾺ ἼΣΩΝ . ον, ἢ ΓΣ Ἀν δ Ψτ,..» ἔοι τ δ ᾿ 

λέγν ὅτι ἡμέτερον ἰὴ ὁ εἰς Ζ γαὺν ἀνηλώδθεμὶ ΓΝ 
ἈΝ Οἢ δ ἈΝ ΘΔ 5: οὐ τα λένις, 

λούυκα δέαν, γέστον ἔχ αι δείζα μεν, πῷτ᾽ ὃν ἔλαθον. 
4 ΠΟ κακάς φττο «δῦ υψῳ ρϑὴν τὰ Ὁ ΝΘ Ϊ᾽" 

καὶ λαδωὸ αὐτὸς τε ἐγελστί μέω ΧΩὴ ὑμῖν ταῦτα ας 
πὶ ΔΟἿ ΟΟΔΤῊΡ ἀκτὶς ΜΟΥ τν, ἀπ στ, ἰ τς γέπε εγα τὸ δὲ καὶ τότο, δὲ λρν Κάτων ἀμουὶ ὡς 
σοὶ ἐχει θά ἦε Τῷ δεὶ αϑήνηδι ") δε τὰ ἐλ

(α: ἐγὼ 
ἈΠΟ ξξρι οἠβτ; ἡμὴ» Κρ να Κα 7. ψ τ 2 Σὰ ΤᾺν δεν 

καϑάπϑρ Οἷς 0 ἀλλων δηητιιδείων χρῶμαι δ, ὡξ 

“Ν 
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“ἢ Ι ἢ ᾿ {δὰ 1}: ἵ 
ΚΗ Π ἢ 

ἬΝ Ἢ 

ἜΑΡ υναΣ με ρλρασλν μεσ, ς ΘΕΞ τυσνωπων τ τοασιατε προ ϑ  νῳδε, ους ςς στρα, ἤῤερ,ουν κι, κι... ω.... τς οτος, τ κε Τα, τ ρεϑαι, εἰ -εϑάσενριε τος 5.- Ξ 

Ψ παρ ἂν, χέρα, χα τον Ἡθυὰ. “ραν - στ ἀφωρα ᾷ, φοαρ Ψ - ἊΝ πες. δ᾿ 

ὅ τὸ Ὡς 0... ᾿Ξ ̓Ξιρατο το τες ἀν τὴ π-, Σ. - τὶ ΞΖ 

Εατγ Ευτορθαπ Βοοίς, (οργηίηῃ! Ὁ 2012 Ριοῶυθϑι τς 
Ιπια865 γβργοάυςθα Όγ εουπαϑγ οἱ Τῆ 8 ννείςοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 
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ἀῴ ὈΙΥΕΚΘΌΟΚΥΜ δλΒΟΟΚΥΜ. 
αὐ δύνωμαι ὀλιγίςοις, ὅσοι ὐαϊκα)α ἢ δὲχοη ῇ σῦ- 
Χήμονα ἐμοί ᾧ- δοκεῖ, πτοῤ ἕ αὐ λαλεθξανωἑμοὶ δὴ 
Οιξῷν νῦν ξυμξεξηκκεν.εἰσί κοι ἀσελφισῶν ϑυΐατε- 
ρές 27. ὁποϑανουσῶν τότε, ὅτ᾽ ἐγὼ οὐκ ἐςεφανού- 
μίω. οὐ δ᾽ ὠκέλούες, τέηαρες. ἡ μδθινωῦ δχίγάμος. 

αὶ δεὀχίαεης.ἡ δὲ σμικρόν «φο9ς Τ᾽ Θλοὶν ἐτέσιν. καὶ δὲ 
ὄπω ἐνιαὐυσία. Ἰᾳύτας ὠκσὺτέον ἐμοί ὅφι κοὶ (Οἷς ἐ- 
μοὶς διλιτησιείοις, ἧς αἱ ἐγὼ δχιξιῶ. αἷς σ᾽ αὐκκὴ, 
χαιδόντων.)ὼ ὧν αὖ ἡἡνῶνται οἱ πατέρες αὐτὴν ἐμ 
“πλουσιώτεροι οὖκ ὠμοοτόον. πὸ σὲ νιωῦ ἐγὼ αὖ 

δυποροότορος. χοὶ ταὶ μήτέρας δὲ αὐγὴ ἐγὼ ἐἶξε- 
δῶκα. οὶ μετ᾽ ἄλλων ποὶ μυεταὶ δίωνος. ἡ μδὺουῦ 
ατ' συ σίστῳ γαμεῖται, ἀδὲλφὴς οὖσα ἀντ ϑυγέ- 
τήρ. οεῖ δὴ ταύτῃ οὐσὲν πλιξον ἢ τριάκοντα μνῶν. 
μέφιαι γὃ αὗται ἡμὶν τοϑοῖκες. ἔπι σὲ ἐκ ἡ μήτηρ 

τελόυπτήσῃ ἡ ἐμὴ, ἀσδιν αὐ πλείονος ἢ ἢ καμιαίΐν δέοι 

αὖ, εἰς τἰω οἰκοδομίαν τῷ τάφε. κοὶ αἷδὶ (ῦτα, τὰ 
αϑὺ ἐμῷ αὐαγκφία ογεοσόντι ἐν τω νωῦ (ὕτά ὅδιν. 
ἐξα σέ τι ἀλλο γέγνηται Ἰσλον ἡ δημόσιον ὠώλωμίᾳ 
δχὲ τἰω ὐδοὶ σὲ ἀφιξιννῶασερ τόξ ἐλερὸν δεῖ ποι- 
ἕν, ἐ μυὲ μδρ ὀχακα χεῶτω, ὅπως ὡς ὀλίγιξον ἡηόηται 
τὸ )ἀλωμᾷ ὅδ᾽ αἱ μὴ δὼ μαε, σὴν εὴ τίω) σδα- 

ποίνζωυ. τὸ δὺὴ μετὰ (αῦτα λέγω αἷξὰ Τὴ σῶν αὖ γρη- 
μοίτων Τ᾽ ἀἰϑήνησι ὃ αὐα λώσεως, ὅτι φοφίον μὰρ 
ἐαύ τι σέη αὐαλίσκειν εἰς χορηγίαν ἡτι τοιουον, οὐκ 
ἕς! σοι ξένος οὐδεὶς ὅς τις δωσῴ ὡς ὠόμεϑα. ἐπεὶ καὶ 

αὖ τι σοὶ εἰυτζ δχαφέρη. μόέγα,, ὥςτε «ἰαλωϑὲν μδὰρ 
ἤδη ὀνῆσωι. μη ἀναλωϑεν δὲ, ὠλλ᾽ ἐΓχρονιαϑεν ἕως 
αὖτις οὐδ σοὺ ἔλθη, βλάψαι τϑὸς τοῦ χωλεπᾳὶ 
τοιοῦ τόν σοι δεὶ καὶ αἱ ογδόν. ἐγω γὰρ δὺ αὐτά γε 
ὀΐξητασα,, παρ᾿ ἀὐδοομηήδη τὸν αἰγινητίω πέμψας 
ἐρᾳςον, στα ἅ ὠκέλσῦες Ὁ ὑμωτέ ϑφυ ξένου εἴῃ σὲεοί- 

“ἴω λαιμμξανειν, ξουλόμδμος καὶ ἄδλα μείζονα ἃ 

ἐπέςελλες πόμσφν.ὁ 5,εἶπεν εἰκότα καὶ αὐθροῦπινα, 
ὅπ χϑὴ πόϑτερον ἀναλώσοις τῷ πατεΐ σου μόλις 
κομίσωητο. (αὴ νυ, σιμάκοφ μδιρ δοίη ἐν. πλείω ὃ ὅ. 

οὗτου δος λεηή, νου ἔλαζον. καὶ τῶ τό γε» ἀξιον 
ἐπαινέσω λεηγινίω οὐν ὅτι ἐοωκεν, ἀλλ᾽ ὅτι τοϑο- 
ϑύμως. ἡϑὴ τὸ ἄλλα αἷδὶ σὲ καὶ λέγων χαὶ ποῴτ- 

τῶν ὅτι οἷός τ᾽ ζω δχντήσειος,φανερὸς ἰωδ. χρὴ γὸ γὰ 

ζ τοιαῦΐᾳ τὸ τάναντία τούτων, ἐμ ἀπαγέλλειν, ὃ 

“ποῖός τς οἷν ἑζασος ἐμοὶ φαΐγηται «ὐδὲ σέ. τὸ δι᾿ ἂν 
ὥ δὰ δ χρημάτων ἐγὼ σοι ποιῤῥησιάσομιαι. εἰ  { ον 

“αρ χρὴ ὥμῳ ἐμ εἶρϑος ἔν, ἢ ωὐδαὶ σοὶ λέγοιμ᾽ 
ἐν οἱ τρϑσε[γέλλοντες ἐχάςοτέ σοι. ὅτι ἀν οἴωνται 
ἀνώλωμᾳ εἰσοι γε λλήν ἐκ ἐθέλωσι τρϑσοι[γέλλάν, 
ες δὴ αἰπεχθησόμϑροι. ἔϑιζε στ αὐτοιὶ ὦ) αναίκᾳ- 

ζε φράζειν, κοὺ (αὐ ία κοὶ τὰ ἄλλα. σὲ γοὺρ σεῖ εἰ- 
οἰέναι τὲ τὰ πανία τάτα δ᾽ϑαμιν, καὶ κρατῶ εἷ- 

νὰ! «αὶ μὴ φούγειν, τὸ εἰσέγωμ. πίντῶων γαρ ἄρι- 

(Ὁ σο!ς αἱ φῳοός τίω εἰῤχίω. τὰ γαρ ἀναλωκα.. 

ὅκα ὀβθως ἀναλίσκόμϑμα καὶ ὀρθῶς δποοῖ)οδο μιε- 

γώ, φῳορὸς τε τἄλλα καὶ «τοὺς αὐτίω τίω δὰ 
λξημάτων χτῆσιν. καὶ σὺ δεὴ φὴς ἐγοιϑον εἶναι ,κοὶ 

Ραυς ΠΠΠι}5 ΡΟ] Ἰμ: ἢ 115 ΓΟ] σοι, μα πες οἤϊατί δ 
ἔτὰ ὃς ποηβίζα νἸἀδητυν, ὃς ΚΣ ὃς Εἰ ἃ 00 ΔΟΟΙβΙΟ, 
σα ποι τ 1Π}] απ! ἀάατα ἢος τορος φοοά ΕΝ! 
τι ἔγαττιβ ΒΗ για αια: τα πλογτιξ (υποοὴμπηε, 
σορἕς ταγθη ἐπ ητενποῇ {1} ςοτο αξις, Πα αι" 

τιοῦ ρείπγᾷ εἰν πα ηΠ5φ4ἰτογα αππούιπν οἕξο» τεῦ, 
Ραυϊὸ ΔΙΩΡ ττ5 τυ! απ» υλτέα πΠοηἀτΠὴ οἰς αὐ “ 

115 Δυζοην ααδιι5 ἐρὸ τ᾿ ρεητίθι5 [πρετίδε5 οἴο »ἱ 
ἃ Π16 ΚΠ} ἢ [615 ἀγα Ἰ οἷς ἀοῖος οαγαιάα Παη0: 0} " 

ΠΟἢ Ἔἴο; ῷΣ να ]θαηῖ, 51 ραῖγα5 δάγι} ἀπ] ΟΥ̓δΡ 16 δ΄ 
(δητιᾷος οὐταπάα ποι ΟΠ τς Ν απς ᾿ρῇ5 ἔπι ἸοσΙ ΡΟ 
εἰοχτϑζ Θαγιπ πηαῖγ6 5 ἐσ τὰ} αὐ ἃ}115.» [00 ἃ 1)10’ 

ἢς δάγατας ΘΟ] ]οσαι Ὠιρατη.Ν χὰ Ἰρ ταν φροι!ρ 
τ στο οχ ἰοτοὺς Περί 5.Οριι5 οἱδ αὐτο} μι 
ἩΟῺ ΔΒΊΡ]1115 ΧΧχ.Π ]5,οηοίϊα: ΠπΠημτἀὉ δ οΟΠΙς 
πίοηζα5 ΠΟ Ὁ}5 ππς οἰαπυοάϊ ἀοτος. λει πμόο {Π|8: 
το πηδᾷ τη παταγιδ πο δητυπι ας ἰεηά μην βῦ 
ορυϑ ἔποῦὶς ΔΏ]Ρ} 115 ἀδόδηη τ}1115. Αταῖιο μᾶς ἵν 
ἄοπι τη] ἣος τοτηροτοίασης πθοογία, ἰδά [ 
411}5.4}1ι|5 Πατ ἀπιρτὺς δας ρυϊπατίπι δας ραρ (Ὲ0 
ΤΏ Θ4ΠῚ δά τὸ ργοξεέξιοηδθηι, Ποιεὶ αἰηιίαπάο Γ6|"΄ 

ἄν ἀϊοοθδῃγ; τ θαι οτῖς σοηζοηάοτο ὃς ρυρμάο 
νι [ἀρτας ρότοχισαυϑ. ]οα ἀφιηογο 05 ρου. 
το] ππηροηίιιν ἔςσετιγ θα ἀθίῃςορ5 «ὐπνοπηοιε 
Ὠγ115 46 ἱπηρθη 5 ΑἸ θη δὴ 5 τυῖα ρεουηις ΒΕΪΠῚ , 
(1 συ! τὶ ἐχρθά πε ἔμογ [ἢ ΤΩΝ 
ἴαἰθ αιμρριαπ)ρηοη οἹἢ ποίεγα αὐΠ4ξ (οητοηιὶα, "0 

(ρο5 ν]}}ι}8 41} δ] φάτ το άαι Ρογιηάσηὶ αὐτόθι 
τοίογινῇ απο ἀ ἱπηρθιίπι οἰξ ὁ το τοῖα ἡἶτ, Οὐοά αὐ 
Ὡ0 ρθη Γαη)» εἰ νέαις ὃ 4] ατυπη» ἀ{Π] αὐϑ ἶ 
αἰϊααὶς γεηογὶς» εἰ] ἀαπηηυπα αθεγαζ; οἱὐπι ργατεί 
φυδηὶ αιοά ἀπο ]]ς εἴτ, τι 1 δείαι τατρο (τ ρυτυῦν 
ἔφο φημὶ ἥκοτοηζαι! ἀρ Απαἀτοηηθάεπ1» εὐφι 
ΖΕρ!πδταμ Ἐταΐζαμν πα! νὰ Ζιο ᾿ ΗΠ] δ 5. νὰ ροτῦ ων 
Βοίρίτο νετο,ῇ 4υ] οριΐς οἴδε,απιοτέ : οὐ ΠΡ, 
Ἰοΐα ἀς ἀμ! θυ5ίοτρίοταβ, οαβοοηι πλίττοις. }}}Ὲ μ, 
τὸ φυοά αἰαιιπ) ὃς αχἱηἰηγὸ ἃ Ποπιχὶπο 4} ΠῈΠ|6΄ 
(ςττοίρομάϊε , ( υα ἀπιξὰ ραττῖς ποιηίης {ηρέ! 
ἀΠΠοι,στὰ γοσορηϊδτας ππσηο βαιοα αυϊάσπι ΠΟ οἷ 
οαΐαταγ,» λαϊτα νοτὸ πηαχὶ πὸ, Οαρτορτογὰ [μι 
η6 [ἀρ] 4] Ιαυιὸς ἀϊσ τις εΠ,1)ὅ ταητὺτ 418 66" 
ἀϊείδα χυΐα μι έητεγ, ὃς Ῥιοπιρτὸ ἀςάπτ,ςατοτ " 
τΘθα5 ται ἀϊέε]5 τῷ λέξις εἰδὶ δηλίσας ἃς θεπουο 
ἢ15 σοπτγαζία ηγ6 ἰδὲ Θχροποῖο οροσῖοῖ, 408}} φι 
ἀρραγοῖ. Ηας οηϊπ)» δα; οἵδε 'π τε δηϊπιο ν]ἀφΆτ" 
Ουλέεάς ροσιιη}15 ει: δοτὸ 18 ηποά τος εἴ «ροῇΐ; 
α αυ 6[ξ.1),98ς Ππ}}}} ἀοιπηοίξίσος τος οχ οττασν δ 
Η5 4ιοῦ; οὐπηθιποταδο. Ὁ εἰδὶ αἴπάυὸ ρο!Ποέ 
[ες ἀς 115 [υτρεθιι5»4τιος ἔλοϊδάος δι δι τγάτιτ τὲ ἃ “ 
ΠΟ τα ΓΟσ» δι μηοηεῖς ταπιῦ νο] τ, πὸ ἰῃ οβεπῆο 

τα: το τέδης, [τ46 1105 ἔα «ἤπιε αοῖας οροττεῖ 
οοβαβτῇ [μὲς εὔ [14 Εδ]᾽ Εχροποῦς )6θ6ς.παὺ 490 
Δά ροτογί5ρομλΐα πος πἀέχη; δογιπι ἢ ξνποῦῦ 
νας τοὶ ποτίτίαπη ἔιρεῖς, ας ἐπίην οἱ δά ρηρος 

Ρατᾶ τυσηάττη ςοπίδγιαπάϊμησις να] οὐγηροὗ 
[πὰ τατῖο δὶ αὐ άἀόπι ἢ (ὠπιρευς τοξξὸ ἔλοί Ἐς» {πη0΄ 
ταπα τοτὲ ἀΗ ΤΟΙ ογϑοοιλην αὐ 4116 οσγηΐα . τυ 
ορᾷ ροῆοιοηεμι ςοπίοτιιδτιοη ἔπιης. τ αχ 180} 
ππτς ἀϊςος εἢς ορρογτυπίτατεηγ. Ργοιπ εἰ 5 ετἰλδ' 

π6 τε ἀρ! Βοιηιπες ΗΠ} αἰαπηπίοηευγ, 4αὶ (ε ̓  
Πυά!οίος εἴϊε φέξη. Ηὸος δὴϊπὶ δά τασπι εχ! 
ΠΊΕ ΠΘ͵Σ ΤΙ πιπτὲ ᾿σοληάέισετς νάετυτ, -Αρέ " 
θίοπε εὔπλς πηλοῦ 6115; οπτόσγα ἃ πὰ ΠΟαΙ6Ὸ ἃ ᾿ 

φήσᾳς. μὴ οὐμὖ δζωεξ αλλόντων τοὺς τοις νι ὀοόποις οἱ κἠσδεϑτύ στ φάσκοντες, τῶτο γὸ ὅτε ἀγα οὲν, ὁπ 

καλὸν σρεὸς δόξαν σοι δοκεῖ ξύμξολον Ἐξ). τὸ ταῦτα, αἶρὶ ὀίωνὸς λέσοιμ᾽ αἷν. τὰ μδὸ ἀλλ᾽ οὕπω ἐχ’ 
[ εχροπέ 2 

-- 
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πα ν Ὁ 

ἘΠῚ 

ἈἘῈΞΣ 

ἐχροὴογον!Π τ ὰϑ εὐα;, 145 ἀἴς18» ἰτδγα αὐ πλ6 4]- 

ἅτ ἤης.}) 6 115 αὐτό ἀς αυιριῖ5 μλς αρυ
ά {Πππὰ πιεη- 

ΠοηθηῚ ἤλοδσς ποθ θαβρηθάμδ πηθπτομοπα ἔεςὶ» μ6- 

εἴας σουηπποπιογδαὶ: Ἐχρίογδαὶ
 τη ἢ σύαίτοῦ- "6. 

ἊΣ διοὸ, ἢ οα ἀμεημη μβωμς : φούαιι νά Πι5 εἰς ηὖ 
ς τὶ , Η μῆς 

ἰϑυϊτες δ γαοίαζων υ5»ῇ εα τοπβογοης, (που τ1- 

δ Ὁ ο ν [ας οἰἢ τατι ἀἸέξῖς ταπι ἔλξεὶ σάπο ἴῃ ἰ6 εἴ- 

ὃ Δ ηο.Ογατϊίπο ΤΉ οτ ΠΟ] (τατεὶ (σά δ᾽ ἐτπθο»ἕμο- 

τάσοῃγ ἀφῦϊηνας πλ1Πτατόσα οὐπατ τι} ἐΧ 60 σ6- 

ἤδτς χιο ροά τος ντὶ (Ο]Ἂης. ΟςΡοεΙ5 Β]ταθ 5 τγῶϑ τα- 
ἔιζᾶς, ΠΟ ἢ Ρ οτἰοί,οοντ (απτ Ηατιιοσίηξρα [οά ντϑ)- 

Οὐ]: ἰλγοι». Οὐδ θοτὶς φατέ ποπιξ τ] πναχ  Πγὰ ΠΟΙΏΠῚ 

Εἰς, ἔχτας οΐῃλ ἴῃ Ττα]οσ 5 ςοοτατίς 5, ἃς ἴῃ Ὁ 141ο- 

80 ἀδ αρλιιο «1 Ῥαζας ἤιαΐ οαπὶ ϑιυαγία φὐπογ 8 

ϑοογατῦ ᾽ν ομληῖθα5 ΠΟ 5 ὃς Ειμ}}}1ατι80δς θοποιο- 

ἴα», Νοζαμι απζθι Ἔρ᾿ι τοἰαγιιη1 4145 απ [ογιὸ αὐ 

θοα [δυὸ (ογῖρο,, τῇ ορίποσ τ πιθηλί ἔς.» ταιηξη 

ἀϊζοηά το 4ΠΠροητοτ απ πθιη 6 αἀπειίτο, (οηλ-. 
ΝΣ οαἰπαίαθοης τας (υῖθοτο αυος ἠδ [ας Πς ροῖ- 

πὴ) ἀροττὸ θροεῖς. δοσία ἰσίτας ορ το α ΤΠ ΓΠ] ὶ 

ΘΕ Τ)ενς ποι τα Ὦ τι. Ἰνοραῦὶ χιοαιις Δτὴ Ρὲ- 

τοσαηονττιδὶ (οὐἹρεγοπλιθας τἱαγῖα. Αἀπιοάνη 

Οἴτῃ [Πρ ροιζοσ τα νΐυς ἀο 6 ἀϊαυάᾶτ: ἰῃ ἢ]5 πο ἢ 
ΤΏ] Ῥμηαροῦ » 4] ροῦ τοπιρ 5 Χ Τὴ Δηι15 ἀο- 
ἴουο ἰᾳδόγαθατ: ἵτθαν Ρἰα ἀο5»ἃ Τλάτιο γορο πάρ 0 
γρηδης ἀο το γοῖρα οϊοθαζιας αἰ γα! Δὲ ρτοῖίιχα δ 

νοθοῖ» οριίζοϊα: οριι οἴοτ, αυὰ 1116 ἀϊοοραῦ; Ρεῖ- 

(οἰ δοτειι. ΝΕ ἃς οχ [νορτίης ρογοοηζαγο, 41] τῃογαςέ 

ὰζ Αἰ αυϊάρίαηι δουιιη ἐς φαυῖδις (οὐδ, πλττα5: 

ἱταυγθη οἷ τὰ νοδι5 οοιιπιίττοτο ἤπ πλίηι8, Το γη]ο 
“Ομπηλίτεῖτο. Ἔχ 115 40] ρογροτιὸ δα ϊσαπο ΠΟ 5 οἵϊ 
ΠῊ1ς 15 ἃς Οὐ Αἰ 5 1η τ Ρι15» ταὰπὶ 11 ΡΟ ρα 

Π πὸ ᾿πορίαδ. Τι(υίαμο σεηοῦ οἵ οἷας 4. 400 
ἴξιηροῖο παι σα θλγηι5. τ τ Αὐὴὸ ψαὶς, δ ρι]ο- 

Ορίιάτο, ἀδάτὴΝ ἀοϊοίξοητος ἐχοῖτα σι δά μοτ- 

τατον λοΊ (ας ν οὐδ ς τος 1η ρια 40 ςοἰ υΐοτ 6 5 ἂ- 
Ἰαγαιταθς νοτὸ οὐ τη ΔΙ τὶς. ται Αὐϊτοοτῖῖο Παμυ! ἃ 
Πὰς ἀπ ν οὐ 15 αας ΠἸτοτὶς Εδὶ παπτὶοτιτράος ΟΡΕΓΆΠῚ; 

νῈ Πρ  ΠῊ δ το Ρογβογαταγίαις ἴῃ πηθιπο- 
άτη Γεοςοῖ δὰ » υς οιδὶ {ογῖρτα ἐγαπξν νῖ ἐὰ σαγά: 
αὔρας Ν ῃς γογὸ ἀ ορογάπι νῖ Τιορτίηἱ πιὰ ραοι- 

Ἰὰ ῬΥΊΠΊΟ Ζυοσαθ τορηρούς ροτίοἰ ματαγιντ 41}} ἴῃ οὔ 

Το(ριοὶ ΘηζΘ5 9 ΡΓΟΙΠρε ὰ5 ἃς αἰδουϊὰς ποῦ! 5 ἰη ογα]ᾶτ. 

.Ἰλτοοίος ἃ τῆς νηὰ σὴ Μγτγοηϊάα 1ιἰρογταῖς ἀοπα- 

τὰς, Πλαϊσας ππης συ [15 40] ἃ πΠ16 ΠΗ ΓΓΠΗΓΕΓ. Ημαϊς 

ἀλδὶς [ρθη άπ, ντροῖς φιλί πλοπὶ εὐρα τε δεηεῦο- 
ΜΠ σογοηζι, οἰυηιιο ορογν Ὀὶ γοἝθς. ντόγ]5. δ ὁρ1- 

Ἰϊοίλι ας Ἰρίανηναας ἢ Ἰρίαι5 ἐχθιηρίας (ογαλγαγτς- 
ἴξ ζορῃοίος 

ΤΕ μὲ ρα βοίαγηρι φ]αιοητ. 
᾿ ᾽ 3 . ᾿- ᾿ ᾿ γ καὶ ) 

Χατάςῃσον͵ ὡς ὄγί σοὶ «ὔνουυ. καὶ ἀντὶ ξούλῃ ὠυτωῖ χρᾳί᾽ καὶ τίω δγχιςολίω ἢ αὖτ 

Ἧς στόζεται, καὶ αὐτὸς ἴόδι. 
Τανν Πλάτωνος δπιξολών τέλος. 

ἘΦΊΒΤΟΤ ἊΣ ᾿ 
λέγειν, φῥὶν αἢ ΤΥ σὺ ἔλϑτι σι αἱ δχ;ςὁλαὲ ὡς- 

περἔφης. αἷδὶ μᾶρτοι ὠκείνων ὧν οὔκ εἴας μυεμυῆ- 

ὥαι τρὸς αὐτὸν, οὔτε ἐμινηδδίευ, οὔτε φ,ελέχθζω. 
ὀξεπειρούμίο. ὃ ὲ ̓ εἶτε χαλεπῶς εἴγε ἑᾳσίας οἷσά 

»ἰνοϊμδιμων: χοῦ μοι ἐοδὸ γε ἠοὐκ ἤρέμια αὐ ἀχθεοϑτι εἰ 
γίγνοιτο. τὰ δὲ ἀλλα Φ'δὲ σὲ καὶ ἔργῳ καὶ λέγῳ, 

μέριός ΑοΙ σοι Ε() σῶν. Κράτνῳ, γι Τιμοθέου 

μδρ ἀδελφαί ἐμῳ οἹ᾽ ἑταίρῳ ,ϑώρᾳκα δωρησώμε- 
98. ὁπλιτικὸν τ κιολαᾳ καλῶν χ᾽ ποζῶν. καὶ ταῖς 

Κέβητος ϑυγαξάσι, χετῶνια Ῥία ἐτη πήχη μὴ 4. 
πολυτελῶν τὴθ ἀμοργίνων, ἀλλὰ 4). Σμκελικῶν ' 
λινῶν. ὄιεικῶς ὃς γιγνῶσιᾷς τοι ομᾳ κέξητοξ γε- 

ἡραμμϑῥος γἐρ ὄς:ν ὧν τοῖς Σωκρᾳτείοὶς λέηοις; 

μα Σιμμίου Σωχρότει ὀχχλερομᾶμος ἐν τῷ «ἰδὲ 
ψυχῆς λόγῳ «αὐῊβ . πᾶσιν ἡμὰν οἰγκεῖός τε καὶ δύνοις. 

«δὰ δὲ δὴ τὸ ξυμξόλου τῷ εὖδὲ τὲς ὅχιςολος, ὅ-. 

σεις τε εὖ δπιςέλλῳ ασουδ' ἡ καὶ ἕσεις αὐ μὴ. οἴμα) 

μδ σε μιεμυνέγα ὅμως οἱ τὑνέᾳ καὶ πενυ φο»ρόσε- 

τὸν νοιεῦ. πολλοὶ γὸ οἱ κελόύοντες γραφοιν, οι οὐ 

ῥᾷσιον φανερὸς ο)ωϑεῖα)α!. τῆς μδρ γὸ ασουδαὰς 

δχιςολὴς, ϑεὸς αῤχεῖ. ϑεοὶ δὲ τῆς ἡτον. οἱ ωρέσ βᾷς, 
καὶ ἐδέοντο ὅλιςτλλειῖν σοι; πάνυ γ). «οροϑύμως σὲ 

παν χοῦ κοὶ ἐμὲ ἐγκωμιεζεσι, χαὶ οὐχ ἥκεςτι φί- 
λαλρος,ὃς τότο τίου χέρᾳ ἠδϑϑένει κα φίλαι δὼς πῶ- 

οεὶ βασιλέως ἥκων τῷ μεγάλου, ἔλεγειδ) σοῦ" εἰ ὃ 

μὴ πάνυ μιφκρες δ ισολὴς (ὦ, ἔγραψα αὖ ἃ ἔλενγει 
νοῦ δὲ λεήζιου,πυνϑείνου.αἢ τὸν ϑώρακα ἢ ἀλλύ- 
τ ὧν ὅφυςέλλω πέμπης» αὐ μὲ αὐτὸς πκῖ βούλῃ. εἰ 
νυ δ 1} ͵ ,.Ὁ} λολ γ΄ ν᾿" ἀκρί 

δ μή,τηρίλλῳ σὸς" ἔςι δὲ Ὑ αἰ εἰ πλεόντων ἡμκέτερος 

δγγητήσειος » καὶ τὰ ἀδλα καὶ δὶ φιλοσοφίαν χω. 

οἰεις. πἴσωνος οἱ, ἔφ! κησδεςής. ὃς τότε δ᾽ ἡμεῖς ἀ- 

πεπλέομϑυ,ἐπολιανόμει" ἔῤῥωσο. καὶ φιλοσύφει. καὶ 

τοιὶ ἄλλοις τϑϑξέπου τοις γεωτίροις,, χαὶ τοιὶ συ-- 

σφαιδ φεὶς ἀασίζου ὑφ ἐμοῦ καὶ «οόςίαῆε τοῖς 
τε ἄλλοις," Αρισοκράτζ, ἐαν τις παῤ ἐμοῦ λόγος, 

ἢ δχιςολὴ αὐοα σὲ ἤι, δπιμιελεϊάϑαι ὅπως ὡς τάχι- 
ςα σὺ αἱ 3 καὶ αὑπομιμνή σκοιν σεοΐνα σον μμλῇ ΠΩ 

Κληςαλέντων. χαὶ νυ λεηηίνῃ τὴς δποοόσεως τῷ 

αῤγυθέου μη ὠμελήΐσης, ἀλλ᾽ ὡς τες ὁ)πὸοίος" 

ἵνα χαὶ οἱ ἄλλοι «προὸς τῶτον ὀρῴντες, χοροϑυμότε- 

οο! ὥσιν ἡμὰν ὑπηρετεῖν. ἰαφομλὴς ὁ μὰ μυρφνίδου 

τότε ἐλόὔϑερος ἀφεϑεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ, πλεῖν νῦν μῷ" 
͵ ὁ 2 μέσα, φ΄ 8: 

πομπορδρων στὰρ ἔμου. ἔμωμιδϑον οὐ ποὺ αὐτὸν 

ἢ εἰ ιἀσόμνημοι «ὧἱ- 

ὈΩ 
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ΑΙ: 
ΑἈΚΛΊΙΘΤΟΤΕΙΙΘ ἘΡΊΙΘΦΤΟΊΓΆΑΕ. 

Φιλίπσῳ. 

1 τὰς ἡγεμονίας αὐωλαμίβανοντες 
ἡ φῳρῦς σὐεργεδίαν 0) αβχομάνων οὐχ 

( αὑσὸ τῆς τύχης ἀλλ᾽ ἐοί͵ ὅπο ᾧ φύ- 
ν ] σέως φορϑήγ μᾶμοι Τ αῤχ ὡἧς ἐμπιςέ- 

“τον ) αἱ μεταπίπηειν εἰώθτισιν. αἰλ᾽ 
ὅλ) ταὶς αρεταὶς μέγα φρονοῦσιν εὖ γὺ σῳόδρα σο- 
φῶς πολι όυό μδυοι.οὐσὲν χὸ χ0 ἐν ανθρῴόποις βέ- 
(αιον καὶ ἰθζυρὸν οὐο᾽ ὃ μέχρι τῆς ἑασέρᾳς ἥλιος 
Ῥαχείᾳ ῥοπῇ συναϑλοιεὶ κοὶ μεταφέρει, Ποικίλ.- 
λουσοαι τοις Οἴοις ὥπανίας, καϑείπερ ῥαγωδίας ὑ- 
ποχρίσῃ τοῖς ἡμετέροις κακοὶς ἡ φύσις μετασμουά 
ὅτων εἴπερ μὴ σδιεψόῦμυεθτι τῆς ὠληϑείας " ὅτι τὸν 
ἄλλον Ῥόπον ὥςπερ “7. ὠκ γῆς φυομυένων ἕζαςον, κὶ 
τοις αὔσδοως ἀν ϑεὶν ποτε συμβαίνει, κοὴ τὰς ἀκμίας 

ὧν χρόνοις τισὶν αὐαλαμίβανομδμοις πολὺ 47.) ἀλ.. 

λων δχαφέρειν. διὸ πέιοῷ μήε τῆς ἐνλάσος τυρων-- 
γικζώτερον χορφιςοα ὅ)εὶ!» μή τὰ τοὺς ληρήκσι ςιβα-- 

οφότερον. τὸ δ γὸ φοροπέτείας Κ61 σημεῖον, τὸ ἢ ὁ- 

μολογουμᾶῥης ἀβουλείας τεκμήρμον. σι χὸ τοιὶ 

νου ἐχοντας 1). δ᾽ ωναςευόντων μὴ δε τος αῤχὰς 
εἰχλὰ δὶ 7] αῤχῶν ϑειυμφζεάγαι. ἵνα τὴς τύγης 
μεέζᾳπεσούσης 4 αὐνδι ἐγκωμίων αξιῶντωι. πὰὼ 
σ᾽ ἄχλα εὖ αρῴῆε ψυχίω «ῳοθς φιλοσοφίαν, σῶ- 

κα δὲ «οῦὺς ὑγείαν ἄγων καὶ ἔχιμολούμϑμ᾽. 
Αλεξαϊόρῳ. 

Πορῷ τινῶν ἢ ποίων αβγή μελῴζοι φῳοὺς 
σέ. ἐφ᾽ ἃ γεὶρ αὐ ἐπισκοπῶν δπιβάλλχω τὴ 

δ)ανοίᾳ,παντω μοι φαίνεται μέγα λα κὶ ϑιαυμαςτί. 
κοὶ λήϑης οὐσὲν ἀξιον ὀρφ. μμἥμης δὲ οἰκεῖα κοὴ 
“Ὡοοξέψεως. ὧν οὐσεὲν οὐδεὶς ἀωνοούσῳ χρόνος. αἱ 
»ὃ καλαὶ) 0] οσ[εασνάλων παρωνέσᾳς κοὶ φοϑῥε- 

ς ϑεατὴν ἔχουσι τὸν α] αἴνα. “διὸ πειοφ» τἶω ἀρχὴν 

μὴ εἰς ὕβριν,λλ᾿ εἰς δθεργεσίων καϊαηϑεῶς φὩρος 
αῤχήν ἧς ἐσὲν μεῖζον Ὁ ἐν ξἴῳ ὑπαρχήν πέφυνκ6.σ)ὸ 
Κρ τὸ νητιν τῆς φύσεως πογλώκις αἰῦ τῷ λέξεων 

δχαλυόμδμον ἀφϑαρτον δζῷὶ τὸ μμόγεϑος δ ἔργων 
κέκτηται τίου μνήμίζωυ.τούτων οὐ πίω ἔννοιαν ξχς. 
οὐ χὸ ἀλογίςως ἤχθης ὡς ἔνι. οἱ ἀτόπως χοὶ τὰς 
γώ ας σιετέϑησων. σοὶ χρὴ γῆύος ἔντιμον. κφὴ βα- 
σιλεία πάρωϊος Κοὴ ποι σείᾳ βεξαμιος.κοὴ εἴδξα πε- 

οἰβλεῆῆος. κΚΘὶ ὅσον τῶςς ἀφορμαῖς, τῆς τυΐχης δζα- 
φέρεις, τοσοῦτον κοὶ ταις αῤεταὺς 7] καλανν φῳρο-.- 

τέμειν σᾷ εἴεῖ. τοὶ οἢ ἄχλα πρᾷῆς μδοτὰ ξυμφέ- 

εοντῶ δλιτέλοι δὲ τὰ σδοξανζᾳ. 
Φιλίπωω. 

(᾽ πολλοὶ Ὁ φιλοσόφων ἢ σὐεργεσίαν ϑεφί ἰσό- 

ῬΡΗΙΡΡο. 

ΣΌΝ 1 πηροτία ἀάᾷ {Πιράϊτοτια) ῥεηέν 
: Ἅ. βοίπηῚ ἀτήϊιδ γε] ἤτατοι τ ογαηῦθ 

γος ἃ Γογτζα μα. ΠΘΉ 116 Παζαγα αἀὐάιοῦσιν 
Ὁ ΝΕ ἡδΟ, Ἵ ντ ΡΠ ΠΟΙρατίδες σου Πάδης ΘΟΗ͂Ι Ὁ 
δς ὡς ἡ ἰοῦ οἱΐς ηνυζαζίοναζαιις ΠΟΤ ΟΣ 

νἸγτατιθ 5 [6 οβογῦτ, ὃς Η] γοέξὸ αυ!άξ ἀτῷν {4016 
[ΘΓ ΟΥ̓] η0 αἸρσηΐτατος σοτῦς. ἸΝΊΠ}] ΘηἽ πὰ 6ΠἘ 12 ο΄ 
τ πῦ ν τα [ὉΠ] χυς οΟ  ἴαη5, απ ατδα ηὖ νίαμέ3 
νο(ρογᾶ 5015 σαγίτα ἀσοτίρα ἃς αἴρογα ρεγταιρατοπε 
σοιητημτοι ἃς 1η αἰ Ἰοοῦ ττάςέογαι. Ἑοιταπα οὐ 

νἱϊς σοπογα, δή! τγαροά ας αὐξίοης ἵτὰ ΠΟΙ ΕΓ 5 οἷ, 
τ τατὶ δι ὃζ Π1415 νατίατνατα; 0111, Πχα!48 πη ἅν 
ΟΥΓΑΛη1}5 ἃ νογταῖο,, αι δά [τὸ πιοάο χυῤαᾳάπιοίί 
τοῦτα παίοδτια, ἤς νἰ τὸ 9 ἰἸ]ιιάάο ἤοτοτς ςδεϊηρίοδ 

ΤΌΡΟΥΟ ἃς νίσους Θοττὶς ΤΟΙ ΡΟΥΡι5 ἀσα 110 Ἰόρί 
σατο ὶβ ριίϊανο. Ουᾶοῦτέ ἀπ ηἱττογόνντ Π6 6) οταάῦ, 
᾿ππ5 1ῃ ἱπηρογο Οὐαοία τὸ σοῖαβ, Πρ; ἱπορε 5 ΝΑΙ 
ἄτας. ΑἾτοι δ πὶ Ροτυ]άτια Πρ οἰ , αἰτονῶ παι 
[ο[ἕα τουηογτατὶς ατραπιοητῆ, ϑαρὶοητῦ ομΐπι ρει μον 
Ρᾶ δος οἱ οἤποϊ, νε πὸ δῷ ᾿πΠΊΡΟΓ 1155 (δά ῥοῦ [π|ρέ΄ 
τἰὰ Πδὲ ποπιθη ἃς δάμη γατιοῃξ Ρασιαηζνι ἢ [οι 
(τ πηηταζαῖα 5» Ὠἰ ΒΙΪου 5 146 πὰ Ια δι ἀ 6} 
μαβοδητγαγ (ατογιὶπ γα]ς αιιᾷ γοξε ΗΠ πὰ ἴα; πεῖ 
το] “ΕΠ 4 αὐ [ἀρ] φητία: αι] Ρ᾽ άπ), ἐοτρι5 γοιὸ 
γαἰςτυά πο τε πόρος ἧζ οχοοῖςο. 

υδ]εχαμαίγο. 

ΜΝ ίπιη οἰ τ] ἢ], ια νοὶ 40.411 Ρυἰ πγιὶ ἢ] ατέ 
]λεήμα «Αὐἀςὸ χα ῃΐπιο ἃὲ ςοσίτατίοπε γο 
νοΐπο. οσὐπέξαᾳ Ὠ1Π1 νἹἀεηταγτηασηα ἃς φἀηγί απ 
ΠΙΒΊ]χιδ νἱάεο αιοά ἤτ οὔ] ̓ οπς ἀϊσηῦ, ποι 
γοιὸ ὡς φἀ Ποτταιὶοπὶ ἔα ]] τί, υοτῖ Π181] ν  ΠΠ| 
τῶριι5 ορςαγα τ νπαμᾶ. ΝΝὰ Βοποίϊα ργαςερτοιι 
Δαπίοη το 65 ὃς Δἀοτιδιίομοϑς, ἢ Ρεέζαζογομηι μαβέϊ 
γῃϊπογίαπι [δουογ ογάμηξ, Ομ δοῦτξ ἴῃ ἢος οπλΠΐ, 
θὰ ν εἰ δυςιςᾶθε,νε ἸπρΡοτῖο η δὰ ἰηἰιτ ᾷ,[6« δἰ 
ὈΘΩΘΠ ΘΓ ΘΠ ἢ γιαγὶςονῖ γοῖ πᾶς ἱπηρεσ], ΄ο εἰμ} 
Πγ4 1115 ἰη που] νῖτα ἤοτὶ ροιτοῖ, Ῥτγοίημε ματι 
Ζια πηοστα!}]ς 6[᾿, οὔ (ρε ἔχτο Πιοοῦξας ὃς ἐπτεγεβῖν 
ταπγς ργορῖου ορογῦ τπλρη] τἀ Ἰηδ,ατογηἅ πιοπουἢ 
ρΡοἤίάες. ας Ἰρίταν τοοῦ ρειρ φάθ ΝΟ δηίϊῃυ τε" 
[451 τ] τοΌπς Το νι αἰ] ογ, αογῇ οεὶᾷ ἱπ δηΐ" 
ηγῖς οι ὃς [φοὶς οὔ. ΤΊΡΙ σοηἶ Οαγ ΗΠ μηγἴ δ. 167 
Θμλ1Π ρατοτηῦ, ἀΠ{ςΠρΓ Πα ἤτπηα ὃς ο]ογία ρογυασα! 
ὃζ ηιδητιὴπ) ξοσταπα σοπη πιο 15 οχος ]]ς, τδτὶπι ΥἹῖ 
τ θ115 δι], ᾿πϊοσ δοῦπος ἴδ Ριαίξαγε ςοπαθηίς 7 
τοσιὶα) ἕας αι ἤπτ νε}}ἸΔ, αι γογὸ {λει μ[π] ρειβοῦ: 

ῬΡίρρο. 

Μὲ ΡΒ] οίορὶ Βοηθῆς!ς ἀϊαϊπά μοποτέ υἵ 
δαοτγᾶς. Νά ἤ νοτα ἔλεοσι γοϊπηις δεποῆοίοτ 

ΤοἸατῖδε ἃζ σταϊιαγῶ τοϊατὶδς νἰτα τποσιδὶ[ὔ ςδεϊπεῖ» 

τον πταρεσμσύασειν, ὡς γὺ ὡπλιῶς εἰπεῖν χώρατος ὦ μοιθὴ τὴ δόσιε σιρδγαι τοις ὃ’ αὐθοούπων βίριψ, 4 ἧς 

ΤΡ ΡΤ πτΠ[σἘΠπσπιᾳ..- δῷ ὁ μοι Ὁ ὦν, ἡ .“- .. 



ἘΡΙΘΎ 
ἤςνι 41} ἀρὴξ 5 4}}} αοςϊρίαηξ, 411} τασίτς τορεπάληξ. 
Ῥιοϊηφε γοόζιῃ ὡς ἰαἴξαπι οἱ, οπημ δι τὨλ[6Γ15 ὃς 
ΘρρΓο ΠΠΠς εν [δ εϊοογά ἰᾶται ριαίϊαις. ΝΝδηὶ πλϊίογατιο 

ΡίδοΙα] ὃς τ ἱτὶς δηϊηιὶ ἤρηιῃ οἴξ » νῖ Μοτγοιιζας δί 
Δίροτιτας πΏροτ. ΓΌΓρο οἰξ δηΐμι ἃς ἰηἀσηιηη ν1- 
ἴαζθ [ἢ Ὡλ 1 δ Ὶ 115 ἀθγο μέξαπι Ρατὶ. Οὐιαμ οὔ σαεΐ- 
Ἰδηγ θτιδιυ ἰαιάο ἀπ οιρυΐαμι ποιέγιπι Τ οορῆγα- 
1}, 1 αἀἰοὶς ἰῃ Ὀοης ἤΠοιαπι ἤθη σα ογ ρα μιζεη- 
τι ὃς ἐγαιόζτη οστοσίαπι αὐἀξοττο οἰαλυάατίοηέ εο- 
ἴα ἐς ιδιις Ὀοπθηλοσῖεὶ ἤαπλ5. ΟσαγΓ οοημο- 
ἢιξγ γε (ἀρίφητος πομλῖηο5 14 1 πταϊτοϑ οοπέογαηζ, 
Ῥυκέηζαιο οἰτγα ᾿απἀοπηἰπσγαην αυοάάαμπη ος ἸρίΙΣ 
ἀξασιμ 5 1 τοῦτα σοπαπηοζαςί οη δ 615.» ὃς ἢ πο ο- 
ὈΠΘ 5. ἈΠ πη ΔΙΊ] ποιὰ {ἰτοι» ργο θη 6 ΠοῚ15 οτα- 
ζίαιη τοϊατασαπι. Ωααπλοῦτομιν δι τοιοοντ ρι ΟΠρῖα5 
1 αν Ρυρ ξαιά!ς Οἱ ΠΟΙ 5 ὃς ἔγάτη ΔΠΙΠ.] ἐν δοσι 1- 
11 ΟἹ τοσίαη ΟἹ ὃς πιδηΐαεταην, Ηος νοτὸ δδι- 
ἅγι. ὃς οἀὐϊοίιμν. (ατοσὰμ, γε εἰδὶ νιάοθηται» ἔα- 

διὰς ἃς γε!]ο σοιιἰἑπιιι ἢ πο ρ 1648. 
ἿΜ Ἑϊάομι. 

γὶ ἕδόσος ρ᾽ αὐ πγΐμ (ἀρ θητία ΡΟΙ]οης » ὃ ἀη1- 
ΡΠ τιάλης Ἰἀοτα σοπτίπσαμτοθθης πγοτοτί ἴτα- 

τὰς, ἀρῆαο ταῃγίλιν δά ργα ΟΠ 5 ΓΟΙΠΡῚΙΣ ςοηῇία [- 
ἅ6ας μα ἀοοουποάδης [δα οἰην ᾿πσοη ἢ Ὁ] 1} 

ϑεζιμα νἀ φᾶν," νει 4116 γ [πὶ Ροποῆοία ἀορο- 
ὅσηζ » οὶ νι (δουπάἰς ἤπ5 τορι» ἰῃ Ποποῖς Πητ ὃ 
Ρύθοϊο, (ΠΠΟΠοσ οηΐηι Ῥτορυϊαηι αι απὶ οἰὰ ν γτι- 
118) ται) ντ πῃ οἰαά! δις δὐχῖλι. μαρθαηῦ ΡΥ δΓ.1}}. 
ἀπ ὃς ςαἰαυαίταϊος Ποπογιρις περοἢατγία ριαεογῦτς. 

ΟΥΓΙ ΤΊ γχὰ ομλμι αμτοτ 5 ὃς θαποιοϊθητία: ργοθαξίο, 
ἔνχ ιν. [οτταημα. Οποπίαπι ποηνοῖθα; [δἀ ἔλέξα το- 
ἐξα ἀφἤβοτας, ἸΝαπν Βοποιοίογιηι αἴροξειι5», υιοια- 
ϑάυποάιμν ἐπ τηαυὶ Ῥοτ ΟΠ τᾶτί τοῦτα ἀρραζοῖ. Οἱηηϊς 
στὰ γε νἱάδτας ἴῃ ἀοτο  ότο οαάοηϑ ἕοστα πα» ΠΟριΙ5 
νυ Πα οἱὉ ροίτας ἰλϊ5,υΐ νοὶ ορρυρπάγε,νο] τη- 
ἸυΓιΔηι ἰηβοτυ 9 γ6] σα ἀμ ῃ]ατὶ Ἔξ Ἴθο φο κι νοτὸ 

ὉΠουιῃ (ρἰοηάον, ἔοιτηπα βοχι δε ϊτατοηι πο ἀθ- 
πόραζ, [4 ΟΠ] Π6 [δος τοάοτγατὰ, ααϊοαυ!ά ἀςοὶ- 
αἰϊ Οχ δι 4: [δοιιηψλ) Ρ]ατοποιι πιο οτα {πητ, 
ΘΡοι τ ἃ ΠΟΠ Ἐς ΠῚ ΔΏΙΗ. Θογτ. Ουδι δ δὶ 
θρλαι ζοἷον τάτοη πγθῖιθ ) ἃς οαίαυπι οἰτοι σι 1ἢ 
ἅπηο ἤαδοῇ οττέιαο νιτα Βϑὸ Ρογρεηάς. Μαΐτα 

ΚΠ σίας φάΐδτι νίτο, ἃς πο πατιοπες ΡἴῸ ἤτο αἵ- 
τ βὰς σηοτγαητίδιις ρα ηΐτοπά! ἰΙοσαπι οὔσεάς. 
ϑῃοιιΟ  ς ρτῦ ὁ Ὀρῃρα ἕ Η 1 ἢ ἔεςοσι ρτὲ θεηείαμοῖτο. Ηαο θη τη {1 [ΕΠΕΓ]5» 

᾿ σάν ἔφιο] ἰφητῦ, [δά ροῦ δὴν νἱτᾶ, (ξιηροῦ 
ΟΥΠΑΓῚς., τας Παγαμι ὃς ππς ροτίςσοϊο τοπθβἼμας.. 

θὲ] Ῥαϊατιιι,ρτο πιαρσηϊτιά πὸ τοὶ» ραιῖσα» ἌΡΑ 
“Π ἃ ἐς, οι ἐογὸ ἀἸέτα ἤμην. 

ΟΤΡοΟρθγαβο. Ὁ 
Δ βία ελΐαγια [δεὸ» δοπθῆςιο πὐαϊτὸ να] ποῦ εἴ, 
᾿Σ Νά "1 "πο Πλδταμϑᾶ μιαροῦ, ὃζ ανοπηοσ δείαίο- 
ος ἰῃηποτογαίσίιε νὰ οὔ ἤτ ςο]]οοατᾶ;, ᾿μά!σπατίο- 

“- να πὴ ς νῷ φύσα 
ἰξυρίτοτηά τ ΤΠ] αἴούαι. ΓΆΡΩΩΣ ίαρε ἄοῃο 

ἦ Ὁ ϑιΓΑ Πα τατό ἐμ ΘΠ  Πηας 4" τᾶτα: ἐπβεν᾽ 1 
τοι Πιιδειατίουζ ἃς σορ τατίοῃ!8 πλᾶτο νἀ ηχ5, 
βίοτοα ἄϊςο [οοἰθτατξ ἸΩΡΥ ἰ5 Οροσΐογο ξλοίοη- 
ἸπταΣῚ 5 ηο ἀοἰςέξαγί»υς 4; ἰσαϊδι5 σις δά 1η- 

[ζῃ ἄλγη ἰπηρ 6 1» τὴ πα! πιλϑοσιὶῃ) μος ἰημπϊτὸ ςὅπ),- 
ἰχπὰ Ε Ροατὸ ἀοροποῖς Ἰηἰπη!οἴξιας, ἸΝῚΒ1] Θηὶπα ἴπ- 
δῷ  Τάζογο {προγαῖ [(ογταῆϊς Βιοπαί πη νἾγο5, Ἐσυηὶ 

ἷ 4] οεγασίς οὄίδεπαιο οδεγαιητέτᾷ ἀσουατ] 0; 

ΟΈΈ ΖΕ: 3ἴς 

7] ΓΝ εἰκδόγτων, 1) εὲ λομβανέγτων, 7] “ἡ αὖ 

πόλιν εὐ τοις ο)οϑέντων᾽ οἱ οκαλὲν γα) εἴα όν ὄὅξχ 

στάντος μΔδὲὴὼ τοῖς τυ χουυταᾶς ἐλέει" οἶκτος μὲν ῬὩ 

ἡμνέφου ψυχῆς ὅς; σημυεῖον χαλεπότης δὲ απα!- 

σὕτου. αἱ αρὸν χὸ χαὶ ογζέτλιον αὐετίω τυχοῦσαν 

φπϑλορᾷν " ὅϑεν ἐπαϊνῶ καὶ τὸν ἡμέτερον γνώρι κοὐ 
ϑεόφραςον λέηονίᾳ τίω χοαίθαν ὥμυοτοι μιέλητον εἴ). 

καὶ καλον καρτητὸν φέρε:ν, τιν ὌΥΑΥΣ νη] εὖ παϑοντων 

ἔπαινον, οἱ) ότπερ σε} τουὶ γουιῦ ἐχονίως δὴ αὐϑορώ- 
παν εἰς πολλοιὶ αὐτίω καϊατίϑεδιαι γομίζονᾷς 
χωρὶς δ συρημιί ας, ἔρᾳνόν να τῶτον αὐ τοῖς ὑπτίρ- 

ξειν ἐν ταῖς μεταθολαὶς τ]. πραγμάτων, κοὴ εἴγε 
μὴ παντας, αδλ' ἕνα τινοὶ εἴ δ ερ γετηκάτων ϑσο-. 

εδεύσην τίω χέοιν. ὅϑεν πρῶ πρέϑυμος μϑὺ ἐἢ 
ταῖς «ὐεργισίως. ἔηυχος δὲ τοῖς ϑυμοῖς. τὸ »δὸ γὸ 

Θασίλικέν τε καὶ ἥμιερον τὸ δ ἡ βαρξαρόν τε χοὶ ςυ- 
γητόν. τοὶ οἵ ἀλλὰ καϑὼς αἱ δοκιμοζης ρα ηὲ 
μὴ παρορῶν τὰς λισιτελεὶς ψήφους. 

. . Τα ὠτώ, 
(᾽) δξέροντες ἢ βασιλέων Κλ φοινήσά, χα) 

ταῖς ὑξ οχ ας Ὁ ἀςρὼν Ν αὐσεντες ᾿δθεργὲ- 
τέσιν, οὐ δὲ τϑός τοις αὐτοιὶ πολιτοῖ ὄμᾶρμοι κα!" 
ροιξιαλα κἡ ϑεωροιεῦτες τὸ Ἧς τιμῆς ἀφοιτον,Θη-- 
σαυθέζουσι ἴω χείριν φοοὸς ἑκάτερα. ἐν μδρ ταῖς 
οἰ ποι γίαςς τιμὺς βουλέμϑροι μίζλο μβαΐειν. τι: 

μὴ γὰ οἰκεῖον ἀαρέτης ὄςξιν. ὧν δὲ τοῖς συν ἡ] μο δὶ 

βοιϑείας" αἱ γὸ σι μιφοραὶ τοίγαγχογα κδἴγουσι δ" 
χαλῶν χορότερον. σειφίςατος δὲ σύγοίας ἔλεγχος ὁ 

Ὡς τύγης κα, οὐς. ἀπο τεῖ γὸ οὐ λόγοις, αλλὰ ἀφρῷ: 

ξεις δεόντως ᾿ ἡ γὸ ὙΜ δϊνοοιυτων ὄψις ὡς περ οὐ 
πελάγει χειιαζομδόῳ παρεφαϑη γὴ, πᾶστει γα εἰς 

ἔοικεν ἐν ἐρήμῳ πεσοῦσει τυ χῇ, σκοπὸς ἐληϑὴς ἐ- 
κῴφται τοῖς πολεμεῖν ἡ ἰδιεχεῖν, ἡ συκος αντεῖν αΐρουΞ 

μᾶϑοις. μη οἱ ἡ τ ἀσουδ᾿αίων ὁ),αυγὴ) τὸ πὶ τύχης 
δὐκίνετον οὐκ ἀπαρνεῖται. φέρεσει οἱ «0 λόγως στῶν 

το οςαπίηον ἢ] κ᾽ Πλάτωνα κρφἤΠόνων εὖ δχατ- 
ϑετα;. διὸ κοὶ τίω ἵωχύτητα τυ φτραχίζάτων σῦ- 

λαβοῦ. καὶ τὲν κύκλον τῆς μιεζρ]ώσεως ἡποῦ. καὶ 
τὰς οὖν τού ζιω ψήφοις λογίζου" πολλαὶ γα} ἡ ταῦ: 

7 

τομάτου φορᾳ κομίζει τα ξἴῳ καὶ ῥοπεὶς αὐτονό: 
μοῖς ποιεῖ" τοὺς μἂν αγνοουσι μετανγοιαν οἱΐοου. τοῖς 

οἱ δυνοοῦσι τὰς χοίθατεις φοροχείροῖς γέψμ4. ταῦτα 

γαρ ασϑεί ων οὐχ ἅπαξ ἀλλὰ διόλου σωυτηράν,; 
ἀσφαλέςοωτα καὶ ἀκίνδιωρὰ τεὶ τὴς ἡγεμονίας ἕ- 
ἕξεις μέλαθρα, ὡς μδὺ ὑπὴβ μεγάλον ὀλίγα" ὡς δὲ 

«οϑὸς σὲγταύτα δ; εδδὸν εἴρηται: 
Θεοφρῴάςῳ. : 

γ Ἴ Πρώχειρος ἀδικία τῆς πολὺ γίου 'ἰχάριτοξ 
λυσιτελέςερον πέφυκεν ὑπαῤχειν. ἡ μδυ γὸ ὁ- 

λιοογφόνιον ἔχε! ω ἰὼ μενύμεζωυ καὶ τίω βλάβίω: ἡ 

δὲ γηῤαάσεθι ὡς αὐ πεποιημδῥη «ἰὼ σδυσῤδύριαν 

ἔρηοῦ ἐἀοίσμον «ἰδασκουείζεν. χαῖτοὶ 7ολλακὶς 

δώρῳ λογισέδυλυδι. γα λίευισ μὸν δὔρομδῥ πὴ. καὶ 
Ἂν ΡΣ ῸΝ ἜΖ, ἐγ. 

μέβίσαντες Ῥικυμίας σοίλον ἡ δβανοίας εἰοομρ πορθμὸν" διὸ φημ σεῦ δ
 ἑταιρείαν κάλιςο ῥδῥ μὴ ἀοὶ- 

ἢ ) ͵ “ἢ ἢ 2 ἔ. ἐν ἴδω " ἐδ 

εν αὐ) δοκεῖν καὶ σὔλολον ἔχειν φοφῬασιν. εἰ ἢ μη 78 ἀκουσιωὼς τῶτο πρῴ ξασον, τ ον δζαλυξῶαι τἰὼ 

1) 
ὅϑραν. τὸ γὺ μηδ ἐν ἀσίυρεῖν ἴσρος, ὑαὴρ ἀγόδερρπον. τὸ δὲ πλανηϑένίαι δα σώσεις ἰὼ ΡΛΗΝΕ μέμψε; 

Εατίγ Ευτορθαπ Βοος, ζοργτηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοθυδϑβι ς 

᾿ππα8685 γεργοάυςθαά Ὀγ ςουτίδευ οἵ Τῆ8 ννεϊςοπιβ Τγυβὶ, ἰοπάοη 
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γιό ὈΙΝΕΚΘΟΚΥΜ ΘΆΒΟΟΚΥΜ 
καλῆς κοὶ σφόσρα στα ϑούσης κρίσεως Ἰοσ)όν ὄξι. 
τὸ οἡ ἄρνα ἐῤῥωσο. 

Φίλιπαος Ολυμπιασὶι. 
Λ Ποσδέγομιαι τἰωὺ σὴν φϑόνησιν «οὶ τω) πορῦ- 

γοιαν τῷ συμφέφοντος. ὅτι τὸ κ᾽ φύσιν συΐγε- 

γὲς,οὐ φύσφφιλοςοργως, αλλ' ἀρετὴ κράνασα 6δ)οχι-: 

." ψε . ὦ . ὶ ορτος ]» ὃς ρταο]ασὶ ἰυά ς!} ρεορυίαηι οἰξ, (ατοιῆν 
γαϊς. 

Ῥρηίρρης Οἰγνιρίαάϊ. 

1. ιάο ρυιάδηπείατη τιιατὰ ἃς νῈ} ΠΠηγαπ οὐΓΑΙν 
πο παταγαϊ θη ςοφηδ ΟΠ ἘΠῚ 5» ηὖ παταγαι 4 

Γοόξα ὃς δηιού, [δε νέγτχυζο τ πλαϊαῃι Ρτοίσαβϑιο ἢ}: 
ἢ ἢ Ὶ ἡ ̓ μάζεις. οὕτω γὸ οἶμαι κῷὴ ἡ μᾶς ἀφροντιςουυδΐᾳς "ϊπὶ Πο8 Θεἰαιη; 0} Ὠμ ]πν Ποποίξατὶς ουσαμι μαϑέ" 

ἰ ᾿! ̓ ν “ῷ χα λοῦ, αὐαγ κα σής χρὴ τον δ κα λων αλα μ- κὰν ορβδὲ μ Βοποίζαχιμπη ΓΟ ΎΉΠ φαγαἰατΊ ΟΠ ΕΠ “ 

Ν: δ οὐδ ΓΝ ,γ' Ὁ δ σΡΙο πάσα, ΕΠ αὐτοῖν Ὑ Βείδατιι νἰγτυεὶς (16 ἢ μ" ἢ Θαϑειν ζη λον. νησευρισάζῶ σ᾽ ὅξιν οὐϑῳ; Ἐρ-- βου υννβο ἐφυροῦ ἰη νίτα αἀξεγθηζίς» ΠῸΠ σοηο τ! "8" 
᾿ 1} πνόντι κομηζέσης τ βίῳ οό ΑϑρμΝ τα γ χοῦ τυταΐθηι διπογὶς αβείλιομθηιν ἄλγος, [οά σοποίβάν 
ἣ ᾿ ἢ ΝἿ ρἀζεῶτη Το Φιλθφῦρλον αὐλα τοῦ τε Ἅροις ἀξιω- ΘΠ ΓΑΙ οἰοιηγδείαμη ὃζ Πυνηαη!ταζοη ἱπιροιτίγε ΟΝ 

ἢ ἢ ἡ} μάτι μ[3) σδεοξδν αι τὴς φιλανθρο»πίας. ὁ μὸρ γὺ πολ- φηΐτη πρὸ (δοιπάυπι ἢαταγαπι Ἔχις, ἐζατίπι ἡν 

ἢ ἡ λάκις ὭΣ φύσιν πάρχῶων ν δ ϑὺς κοὴ τίω φυσιν ἢ πριν ᾧ ΡΑτδηδιπ, ας θολὰ εἰ, ΔΠ1118 οὐπίθες 
᾿ἢ ἀ}} νὴ Ἂν "βυνηκότων οὖσειν ασουδαίαν ὑξεἰζειν εἴωϑεν. ὁ πα ῶνὶ ὍΝ ἐεθαμερυ ΔΙ υαηάο «Ὄρῦθοι , 
"ἢ ἢ} - ͵ ͵ δὺφ ᾿ . Ὃ ΟΥΑΙ ΘΏΓΙΠ1}) ΤΙ " 

Ϊ 1} ᾿ “ μμησϑεμιᾳς τᾷ ὑδρείας ΓΆΡ ἈΝ ὡξ ἀ" Ὠὐν ὸ τὸ ναδ ΝΜ ἸΘ τσ τἧνποκίοοιν εήῶς ἢ 
Ϊ πη] ἣ τὐοῷ φύσιν κόσμον τί φύσιν ἠυξησε. μιυσδὲν οὐῦ 486 εὐρα Π05 Βεμοιιο!ἐητία ἰδητίας. Ῥιωτογθα 

ἘΙΡΕΞΕ 5 5 ΞΞΞ 

ἼΝ ΠΝ] ; ἮΝ: ᾿ ἡ 
] ἡμὴ ΨΥ) 

ἈΠ ΠΝ 
Ι "ΠΗ χη 

᾿ ἡ ἢ 
ΜΠ}. ᾿ 

ὰχ; - ἢ ιν. γ  Ἃ ͵ 
αὐαίξιον τῷ “ἤντῖς καὶ τὴς «οῦς ἡμκῶς δθνοίας φοφ- 

Μ᾽: Ν᾿ -Ὁἢ ν,», ,]ἷ 4 Ν, 
γ4. ει 2 Ἀ51 τῆς δι (ον κοσ μος αἱ τέχου ΚΟ 

παρα τ πάντω φιλίπαου μὰρ ἀξία, ὀλυμπια δὸς σὲ 
Ὗ 5» ,΄ ε Ἃ ΄-οῸ 7 ᾽ Ἁ ᾿Ὶ λ 

οὐκονλὸ ῥια.ὁ γὸ τῆς δγονοίας ογκος, Φϑος τὸ μὴ 
͵ ᾿ ᾽ 5) .“οὦῬ ͵ 

βλέπειν 71 . αὐαγ κων οθγκος μὰν κακῶν. φ)- 

νος σὲ ἀγαϑῶν. ἀνοί γὸ νοῦ «αὶ στευέσεως οὐϑ᾽ αἱ 
͵ “7 "} ᾽ « , ἜΣ Ζ 

«ραᾷξεῖς ονησιν φέοφυσιν οὖνσσ αἱ δωυάμεις ὠφε- 
“ν .- ͵ “οὉ δὴ 

λιμοι «φαετασι, σδιὸ σ)ιεὶ ΦΟΟΤΕΟςΨ ᾿ ἀξυσιν ἡ τίω 

χρῆσιν ἡ αγαϑῶν σιμοπεῖν. κοὶ τότε φορα ἥοιν τοῖς 
μεέγσοις κοὴ σπλείςοις δυκληρη κασι λφησει ὅροις. τὸ 

οὁ μιῇ κεκτη αι “πλοῦτον Ἂ βλαξίω οὐ κομίζει τῇ-- 

(ρΙεπάογοπι τιιοτο 5) ὃζ ἕὰς ουηΐα ΡΠ] ρρο αι! 
ἀϊρηαραρ ΟἸγιηιριαάς γεγὸ η01 αἰ οηα, ΝΝΑΠῚ ΠΝ 
[υροτθία αα πορ] ]ρσοιίας τὸς Πθοο Ἀγ] 85. Πιρεῖν! 
4ινάοπι πηαϊοσιιι ἰδ» ἐπι νοτὸ δοποχιπ,. ΝΑ 
{δ τ δῖ ἃς ᾿ῃτ6 ]]Π Πρ οινία, ἡδαὰς δέξιοπδς νι! 

ἴθπὶ Βαθοηςηθαϊο νηγοβ ν [π| (θη Οὐατο τ μι διν 
το οηΠἀογαγο ορογτοῖ νίιην ΒΟΠΟΥ ΠῚ; αιὰμι οΟἱ"" 

[δςυτιοιϑ; ὃς τῷ αὐ ἐχοϊξάυν αροθάήθσζο. αἱ; οὔ δι, 
ΧΊΠ}}5 ὃ Ρ] ΓΙ Πγ}ς [προς ἤιει ντὶ. Ἐτοη μι πο ρον» 
ἄοτς ἀπ τττα 5,0} ταητὶπ αὐξοτε ἀφιγηδεῖ. ΑΚΡΟ 
(ς {πὸ πα] ὃ ντὶ 5» ρογάϊτ οὐηπίπο δίϊαμ δὰ αι: αν 

τάτη (πητ ποοοῆαγία. Εἰας Ἰσίτυ ποέζο 5 ἃς ἀϊε514} 
πο γ οἰ Πθ 5,4 {ρος ἃ ἱπηρεσιῦ σε ἤρα ας τον 

"» Φωδα ἡ. ὅδ. ὧδ 

γ}} ἱ ἢ} ' 7 ) λ -“ μ δῃ νι ΟΣ : Ν ι [ ῶω, . ΠΗ 1: }}} λικαύτίωυ. τὸ σὲ τοῖς οὖσι κάκως καρ τε» ὁπολ- τρις γτ]]ς ἔτ, 810 Θη11) ποοςἤλεϊο γερηο οΟρίο 
ΝΠ ΤΠ ἡ 1 λυσι τὸν ἔντως φασὶ κε θη μένον (ἴον, ἔχουσι τοῦ ΠΛΑΧΙΠΔΝΙΠΊΠΙ6 ἱΠποΓθιθηζιπι ἀσοράος, (πὶ ἀομὶ ΐ 
ἡ ἢ 7.} ἐν ΠΕ ΑΝ Ὁ ,Ν “ κ - 9. ἢ . . Ζε ε ᾿ » 

ἘΠῚ ΜΝ] ἈΠῚ ἣ νωυ ἴᾳυτα Κλ νουυῦ καὶ νυκτὸς καὶ μεθ ἡῤφέραν σκό-- ΥἹΟῚ 5 ργοργία βου τοις νογὸ ἀοπιίηις ΠΟ ἢ Ἂ 
ΤΠ} ἢ ἢ ἢ ἢ δι ὁ τὴ δ» ε : τὰ φ᾿ Δ . ἰ 

ποι τὸ συμφέρον ταὺς τς ἡγεμονίας ποοοσυ δδοις.οὗ- Ργοθ ταῖς. Οατογὰ) νο Πτατὶς οι γα πη σοῖο, ἢ 
1. }.: ΣΝ ΩΣ ΥΩ δὶ ᾿ ΩΣ ΠΡ ἢ} | τῷ γὸ αὐ αὙ καιρῶν ὅξι τίω αῤχίω πλειφην Καὶ μεγι- Ῥρηϊρρωσ Αγ βοιοὶ! δὶ δ 

“ἡ ἡ ΠΝ; ἴὴ κ ’ ε [ {Ὁ Ἴ ΩΣ » 

ἤ “} μὴ ληψεῶώτῃ. ὁτὰν ο οἷκ ετῆς οἱ-- ᾿ ὅν ὁ τα “ Ὠ, ΠΝ Ἷ δὴν νὴ Ψψ ἡ) : ΑΥ̓Ω τος ἀρέτῃς Οἷτο τ] Π]1ππὶ πατυπὶ εἴρ, Μαχιπηαπὶ Ἰσίτι! ἢ 
Ἡ }Ν πῶυα ον ἐν δ ς κ μν ἱσπόζων Ι" ἅτ καλοχα- 2.1.1ς ργατίδῃν Πάθοο 5, Ποἢ τάπὶ οἷν παι ἐτατοηη ἢ 
᾿ΠΗ}} ἡασίας τῷ οἱ, ἀδλα ρόνοου Τὰ συμφέφοντος. 11)» υιὰτη αιιὸά ἴῃ τιᾶπι αταῖθπ δἰτς παίοθηδ! τε] 6) ἢ} δ ; “" ἣν» , δ . 
ΤῊΝ Φίλιπωὺῦς ἈΑρλςοοτέλει εὖ τρᾳἡν. ΡΒ τηςΙ τ, ἴῃ (ρδὴ ἐπίμ νεηΐο, δῇ τα οἀιοαεῖο, τὴ 
{8 ἢ ΄7ὕ “7 : Γν ξῳ ὺ ᾿ ͵ . ΄ 

ΓΜ} Σϑιμοι σέλονοτοι ον. πολλίω οὐὐ τοῖς θεοῖς ἤρα ον ἀραξιβεαα ἀϊσηπ) πος ἃς τσὶ {πο δι 
“8: ᾽ 5 ε » Ἐν Γ ν Ι0η ἂ . 

ἡ “χέριν ἔχω, οὐχ οὕτως δὶ τῇ γγυνήση τ παι- “Ὁ Κὐ αγμπι Ν 
ἽΝ ἥἬ δ π- κ οἀδῇ τδελρις ᾿ “, . , 
ἢΠἢ δὸς ,ὡς 6: το ΧΙ) «ζω σὴν ἡλικίαν αὐτὸν γεγονέναι. υΑἹοχαμάεν ΑΙ Ποιοἰ 5, ὰ 
ΜΠ 3 ἢ ἣ ΑΛ, ΥἹΈ ἃ “ω Ζ , Ἦ Ν 7 Ἶ ἃ 

[} ν - ἡ ἈΝ «ΟἾἿΣ : Ὶ ; "ἡ, ΠΝ ἐλπίζω )ὃ ρκόδος, ΡῈ Ὧν»: ̓ να τ πτη δα δὲν Ν τεέζὲ ἔφο Ἐ], αὶ αἰνουτατοσίας αἰ Ῥιταῦδ τ 
ΠΝ τα ἄξιον ἔσεαι! ἈΘῚ Ἡ Μὴ) καὶ τῆς γὴν ὠεαγμῳ τὸν 165 εἀ]άἀοτγὶ5. Οὐ δηΐπ} τὸ πος αἱΐος ροίϊ ( ἴῃ 
ΤΠ} ὁχαδογχῆς. {ρου Ὀ 1115» οἱ ἢ) ΘαΣ ἀΠρατατίοπες 4αΐθυς εὐαθπ: ἃ 
ΠῚ ω “" ͵ . “" , 

0} Αλέξανδροος Ἀρμεοτέλει εὖ προς». ἐξ φονυ οϑανμοῦλμι. οτῶξ ςοπηΠλ1η65. Ερο νετὸ ῃ ᾳ 
Ἷ, ἨΕ ᾿ -"»" 7 . ᾿ 5» - “ΧΑ Ὶ Ὑχ ὀρθῶς ἐποίησας ἀριοῖοις πρὶ καὶ χροαμά- 1Πἢ ΟΡ ΙΠΩΓΊΜΠ) ΓΟΙΊΠῚ ΠΟΡΉΓΙΟΠΘ» Ζιιὰπι ροτεῖ (η 

ΓΙ . ὡΡ.ἢ Ὅρα ᾽ ἐν Θχρεϊΐεγε, ὃχ 
ἫΝ τικοις 270 λόγων.τῖν! γὸ ἔτι διοΐσο μὴν ἡμεῖς ὶ ᾿ δ; 

ΠΡ} ἤν] ἄγλων, εἰ καθ οιἕ ἐποι δ᾿ ὕϑημδιυ λολρις,οὗτοι ον βοιοῖος, Αἰρχαμάγο 5. Ἧ 
ἢ ΕΠ 7 »" 7 λ ἃ 7 δ᾽ Ἂν Φ Ὦ “" Ν πείντων ἔσονται κοινοί. ἔγω δὲ ξουλοίμζω αὐ ταῖς ΦΡΥΡΩ Δ η)6 ἀδ (διπιοηίθιις Δαοα ταῦ ἢ γι; 
{0} φᾳἰθὶ τὰ ἄριςοι ἐμπειρίαις ἡ τῶς δ μυώμοεσι δζαφε- μὰς [φητέτία., φιδ ρεζεβ θοβ οἴδημα {πὶ δ 
ΠΝ ρει» 4ος δὲ εὐποά!εηάοβ. θείας Ἰσίτιιγ ες εἀϊτος 8", ἷἰ 
Ἴ" . ἐν τος. (οἱ! ΜΑΝΕ ᾿ κατε 
ἢ} Αραςφοτέλης Αλεξανέρῳ εὖ Ὡφοωῆειν. γκαδεν τσερς εϑῖς, μὰ ἢὶς 4αϊ πος πάίπογαης, ἱμτο!ν ᾿ 
ἬΝ] " λ ᾿ ἕω λά ἊΣ 1 .""" Γραψάς 9! αἷδα 4 ἀκοραμοτικῶν λόγων ὃ Ε ἕ 
᾿ὲ ᾿ 7 - 39 ὶ ͵ » δ.» “Ὁ ἢ Ι Ν Ι ς, υ 
ἢ οἰόμδμος σεῖν ἄυτοις φυλῴτίειν ἐν ὄποῤῥήτοις, 

Π ἡἢν ν ΡΟ Ἣν ο ἈΠ. , λ “5 ἢ ἔς ᾿ 
ἡ] ἴδοι οὐμὴ αὐτους φριοεοδο μάγους κὶ μὴ ὠκσδεοο μάγοις. ξιωυετοὶ γείρ εἰσι μόνοις τοῖς ἡ μδ( ἀκούσωσιν. Ἢ 
} ' ΤΈΛΟΣ: ἥᾳ, 

1], 
Ὶ Ἴ}} 

ἢ} Ϊ 
ἬΠΠ) 
ἘΠ 

Εατγ Ευτορθαπ Βοοίς, ζοργηίῃῃ! Ὁ 2012 Ριοῶυδϑι τς 
Ιπια865 γβργοάυςβα δγ εουπαϑγ οἱ Τῃ 8 ννείσοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 
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ἩΡΡ δ ις ὑρι  Ὑ ΟἾΔΕ. 

2ήάρημ, γ!άχοῦχος ἈΟΧΥΕΘΗ) Βαδιλειὴ Βασιλέων μέγας Αρταξ ἔρξης 
Φαίο. 8, ᾿- Παϊτζὺ χαίρειν. : 

Ο κὶ δν 5 ροἰείοης ἀϊδειις ποίετὶς οχοῦ- ἾΝΩ Ὁ Ὁ0ὴ Ουσὺς «τοροσεπέλασεν ἡ ζάλου ῥϑῥη 
οἰείιις [δ ἀρρ! σαῖς, ποδίίῃας οτορτὸ δ λοιμ οῖ) τοῖς ορτόζ ζρισιν ἡ" χρὴ 
ἡγαΐτα πιο Ιθητίθιις αἰ 1} ἀσπι τοις. ὑλ [5 2 ΠΝ πολλὰ πολλάκις ποιησείντευν ἡμὴ 

ἐκ ᾿Οὐλαγα Ῥγουίι5 τὰ ΡΓῸ τη 65 1ῃ τὸ οΟἸ α- δ Ὁ ἔνοϊοσιν οὐκ ἔσκεν" ὅθεν Αϑάν ξάν: 
᾿ ἐρρλῤάκαα ΟΓΌ » τ “ιιὰπι μγἰπνιὶην ΔΙ ιοά ΟΧ οὐκα οίως Κρ ἡκάδνεις τοὺς παὶ ἐὺ δ). 
εἰν ἢΪο το ΘΧΟΟρ  τάτμη ρτφ [πα πιππ ας Δ αποά Ἔχ ἢ εὐοδρνωσων Ἂ οὐ κε, Ύς 
π ἐοθησάλαμα οὐφυν ἰοιδίσα! ἡμόσδοι αὔσαε “7.5 9 Ὁ ΡΕΟ ΟΥΔΉΡν ὉΝ φύσθως το οαϑε 
ἈΠ Ἰυτ αἀ πος υλττα5. Ῥγορυ α οτο απο «Ε. γ: Ὁ ΟΝ τέχνης φρρώξεων ἤτινα ἑτέρου ὠνέῖδος ερ- 

Ἂ ἡδβερής. ῬαβΠοὸ επὶπὶ ποιεγαϑ “τς τππᾶσηά {ζω δίην δ μα μδρνου ἰώσειῶς, πέρεπε χείχος. μἰο' ς:- 
ἥν ἱξ δηχιθῖας., φάζαιο πγυϊτὴπι ὃς (ἀρὸ Πιο αἷς. ὅον αξιῶ τὸ πτάϑος, ὅλωκε γὰ ἈΤΙ χὶν δ Ἀον χρὴ πο- 

ἰηῇοῖ. Νίοη Τρριιρηδητος. ΟΡΡΙΙΡΠΔΙΎ.Σ, λρ λυς σνεύμζο μέγα χρῷ πυκνὸν ἔχων" ἜΡΘΣ ΚΒ 
“ἢ ἢ : ΘῺ1 Παβροαηγις ἔογαι {ἘΔῃὶ στοσοηι Π0- εν ἢ πρὸ ἡδρ᾽ 

; ν δα ἰοὐτος πολειουμρϑ ς Ἵ ἈΡΊΘΙΝ : ΤΠ, ἀριαἰξαηζεηγ., Ζια: αχαΐτος. ἀσοῦθι5 δου} ς μο ἢ ῬΌΜ χθθον, ἔχοντες τῶν ϑηρᾳ Ι͂ ν ᾿ 7 7 4 ς ᾿ “» 

ἸΠΠ1Π|ς ΤἈυοίαυίς., ἃς χππαο σαῖς τοάά]α!ι. λυμαινόμδυον. τοὶ ποΐλωια τέρωκε: ἰωδελον. οἴυσια: 
Νεχης ΔὈΙ ΠΟ» Προ Παΐσθο αι] ἴδηαι σΟΠΠ]1} οπὶ τοις ΕἼΓΟΙΗσΕ. ππκρα δέλη βελων καϊαπίμιπει, οὐ 
ο μ᾿ πρνάνεν ζαρίδῃ). 80 ιιο οπγηΐα, ΠΘα ας ΠῸ5 το φέρον, γρωμερυ ἐκ ἔτι ἔχω μέ ἀνδρῶν γονίμων Ε- Ῥᾶπιο φομ ἢ] 1ο ἀοίξίτις. Ψαϊο. λούὔσειϑα;. λῦεζαῦτα πώϊΐᾷ μὴ ὀχωλεῖψας ἀγαϑὴ 

Ἢ τύχῃ. Ἐῤῥῶσο. ᾿ δ ἢ 
ἽΠωατος βασιλεὶ μεγαλῷ Αρξέρ- 

ΘΝ ὦ παῖυτα Ῥέα Π 4] ᾿ρετιίπτιιξ » θοῦ  ΦῸΘῸ.ς.ς 6 Ὸ0 π΄ ξη χαίρειν. λων ὶ 
δι υαρόφῃ, Ρορωϊατίτοι σγαλητθηι ποῦ (ὃ]- ᾿ ἶ Α Φυσιζᾳ παϑή ιαΐᾷ, οὐ λύει τίω ὄλιδὺ 

οὐδὸς. φιζθιη ΟΧ πατυγὰ ΟἿοΟϑ.» πάᾶῖζια Κ μίαν τὸ λοιμικου χάϑτις ὅσα γὺ ὧκ φύσεως 

Ῥαίς Κορὲ γριά υἀγιαχεγχὲ: 

ἁλιτὰςς 

Ἰρίᾳ ΟΓ ὶ Ω Ν 
Ἶ πα ]σδτὶο . Ν ᾽ εὐ ͵ φὐ δος Α. ων : βγααπνπ δὴ ας πρὸς ὩΣ Οἱ νετὸ ΡΟΡιυ ασῖτοῦ γγέται γοσημαία αὐ ἢ φυσῖς ἡΤαὰ! χθίγουσει. 

αρρμ δ᾽ ὼ ΕΧ αὐτὶ Ποὶ πἰπ| ηλςταῖ]ο- ὀ«{' Ἐν ι , ΕΝ ἔμηι Δ ςογξῃς οάγης ἼΩΝ Ἑρρος ἑιλδιά με ῶ Ἐπ σ᾽ὲ οἷξ δχιδημίως τέχνη. τεχνικῶς κοίνουσει 
ἹΠΠΟ ΠΟΥ ἀν: : Ὁ «ἰὼ 4 ἰωὼ Γ δουκιοί των. ρα, ἡ ΣΘΝ ἦα 

“ας το τδιην (παι, ὰ Πονοηπῆρας οὐπαπάιις, ἃζ ςἱ-- ἐ9π ζω δ) σωκκοίτων ᾿σεσοκροτὴς ἰπίρος ἴν Ἀγ: ᾿ ᾿ , “ν΄, } Ἵ ΜΡ ΞῸ Οἶι ᾿ 3} Ἵ ᾿ Ἂ ζο βάτο νογὸ Ηθυαο! Ἂς Ηἱρροοτατὶς ΕΠ, Ὁ, Ὑδ7ὸ Ἰαδδηδηρι μἡ ἡδύοιι βρτόμο ὄφιβὰρ ες. 
ΠῚ Ἢ ἘΝρνς » ΝΡ το, δοίειαιο, Τ πδοάογο, Ο]εο- σύλεως οἷὲ Κῶ" πάτρις σὲ Ἡρδακλείθιου ἢξ 1π-: Ἀνὰ τσδα, Οὐ ηνίάα, Ηἰς ἀἰυίπὰ πατατα ργαάϊειις, “ποχβάτοις, τῷ γνγωσιοϊίκου τῷ γέξρεου τῷ σωερά. ῬΔΓᾺΣ : Υ ἔνε ἐν ΦΨΨ ν« ᾿ ᾿ ,Ν ι ς ὧνἥ ͵ ΄ο Με: ἃς νυραγίδας ἰπττῖϊς ἐπ πιαρπαηι Αἰ το του,τῷ ϑεοεύώρφυ. τῷ κλεομιι ἤαοα. τῷ κρισώμι:-. ΞΑαΙΟΙ Δ} : Ὁ. δ : Ἔ 
ΤΥΔΝΙ ΓΟΌΘΧΙῦ. [π|ς9 ΘΠ Ηἰρ- . υϑ ἜἜΚΡΗΝ Ἵ : ν᾿ νι | 

βοστατος, ποιὰν ΑὐΝ θυ: σὰς ὐπξιαμῷ 4Ὁ ῥφῃὰ θὲς. δυφξ να φύςῳ κἰκοστς ὅ6] ὧκ μικρϑῶν χαὶ " δὶ ι ἴφρε; ΕΝ ΑΝ ἰάρς Νὰ μϑόναν δὲ 
Ὁ Ὁ νοτὸ ἀδοἰππιυιούξαιιιο, ἃ Ιου ν ρα που » ὨγΩΞ ἰσέωτι "εἰς βέγωλρ Καὶ τεχνιχᾳ ἤγαγε τω ἴδ { : : ᾿ ΠΡ" { ͵ ΩΝ Φο ΘΥ Ν, τ Ὡ ᾿ ͵ δρνς Ῥιαχίτθοα ῬΗαπασεῖος ΗΠ ὃχ Ηοιδοι44:- ἰατεεκίω. ΤΡ ΡΟΣῳ μὲ οὐμῦ ὑμῖν οϑεῖος Ἱπαοκχρᾷ-- 

Υ ἂ “4. ᾽ ὸ - ἢ . ἵν " 3) ᾿ ᾿ 5 “ΝὋ ΄ ᾿ ΓΝ . ζὰ ᾿ ᾿ἀΠ.}}1Ω, ()υατ οχ ντίοα; (φὐπὶπὸ ἃ ἀπ οσπ- τῆς ἐγνατος μὰν στο Ω χρασειμμιεῖος τὸ βαδιλέως. ἀὐλνόδων Ε!ρροοζαζος ΟΧ ραῖγο αυ!άθπη Αἰοίδρια: ὀχτωκο)οίέκατος δὲ δπιδ ἀσκληπιοῦ, εἰκοςὸς δὲ 
͵ Ἴ "Υ͂' . , ῶ ᾿ - διε 4 - ᾿ Ἀ ὺ , ζ -ὉὋᾧ ᾧ - ἀν. ΚΔ} 141 αττηρ ηδνοχ πιαῖγα γατὸ Ηδγδο ες ᾧπὸ δός. μῆΐρος οὲ φραξιϑίας τῆς φαιναρέτης ὡκ 

ἔχ) Α ᾿ ᾿ ω ᾿ ᾿ ον, Αὐσεθι γογὸ [Π} ΟΧ Ὀς Ἃ πολι, Ν. δ τι ἀθυφ' ὀρα οτν 1 ὙοΓΟ τη} ΟΧ βατγε Ηεγαοὶάς, ἔπι, τῆς οἰχίας 4. Ἡρακλειδῶν ὥςτε κατ᾿ ἐμφότο- 
γΕρῃ ἱρροοζδῖο αϊαϊςιέ, Ν᾽ διίλε αὖ Π]ς φαϊάοίη; ἡραθρ χάρμα, ὙΡ ΘΑ ὐν Λεφα ἄν ἐ9 79:1 
ἐς ῬΡΕἠπιὰρι αΥτς τὴν {ἴοΎ 115 [αἰ εἰαζιι8» ́ υα 605 εξ ἀὐζις. ΗΟ: Ἴρι πὰ ον ὦ "ἃ ἯἘὴ 

᾿ἰἰς ςγοα!διϊο 6. ἰρίς ἀοἰπάς ἀϊπῖπο ἱησεηίο 7 χρα Ῥς. ὥϑὸς μὴ» πατξος Ασηλήπια ἐξ ὧν, 
δῖῳ - ΡΣ Στ ν: , Ὺ λ ᾿ ὩἿΝ ; ρ ω »7 ͵ “ἘΝ 

Ν᾿ ὐθὴν γ ΗΘ τίϑτη ἀσῖθιι ἀϊ 4] οἰτ, τἄτὸ Ἰησοη 46- ὥὸς οἷε μῆξος Ἡραήλεισης ᾿"ἔμαϑέ τὸ τίου τέ- 
ἔφαν ἣν ἸΠΔΊΟΓΟ 5 ἔτος {προγη8. αυᾶτὸ δείδαι 15 ἂγ- ἀνγίω δα τῶ πατρὰ Ηρφκλοίδῃ Καὶ δα τω 
ὝΩΝ ΠῊΡᾺ ργρ τισί, ἘΧρΘ] τ δυζοηι Ὁ ἔδγασαπη πτώπσῳ παοχρᾶτει. ἀλλὰ το ῥδὺ τούτοις ὡς 

᾿Ὦ» [64 ἔδγογυτη ἃς ἀστοί τπουθογῆ σρῃ ἐπ έάος! ΨΨ ἧς ἂ ὩΣ Ὶ αἰ ιϑτδῶν»:. 5. κ Ὶ 49» Η ν δῇ, Ν᾽; 
ἔδΟ ᾿ -Ὁ ΕΟ, ξικος πὸ ΤΟΣ ἐμέ υ" ΟἿ τῆς [α 1 δλλςοοῦτ πσανον 
δ Ἰάρῃος ἴρύτο ὃζ πηαΓ15 γα ξξις Ζ[ςα]αρὶ] ΔΕΧῚΠΔ; 5 τ ΑΚΆ(5 φῦ ς λ. 2. μ᾿ οι γετ νΣ τς τς ἂν Ἢ ΓΕ 

ᾧ ς ἃ 5 Ρ ΝΣ εἰ δὲν ἃ ὦ" “σασειν τὸ ζω - 
(α΄ ἃς Τηρτοίοπιις (ογοσίβ ἰδ ηα απ ρογσίς. Τοῦτο; αι: 4 δὲ σύμητασαν τοχγίων ὧὐ 

συῦγυ πὸς ἑωυτὸν ἐοϊ δαΐξεν ϑείᾳ φύσῳ κεχοημϑμοξ. χα) το: 
Ἐν Ἂν “ἷῳ - ᾽» : κι ιν ͵ .15 ως π΄ ὦ δὰμ 

ἫΝ ᾿λωρβξεβδηκῶς τῇ τῆς ψυχῆς σθηὴν οίῳ τουὶ προϑοόνοις ὅσον οδιενήνονχεν αὐτγ}, χῳ] τῇ τῆς τέχνης ἀῤετῇ! 
χῳ ἄρ6; δὲ οὐ θηρίων μὰ “δος, ϑηρλωσὶῶν εἵὲ στυμκάτων χοὶ ἀγρίων πολλίω γίῶ καὶ ϑύλχοσων ὃχα- 

ξον σγαντα χοῦ ὥςπερ ὃ τραηπόλεμος ταὶ τῆς δηυυΐρος ἀσίρκκαία χοῦ τῷ οὐδῆε τι βοηϑυμαΐᾷ 
ς 11] 

π Βοος, (οργτίᾳῃ! Ὁ 2012 Ριοῶυδϑ! ἰἰς 
Ἰυςοα Ὀγ εουτίαϑγ οἵ Τῇ 8 ννειϊεοπια Τιυβὶ, ἰοπάψοπ 
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1 

τοιγαροιοῦ ὧν δυκώΐοτα τὴ ὅτος αὐιέροτται πολλα- 

οὐ ἃ γὰς ἡδίω) ) τ αὐ ἡρακλὲι ΚΣ ἀσαληπιῷ 

ατοὐῦ ἀϑίωναίων δωρεζδν. αὐτὸν μετάπέμψαι 
κελε- 

υων αρίύριον Χὴ χρυσιον ὅσον αὐ Θἐλη 7) δωσ
ν ἀστῷ. 

ὅτος ζχιςοι ἢ) ἐχ ἕνα Ῥόπον ̓ ὰ ἰάσεως 1 πῶ
ϑοις"- 

τος πατὴρ ὑγιείας. ΟΣ; σωτήρ. Οεδτ; οὐκεστώσυνος. ὅ- 

τος ὡπλῶς ἡγενδῥ τῆς ϑτοῳρ ἐποῖς ὄλιςη 
μῆς. 

Βασιλει ἐασιλέων μέ εις Αρτοιξέρξης Ὑς- 

γει ἐχλησσόντου ὑπάρχῳ. 

Πποκράτοις ἰηοῦ κώου δπὸ ἀσπληπηᾷ γεγρνό
-- 

ἔων "ἢ εἰς ἐμὲ κλέος ἀφὶκἢ) ᾧ τόχνης. 
δὸς ἐν ἀυ- 

γᾷ χρυσὸν ὅσον αὐ βόλη) γἡ τῶϑνλω χύδην ὧν σϑ
α- 

νί ζειυκοὶ πέμπε εἰς ἡμῶς " ἔσται γὺ Ϊ σύτιμος πόρσων 

τοὺς αῤίφοις. κερὶ εἴτις ὥγλος αλὴρ κατ δρ
οόπην «- 

γαϑὸς φίλον οἴκῳ βασιλέως ποιου μὴ φειδομᾶμος 

ὄλξου. αἴδρας γὸ δύρέϊν δωναμδῥους κι σ
υμξου- 

λίω οὖ ῥάσιον. 
: 

οὐ ςαίνης Ἱπποκράτει ἐσκληπιωϑῶν ὄντι 

δποηόνῳ χοώρειν. 

ΜΝ ἔπεμψεν ὁβασιλεις ἐλιςολὴν σέο χβ
ήζων, 

ἔπεμψά σοι. γράψον οὐ «οὺς αὐτὴν χ) τα- 

“ος ἵνα Θεθς ἐασιλέα πέμψω, ἔῤῥωσο. 
« 

Ἱπαοχράτης ἰηὸς Ὑςοίνει ὑπάρχω ε 

3 7. ε 

σων παυοιν ἔχθοοις ὄντας ἑγλίωων. 
: 

Αβϑηο δ τῇ βουλῃ. 
, 

, 

Πολίτης ὑμέων Μελισωρόρας ἅγεν ἐς κῶ.κ 
7 ε ι 9 ψῳ: δ. } 4 1.9 

ἔτυχε τότε ὅσα ἡ αἰώληψις τὴς
 ῥάβδου ὡ ἐ- 

ος ὡς ἴςε παγήγυρας κἡ πομι- ΄ δ. ὁ ὡς ΦΟΥ 

"εἰγῇ τῇ ἩμΈΡ᾽ 10 ετήσι 
εἴ ͵ 

“ἢ πολυτελῆς εἰς χυπάρλοσον,ἣν ἔϑος ἀνγή4ν τοῖς το
ῦ 

͵ » ἢ Ι γ» ν 5. τ" 

θεῖ πυξοσύκουσιν ἐπεὶ δὲ ἀπουσάζ{ν ἐώνοει 1. Φμ 

λόγων νὴ ἐμ ᾧ φρησύνμος ὁ μελησειρορας πριόλεὶς 
4). 7 -“ 77 δ Ὁ, 

ὅπερ (ὦ ἐποίγᾳν τὸ φρῦγιμο ἀνέγνων τὸ υμύέων τίω 
οὐδε ᾿ 2. δ-Ὸ γ ͵ ας. δ 

ξλιςολίω χῷ ἐθαύ μκάσοι ὅτι ἑνὸς ἀν αγφ
φπου ὡς εἰς 

“ 

αὔθροφπος ἡ πόλις ϑορυβεεῶν μακάρμδν 
γε δῆμοι 

710 
ἐ τείχεα ἀ λα σοφῶν αὐ δρῶν 

σοφάς νώμας ἐγὼ ̓  ποίϑομαι τέχ νας
 ἐῇ) ϑεαίν χού- 

᾿ ἔργα φύσιος. «οὶ μὴ νεμμεσήσητε 

αὔόρες ἀβδυρλ))ιἐχύμῶς δοκέω. ἐλλὰ φύσιν
 αὖ- 

πὴν χαλένν ἐμὲ α᾽ ασῶστμ; ποίη μίᾳ ἑαυτῆς
 κινσυνέ- 

υον «“πὸ νόσου δζαπεσεῖν. ὥςτε ὡρθὺ μέων ἐγὼ 

ὁκόσοι ἴσεισι τουὶ γα ϑουὶ αὐδρας ἕρματα αὐ 
3 ͵ 4.Δὰ 

οὐ τοιὶ πύρηρὺς ἐσὲ 

εἰς. αὐθρφοόποις 

[ 

φύσᾳ καὶ ϑεοῖς ὑπακούω γοσουῦτα δημιόκθατον Ϊί- 

σοι ει εἴγε δὺὶ κἡ νουσῶν ὅξ:ν ἀχλὼ μὴ ὠπώτη σ
υ-- 

συ ἀζεδε» ὅπερ σὔχομαι. κοὴ γίγνοιτο πλέον τ
ὴς ἐν 

ἡμῖν “Ὀγοίας τεκμήολον , χϑὶ τοοὸς ᾿ἰπύνοιαν τῶρῳ- 

«θίωναι. αῤγύφμον δὲ μοι ἐρχομδῥῳ ὅτ᾽ αὗ φύσις
 ἐ- 

τε ϑεὸς ὑσύσοιτο, ὥςτε μὴ οἱ υἱμεῖς ὠδδηρί7) Εια- 

το οχιίπνειη» 84 οριῖς (πα ςοπίγαδηάιηι.» απο ρου ταταν Ὡς Ἰποῖθο οοτίθαι. Ὁματο ΝΑ, 

ἩΝ ς Μεάϊοϊ (οἱ, Εἰ ουϊαρίο ὁ 

»ληασόντου. 

Ἐμπε εἰς βασιλέα ὡς ὅτι ἔγω γράφω ὅτι 
κΘὴ 

ρφςφορὴ κοὶ ἐδῆτι οὶ οἰκήσφ, χα) πάσῃ 
τῇ 

ἐς βίον οὐσίῃ ἀαριοξησῃ λείομαι"περσῶν ὸ ὄλδου,ἔ- 

μϑι ϑέμις ἐπευύρεδει οὐδὲ βαρθαῤοις ὠν
όδρας νοῦ- 

ΠΙΝΕΚΛΘΟΚΥ͂Μ σαΚΕΒΟΟΆΝΜ 
᾿ 

Οὐανπο τοπα ᾿α Εἰ ΠΠππ]5 ὁ οαὰαῇς
 ἴα ναοῖς τεΥΓαη 

τατα ἰοοἱβ οείδηι τρίς ἀϊα δῖ Βοπουρα αθεόυδο 

ἃς αὉ Ατβοηϊθηπθας ε{ἀοτὴ αι Ἡετουϊες δ πὶ 

(ταϊαρὶυς πυαηογιδιι οομοπείϊαςα 

(τὶ Ἰαὺς » δυγίηπε ὃζ αὐσοητῖ αυδητὴπι 

Ηἰς φαϊὰν ποὴ νμυπῇ πυΐαβ πιά} (παπαι πὶς υΠὶ 

τόπος. Εἰς οἰξ  ηιτατ!5 Ῥα
τΕΥ ας ςοπίογπαζου Ὁ 0 

ἸΙοτος οαταῖ, ὃζ νε δυεαῖτες ἀϊσαια» ᾿μιο ἀπ! η8 Ὁ." 

τἶα ρεϊπόξρα ΘΙ Υ αἷς. 

Κοχ γθρηνι ὙΙαρμτα υγίαχεγχος Η γῇαηΐ, 

οἰ γομτὶ Ῥγαοῦῖο. 
εἰυπά!» 

αὐτίς οὐίαην σ᾽ οτῖα αα ἢ}6 ΡΟΓΆΘΠΙΣ, Δυτ βγη 

αυσπτὰνη νου, το! παι ααῆριις γὼ ὁ οἢιϑ 

ἐχμιθοῖο,ᾳθζ δά ποὸ5 παϊτεο. πὶ Ῥοῖ ; 

ορτίμνατίριις εοάἄ θη ΟΥῚΣ Βομποῖο, Ετ ἢ αυ!5 8 

ἴῃ βυτορᾷ ρεάθησια οΧοο τ » συλ 11 (νῊ] 

ἈδρσΊΔ}) τῆι 
οαΐμα γίτου 4. φο! Π]ἰο ναἰθαητ ΠΕ ΠΗ} Ὁ 

ψαϊο. 

ἍΓΙΌΣ εἰ 

μά εν ἐν - ἐ 
1] ἀϊαιοι15 ραύοθη8 αἰοιίοϊτο. μιν 

ἢ [0 

Ἡγῇαπος Ἡεῖΐο ἘΠῚ φγα[εζία Ἡ]ΡΡοιγ αι] εκ ΨΩ ; 

ρἱαάαγηιι [ρα ογϊμπείο δ. "“᾿ 

Ἐχτπάσηιις Ατταχογχοβτυα ρι δητία ορις μΆγ 

δεῖ, ὃς δά πο5 ρυβοξξοβ τ 1Π1τν ἱπυρο τ ΠΣ νυ 

Ὁ. ἀγροηζυση ὃζ ΔΓ.» «ατοτάσις Ζα]Ρι5 ορυϑ σῇ 

Ῥε5ρὅζ αμισοῦπαιιο νοΐϊος αρυμἀὰ οχμαροαμηνιο ΓΟ 

δὰ [ὁ δύέοα ταϊτζαμλι5, 1 οαΐμ Ρογίαγμμη ορυϊπιῆῃ᾽ 

γὺ9 ποποτὸ σημαϊξξογο. Τὰ ἰρίταγ ἕλοιτο νῦ αμην 

Ρχίπισμα δἀμθηιασΝ αἷς. 
᾿ 

Ηἰφραγαίες ιοεϊοι Ἡγδαπί Ἠοῖϊο- 
φορεῖ Ῥγα[τ(ΐο 5. γι ψ 

 Ἐρηχοϊδιη ηυαπὶ τα ΠῚ δίς ἃ Ἀοραν 
εἴς αἰἴει5. Ἀςσι αὐ τείρομάεο αιιὰμι οεἰδῖ' 

ἐπηὸ ἐοίοειρο. Νοϑ ντόξα, νοϊτίτα νἀοιηο, οὔΡος 

μετα δα νίταπν πεςοῖϊαγ!α ςαπνιϊατὸ {τὸ}. ρα β 

ταση ααζον ΟΡΊΡυ5 ντῖ; ΠΘα 6 ΠΛ] γ1 Ὁ ΊΠΙ11Ὶ εἴς 

4. Βαυθαγος ταοτθἱ 5 δ ογαγο» οὐχ της Οὐαοοῦο, 

μοίξες.Ν αἷς. 

ἩΙΪΡΡοκγαῖος δοηαιαν μορμιόψηο οἍ- 
αἰργ Αγ Ὲ0Ὸ δὶ 

Ταὶς νείξον Απιοϊείασογαβ θοὸ ἀΐς τὸ ἀρ" 

(- ποι βογτὸ ἱποϊάεγας ΨΊγρα, αἰβαγηε!0» " 
αὐποιίατια» νῖ [οἰτῖ55 ποδὶς βεξἸυῖταβ , ὃς ρυρμδς 
σοποθηζι5, ρόράσιιο αα σαρτεΠη} ςεἰερ τὶς, αν 

ργοτποσο ἀθάπουης ]α] Τ) 60 ἀ!Ἰσατὶ Παηξ, οὐ 

το] ὃζ εχ νου » δ εχ αἰροίτι Ἰρίο ἔπαγε ἢ ̓  

τοζας ΑἸποϊοίασοταβ, οτεάθηβ. τε νοΓᾶ» νεβεῖδης 

σοτίαπα ορηϊοϊδηι γείζγαην ἰοσ] 5, ὃ ταῖγαταϑ, 

4υδὰ ἀς νηΐ Ποηλΐηὶς (Ἰατθ » ποη ἴδοι 0} 

ἢπ5 οἶδε τα οἰαίτατε σοπτασθατὶ εἰοιὶς, Ἐπ (δ ς 
Βοατὶ ἔππς ρορυὶ!» 4] νῖγοβ θΌΠῸς5 (ἃ εἴα Ἢ 
Ρασηδοια τηζο] Πρστιπε.» ΠῸΠ ΤῈ 5.» ΠΟ μισὴ 

[ξὰ ρυυιάοηγίυπι νἱγογαπι ρυιάρητία σου Πᾶν. 

νογὸ αἵἴος ἑυόγιτη οὐδ ἡγιηοτα οὐ πὶ αὐ ρει ἢ 
ἄδδηι » Υἱγος δυΐοπι πδίυγα Οροία» ΠΕ Ἰμ 4 
ηἰν υὴτὶ ΔΡάοτιῖα » ἢ παϊηταπι» ΠΟῚ γῸ8» πΓ ον 

Ι 
ΓΑ 

ἃζ Ὁ τις ροτιὰβ αυὰτπι νοῦ 5 Δαίου!ταη 5. [δ ἴξῖπο Τλου
ποογίταπν σστοϊαηζοηι (Ἀηδταγιι5 » ἢ ἐλθὲ ΒΩ 

δας εἰξ. ο΄ που Ροτὴς (φυοά ἜΧΟΡΙΟ  οὐοστς ΒΑΪ αἰ παμυμι!. Ἂς ςοὐτὰ τρϑῖῖς ἔσδεῖς Βοπουο  οητς ̓  

ἤγα τοι πποπίμη ἡ ἢ νοὸς δά πᾶπο (υἱρὶοἸοηοια ςοπταδατὶ ἔπους. Μιπὶ νοτὸ αὐ νὸ9 ὙΕΙ͂ΝΝ 

πρὶ Νίατυγα ποαὰθ ἴοι ἀγροηναμι Ῥτομν οσῖτ, Ἂς πϑημπθ γοβ {γ| Αάρειτα )ρεῖ Υἱμὶ οὗ 
Ἂ, 

«οι. Ηπης αρζασος 
νοΐει ἀλῖο... 

:- 1... Ἐθο- 3 ἕ 

΄σ “τ τὰ το τὸ ροὸ κιι  οὲ ἔτι τ τὶ ἫἝ;, καὶ πε ΡΤΊ κ᾿ ἰδ «ἴ τῷ ΡῸΣ σ' « 

- ὑσνὦ.. ὦ αἋἅ 



υν δ Πθετα αττῖς ἤροτα οὔα πητς ΟρΡΟΙΔ. Ωυ! 
ΔΕΘΩ πποτοοάθ ὁρογαυν ΓΤ Ἰδοδπῦ » ΠῚ (ΟἹ Πτ 15 

"ΔΠΠΔΠ} οχ ρείογα ἰἰβοτῖαζο τ ΠΟΙΡΙΟ» ἀλητο5 [ετ- 

ἅϊτο φοραης, Τ)εἰπάς ρίοραθ!]ς εἴν ἐοϑ τη 

ῬοΙΐς., νους 1 τηάσῃο πιοῖθὸ» ὃ Περᾶγε νῈ 10 ΡΌΤ- 
ποτα ν᾽ ργουϑγιηϊ, ΠΟΘ νοπὶτοτα 16 8ς ποὴ 
γοταῖος γοπίτο. ΜΙ γα Πἰς Τὰ πὸ εἰς Βυιμλαθα νητᾶ» 

ψυὸκ αἱ φάνη τοδὶ ἰητοί γα }}15 ἌΓ ΠῸΙ σαρίάιϊα5» 

γοίας ̓ ιγίδοτπιις ἤαταβ ρογαα εν, αά ΠΠΕΠῚ ᾿πογθυηι 
ἀπ ηϊα σταυίογοιι ςυταπἀ αμην τᾶ Μεάιοῖ οπημε5 
Ῥοχιὶς ςοποπτγογι, ας ταπῖθη δραῖα σεπίδγυγ,οιὶ μη. 

οδοτθιις Πι,ῶς ππαϊὸ αΒ] σας, Ἐσαίάθηι ΟΠλ165 Δ} 1Π}Ὲ] 
Ν τποιδος γομουυθηζος τυ Ἀπίας Γορατο » οὐμι ΟΡ ηΐο- 

ἢος αυλίάαπι ὃς νὰ ταιϊοηὶ { οἰταηῖ;ῈΧ χαΐδις {- 

ἢείσις 41} Ροῖ νἰσταζθμι τεραγρατυῦ. Ἐρο γεῖὸ { 

πιῇ ἶνις πλοά!ς ἀιτοίσοτε νο αΠἴοπι νἱτὶ ΑἸράοτ!- 

ἴᾷ 9 6 ἀσσοπὶ Ζυτάθηη ταϊοπτογιὴν σι ατια αὰ νὸ58 

γΟη γθιη. (δὰ κά Μαρβαν ῬοιἌτιμηι Κορόπη Ριο- 

ΒοϊίζοτοΥ » νδὶ νεδος τοῖᾶ ορίριι8 Πα Π141}}5 τοίοι- 

Ὁ ΠΠ0γγὰ ὁοςυττι ρας» Πού αὐΐοπὶ ΡΠ ηζεηι 

Ἰηογθι οαγαίδαι. 564 τορ! πο Οἴαοα ἰπ1}1- 

οὐπη τηαΐο παοῦβο Προγαγο τοοαίαι!. Ἐξ ἐρὸ Π15 

“υμάρφινν τοις πλοὶβ ν ἰτῖθι8 Βαιθατος παᾶῦαὶ! ῥγὰ- 

ἰο᾽ Πιροτααΐ. Ἀ ἐσ ἂς αὐτοηὶ Ορο5 Ἰρ Ο Πα ΠΙ: ΠΩ] 

τ ἀταγας, ὃς ορυοητἰδ πη Ρατγὶς ΔῸΌ 1 αὐθοσαπη 
γ1- 

του], Οὐοοῖα ἀοβεαέτον ὀχ τργεπι, Π᾽ιμεια πο ἢ 

ἔχης Ροςαπὶρ νηάἀξδουηαιο σοιηραγαῖς. Μάρηα ἐΠ1πὶ 
ἔχης νττατὶς ἐμοῦ, αι ἃ Τα δε τα ΠΟῺ τΟριιΠι» [ἃ 

1ῃ ἀροτταηῃν ἰδ ρτοίσευπι, πὶ ποὴ τορατατι καθ ᾶ- 

ἷς ἡσακθναῇ εἴο. μοίξος (ογύδίς » ὃς. Δ ΟΟ5 ΠΟΙ - 

οράς ςυταῖτοῦ Ατ πο τὰ (6 Βαροῦξ γ65 ποίσω, 
Χ τιοῦθδὶς αι ζαμν ἤθη ἔαοϊο » τ τῳ ΟΧ ΔΠΠΊῸ 

ομποοτῖτὶ ἀοινοητίατι αὐ 1]. 46] πυ6 (πα {, 
διμίσις οἴτνιο αρτόζοῦ, οὐγαζι8 "1 ἀσὶβ ἀμ οι15 ἔστι - 

ταις οἰξ, Ἐαμπα αὐζοιὴ στααίθιις ὃς βγΠ1]5 ὑπουῖι ο(- 

[Ὁ ργαφίταμι πιο! Πσο. ὅς γτρὶ γεἰῖτα εἴα ογπαπηςιι- 
ἴο. Ὑαϊοιο. 

Ἠ]Ρρβοιγαιος ῬΡιοραηθη! 5. 

] Ἐφατὶ 4υΐ οὰπὶ ντῦὶς νεῖτα ορίοϊα . οὐ πὶ 

τα ΠῚ τα 1 τοἀ ηάογυης», απόάαιθ τἀπὶ ἢο- 

ἐριζιατη, ὃς το Ἰ]ταν τα Ομ α Ῥτομλἠττογοθον αἷ- 

ἀὸ τατος ἔμ. Αὐἰρὶσατὸ ἀπςε να γΘη ΟΙ15. ὃ νῖ 

ΘΠ] Ἰοἰηνι6. ποθ οτς ἔρε αροράοπη}8» οὐπν ν οἰ οΧ 
᾿ϊτοτὶς ΔΟΠΘΡΙ ΠΊι15»0 1 εἰληίατν [δά Θ᾽ ΠλΠ1ΠῚ αιοά- 

ἄληγ δηΐίτ! τοδυν νὴ αἰς ἀοηιοηῆγοῖ» αὶ πάις 
|1- 

ἐτουι πη πΘ 16 ν χοῦ 5. ΠΘα86 ςορπατούπτι, ΠΘΟς 

τοὶ ξυΠ]Π Ἰαγὶβ». 666 εὐἰϊαίχασια οπιηϊηὸ σαγα μη 

γοας, (δ ἀΐες ἃζ ποέζες Ὁ] 115 ΡΥΓΠαζάπη Υ τΔ πὰ 

θαζ, ἴῃ δηιγὶς ρί στάσι δί (ΟἹ τα ἀταἰθυ5,1Ππ|ηγ]οᾶ 

τδροστα δι » {α]ρι5 Ογσα πη ΔΒΠπΘης νεδταμα δας ]η 

ἸΩΟΙ διις μοιδὶβ» ας ἰαχτα οτεῦτγα ΠΣ βιιοης- 

ἴα, Εἴς ἰστέυγ ρίαταπαας ταϑ απο, ἰςῖς ἀφο 
ἀπηΐ; 

ἀχπάσαμσο ἐπιηι το Ἰτα τη] (πητν (οἰ ττατ) ἀοίεττο- 

ΓΠγ αιγληζδς » ἐσθ ΠΥ ΠῚ οοπίρεέξιιη » τἀ δ τη 

ἈΠ Θπυρ, αστοπο ϑαας οὔδην αδίπστάπηι εξ 1 λῖς 

ἅπ|.ἀ ἀρ 5 Πυά!οςὲ σοητο Π ἀπ Πζ, ΟΥΠΠ65 4115 

ζαζας αἱ γηο (ἀρίεπεία: αβοέξι ἐΧοῦτ. ΝΟ αἰτοῦ 6- 

᾿ΐηγ ἃς τυἱ πατεῖ ὃς πυ τα τῇ ἀου ἢ ταπηἰτ τος 

ἂς ρδρρτίαητες; ἢ 440 ἀς Γερέζο 615 βοτὰ 
δ ξιοτίς, 

ἀϊτοηϊεὶ οοηυ!οἰοπης» Πα ]τεν οτιᾶ τε! α: ΔΠΙΠῚ] 

ΟΡ ἃ τατος πιαϊοτιῃ μοπλμιῖρυ5 (μαι αἀπυηιἶτα, 

ἑασουδακόσι τὰς ἄνλας φροντίσας πο μάης ἧς ὧν σὸφ 

ἘΒΓΟΥ Ὁ 1.}Ε. ἡ 

᾿ ι 219 

ζεῶε,αλλ᾽ ἐώ τε ἐλαύϑέρης τέχνης ἐλάίϑερᾳ τὸ ἔρ-- 

γα. οἱ δὲ μιδγαρνεῦντες δουλούειν ἀναγ κα ζεσι τοὺς 
ἔπηξήμας ὥςπερ ὀξανθραποσίζοντες αὐτὸς ἐκ "τῆς 

ρϑτέρας παῤῥησίας εἶθ᾽ ὡς εἰκὸς κὴ ψόύστηντο αὐ 

ὡς ὐδὶ μεγάλης νόσου" γ᾽ ἀρνηϑεῖεν αὐ ὡς αἷξὶ μὶ- 

κρῆςοκχὶ θκ ἐν ἥϊϑοιιν ὑπο όμδρμοι, κ᾽ παλὶν ἔλθοιεν 

μὴ μλ᾽ϑέντες" οἰκίος γε τ ἀνθ ροπων βίος ὅτι δ 

ὅλου ὠπε ὡς πνεῦμα χειμέριον ἡ ἀφόρητος φιλορ- 

γυρίη ὀψεϑδεδωκεν ἐφ᾽ ἰὼ εἶδε καδλον ἅπαντες ἰη-- 

Ῥοὶ σιενήεσαν ποϑεροπεῦσοι χολεπζτερίου μά- 

γίης νόῦσεν δτι ΚΟῚ μοκας ἕξται νοσῴουσοι δ) κῳ- 

κοὐσαιοἴμμωι δὲ ἔγωγε κ). τὰ τὴς ψυχῆς νοσήματα 

στάντα μανίης σφοσ),ης ἐὴ ἐμποιούσης δόξας τινας 

᾿χὸ φαντασίας τῳῦ λογισμᾳ}" ὃν ὁ δ αῤετὴς ὄστοχα- 

ϑειρϑεὶς ὑγιωζέται. ἐγὼ δὲ εἰ πδιουτεῖν ςΖ ἁπάντος
 

ἐβουλόμίω ὦ ἀνέρες ἀβδης!:7), οὐκ ἂν ἕνεχα. εἴξ- 

κα ταλαντῶν δεέβωνον «οοὸς ὑμέας. αλλ᾽ ὅ5: τὸν 

μέϊαν ἐρχόμδμος περσῶν Θασιλέα ἴνϑω πόλιες ὅλαι 

φοῤησῆσαιν τῆς οἷ, ὧν Θ᾽ ρούπῶν δὔτυχίας γεγέμισ- 

'ωι. Ἰώμζω ἂν τὸν ὠκ εἰ λριμὼν ἀνιὼν, ἰλλ' ἀπηρὲ 

κἧς νάσου. κὠγὼ τὸ μὸν ἐστ ἐμοὶ κο τάναι μα χῶ τοι 

βαρξαροις.εἶχον οἱ ἂν αἰφιυϑζω δ βασιλέως πλε- 

τοῦ γἡ παΐξρίσος ἐχθροί πέρλουσιζω" «ὐδλεκείνωιν οἢ᾽ 

ἂν αὐτὰ εἰς ἐλέπολις πΟυιςελλάσεος ὑπαῤχωῶν. 
ἐκ ἔς! 

“ἴλθτος. τὸ πανταχόθεν λρημο τις ἐῶν!» μέγα
 λο γὸ 

ἱεραὶ τῆς ἀρετῆς δ) διχᾳοσυνήΐω οὐ κορνοσ ὀνδρμᾶν 

ἀλλ᾽ ἐμφανία ἐόνζξι. ἢ οὐκ οἴεθθε ἴσον αἰμῴρτη βίο 

στζειν πολεμίοις χϑὴ φίλοις μοῦ υ. ἐὐλ' οὐ
χ ὡεἴξ 

ἔχοι τὰ ἡμέτερᾳ, σῆμ. οὐ καρποῦμαι! δὲ νούσοις
, 

οὐδὲ δ δῦ γὴς ἤκουσε τω δημοκθίτου ὡἷϑο Ὰ 

πορφυοῖν. ὃς εἶτα ὑγιανοι φίλος ὅτ,
 εἾτο ἐρόμς ον» 

οὐ πουϑεὶς φίλος πλέον ὑπαρξί. 
πιρϑτιγο μαι δὲ 

αὐτιν ἐμβϑιϑέα κΟὶ ξεῤῥὸν το 
ἤϑκτα Χθ) τῆς ὑμέτε: 

ρῆξ πόλιος ἐόνίᾳ κοῦ ν, ἦν 

Φιλοποί μοι χαίρειν; 

«τὸ Δ πέλιος δχιςολία ὠνασϑόντες ἐζο! ὥρέσϑ 

Ἐκ δ ἀνίδοσαν ἡ ϑίω ὃ κώρτα ξοίην ὑπι- 

νου μδύου σέο κ) δ ἑταίρην οδ
γαϊτην. ἐλϑοιρῶν ἢ αἱ. 

σίῃ τύχη τὺ φιξόμνεῦτι ως ὑπολ
αμξανορδ “εἴ- 

ςοτέρησιν ἐ ληίσιν»ως ὧν τῇ γραφῇ αὐτ
ὸς δεδήλω), 

9 μανίζω ἀλλὸὺ ψυγής τινὰ ἑασιν ζαρδ
αλλουσαν 

δγασαιφννίοπές ἀνόλα μίνεπαίσδ,μεῖτε μαικὸς, 
ἥτε συϊηφυέων μήτε εἰσίῃς μήτε τινος ὁλῶς 

ἐν φροῦ- 

΄.ἢ ἐόντος, ἡμέρην δ τῷ δἰ φρόνην φεθς
 εαὐτχοῖ κρῖ: 

(ἡ (ἰζοντος σὰ μμπολῷ Οὐ ἀγῥοισι καὶ ΕΡἢ5 

αῥ ἡσύχϑισιν ὑσίώτων ῥείθ
ροισι. συ μεθ αίνᾳ 

ὃν χα πολλὼ τοῖς μελαΓχολ
ῶσι τοιαῦτοι. σίγη- 

ροΐτε γὺ ὁνίοτε Α. μονηρεες ἀϑιλ
ερνμ ἄρ οος 

ἐπανθρωπευῦνται “δὴ ξύμ
φυλον λων δον ἐν: 

χηννομίζοντες.Ν ἀὐέδικος ἢ 19 Τ
οῖς δι μῇ: ἰαν 

ἤ δγαϑέσεως σεσοβ αι: ὠς π
ερ γὉ δ μιᾷτς χαὴ 

"δ ὠξαπιναίως αὐτοῖς ἡ σεασοινῶ ὄχις", “7ο
η5 

διμωΐσες ἐ Ἰρισι ϑορυξέοντεξ χἡὴ «ασιάζοντες ὀγὸ πεν ΤΕ ον δε μωΐσες ἐν τοῖσιν οἰκο " κι ; ἐγ ψυχὶν δδιϑυμίαι ἀνθροφποῖσι κακῶν ὑπηρετισεξ. 

ϑύτος ἐφησυχείζουσι; φἴδυπηνίος καὶ αἱ λοιπά! ὧἱ ὨῸ πῇ 

Εατίγ Ευτορβαη Βοοίβ, ζοργτείαῃ! Θ 2012 βγοῶυδϑι τς 

« υςφα Ὀγ ςουτίαεγ οἵ Τῆ6 ννείϊεοπιε Τιυβὶ, ἰοπάοη 
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τοῦ Ὁ λίαν, οὐκὔρ-- τὰ, τ, 

Ξις;-- σεται τς- ο- 

κάδον ουσξο π-εσε- 

ψπω.- - - - 

Εατγ Ευτορβαπ Βοος, (ζοργηίᾳῃ! Ὁ 2012 Ριοῶυθϑι τς 
᾿πια865 γβργοάυςθα Όγ εουπαϑγ οἱ Τῃ8 ννείσοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

169170 

2320 ὈΙΝΕΚΦΟΚΥΜ ΘἈΑἈΞΟΟΚΥΜ 3; ὶ Αἣ , »"" ε διο ’ «ς ΄“, ε ὁ ᾳ ἐ ἐ7την οἷξ σοφίης ὄψες εαυτίω ὄγηςήσῃ, ὡς οἰδῦλᾳ τοὶ αἱ νΌϊ (φριοητία ἴῃ ςοπίρεξξιιπι {6 ἀεάοι » [αν ἢ ἢ ᾿ ͵ ῃ ᾿ ἊΝ» Ἃ ἐποι σεούγεα, ΟὐΨ τε χεόρηε. ποϑέου σὶ οὶ αὔη “ ἥ Η ᾿ ἤνῃ ᾽ ᾽ Ὑ Ξ Γρϑ, 9 ἡσυχαν,θυ παντῶς οἱ φανέντες, ὦ λλα Χρὴ οἱ δ. αὐ-- 
, ν΄ ε ᾿Ὶ ΄ 3 θφοσηνων ὡρηγβίᾳτων ἱᾳρφοοφνήσειντες α«ταρᾷ-- ΄ ἃ νὰ ον ς, ΒΝ ΝΜ ειῷῳρρΡν ͵ ξίῃς ὄεϑυμίῃ ὁκόταν χὸ ὀνοιΐ απὸ ἦυ εξω φριενή- 

͵ 3 Υ 7 Ὰ [ΓΑ “ὼν κοπηόμδωος ὧν ἀπτοιύ σοι τη Θελήσῃ τὸ σώβζοι, 
7 π᾿ Ϊ ᾽ ε ͵ ͵ 3’ δι ΤΟΤΕ (ἀχέως βίς ἡσυχεΐωυ μετήλλαξεν. εἶχα ες εὶς 

5») δὲ Ὁ Ὄ ἊΝ ͵ 7 ΕῚ ὄρθρμος ον εαὐτχύ αὐδεσκοπτεὶ) κυκλῳ χωώθίον ὡλῃ-- 
7 Ὁ ΡΥ ὦ ᾿ 2 5 3 , “θίης, ον ὦ οὐ γωυη, οὐ τέχνα, οὐ ἱλήτηρ ου χῳσιγνη- 

4υ Δ). ΠΊΔΠΟΙΡΙἃ ΓΟ αι ἀβοξευς ἀμεάμπηι, Νοῦν 
ὨΔΠ65 ΔΠΠΘΗζΩ 5 (ρο] της ᾶς5 ἃ αι ποῖςη) ὀχροτηηζ δ 
ΓᾺΠΠΏΘΕΊΔΠῚ 611} ΓΘ 5 ΠΟ Πα Πα5 θρ ρσυητ,οῦ τιαηαμ 
Ἰτατὶς ἀφ Πἀδγιυση. Ομ) ΦΙΛῚ ΤΏ ΘΠ ς5 ΟἸΓῚ5 ΘΧΙρῖς 
1.15 [ταξζα, ΦΟΥΡῈΣ τδογθασο γνοϊποσὶς, ταης οἰ 
αιμέ τοι τες, ἐοίηάο δεθέξα ἃς ἤδη οἴνοπι [δ 
ν φυγαῖς ἰοσΠ ΟἸΓΟΙΠ[ρ] οἰ τ,}} απο πο ράτοιμοι, 
Πα ΓΟΓ» ΠΟ] ὙΧΟΙ,ΠΟΉ {{{π τὶν ἤ ἢ ἔταϊοι, ἤθη φΟΩ1Π2" Γἰ» 4101] ΤΠ} ΠΠ Ἐν] 5 πο βουταηα, Ὠραὰς ρτοσῆιϑ αι] ὙΦΝ τ να ὦ 41181}} Γι τιμαὶ οχοίτας, (δὰ ροειιεδαηεία μι 

» .» εἰ "Δ ῳ οἰταῖ», [εα ρογτυγθαηπεία ὁ τοι » οὐ συ εὶς, οὐ δ κῶες - οὐ οἡ ὅλως οὐσδὲν αἷϑ' ΡΡΘΗ͂Ρ 
ϑόρυξον ἐμποιούτων, πάγζ σὲ δοκρηλεισ ὅρα 
ταὶ πρρφίοσ ονΐῷ ἑςφηκέν χἱπὸ φόξον, οὐσὲ πλησιώσοι 
τολρυέγν «πὸ δ λαξείης “Ἷ,) αὐτόϑι. οἰκεόντων. 
οἰκέουσι ἢ τὸ χώρίον ὠκέϊνο τόχνϑα;» αὶ αβέταὶ, Καὶ 
ϑεοὶ, (αὴ δαίμονες χοὴ ββουλῳὶ, κὼ γνώμαι, Κὴ ὁ μιέ- 
γας πόλος ἐν ὠκείνῳ τῶ χωρίῳ ποιξ πολυκιμῆτοις 
ἀςεραᾳς κα τέςεη]αι. εἰς ὃ τὸ χοῦ Κοὴ σὴ μκόκρατος ὑπὸ 
σοφίης μετοιχήσεις; εἶτ᾽ οὐκ ἐ9᾽ δρέων τοιὶ ἐν τῇ σό.. 
λῴ οἷά “γε τηλοῦ ἐκ σεσδημυκως͵ δοξι ξεται κιανίης 
νοῦσον δῷ τὸ φΦιλέρημον " ασεύσουσι εὲ ὠβδηρίται 
ἀργυρίου ἐλενγ χβίῶαι ὅτι οὐ ξωωυιώσι δὴ μόκρατον, 
ὠλλὰ σύ γε ἡμὴν χατοίρτυε τίω ξινίΐω ἐτρε ῷι- 
λοποίμζω. οὐ δὲ γὸ ἐϑέλω τεταρφγ μδώζου τῇ πόλᾳ ε΄ “οι ψΨ Β ἀρῳ ͵ ᾿ «νοάχον οχλήσιν ὁπ παλαιοῦ ἴσον ἔχων ξέγον 
σε ὡς οἰα. 

Διονυσίῳ χάρο, 

ΠῈΕρᾺ μεινὸν μύε ον αλιζφρνασω, ἢ φϑτισον 
ἈΝΕ Ἁ 4, ε Ἂ κττως Δ “4 αὐτὸς ἔλϑτωον ὦ ἐταρρε " κΙ' πασειν γὸ ἀνώγ- 

᾽ ͵ ᾽ ε ΄ ͵ ͵ κίων ἁπίτεον εἰς ὦ βδυρφί μοι δὺημοκράτου χοραν" 3. 0 κα ᾽ ἫΝ ᾿ ͵ ͵ « , 5 ἐφ᾽ ὃν νοσέονί(ᾳ μετεπόμνατό με ἡὶ πόλις ἄλεκτος 
͵ ε [δὶ ) ͵ , Γ 2 ει τοί ἡ συμπαϑείη τ αὐθρούπων σιονύσιειὡς μία 

Ν ͵ ἱ ἘΖ ε, Μυχιὴ σωωνοσέει τρ πολίτῃ. ὡςτε μοι οοκέουσι καὶ . 7 ΄ 2 " ὰ ιν ᾿ αὐτοὶ ϑεραπείῃς σεάγαι. ἐγὼ μὰν οἴμιαν οὐσὲ γοῦ-- 35. ἃ 9. β 5 Ψ 7 ἌΣ ᾽ ΠῚ σον αὐτὸ εἴ),αλλ᾽ αἰ μείζω πτισδείης " οὐχ οὗσων δὲ Ἅ υ) ᾽ Ως Ω Α ξ ἘΠ Ζ] ἢ τῷ ὁντι αμύε  !ζ ὡλλὶ νομιζομδρζον τοῖσιν [)ώ.. 
» ᾿ ΕἸ ἢ 4 ὶ Ε Ν᾿ " Ω͂» τῇσιν, ἐπτεὶ οὐ σὲ ποτε βλαξ εφὸν τὸ δρετῆς ἀμμείρον, 

͵ , “ὦ Ἀ Ὕ ͵7 οοξα σ᾽ὲ γούσου γίνετι τῶτο ὄχ τίου Κ᾽ κρινόντων » Κ᾿ ΔΩ, ! εἴ ᾿ π' 5... ὠπαιδ ὄυσιαν. οἴδμμο ζει οἷὰ ἔχᾳςος ὡξ ὧν αὐ τος ΕΣ 9 ν. "γ 
, Μ" ουχ ἔχει, τοον αλῳ πλεονάζον “ἰδλοσόύειν" οὶ Ἂ 

- ἀκα, ὁ Ἷ ᾿ Ἵ { 
ς σως ὅπου κοὴ ὁ “δειλὸς εἰ μυεἴξίζωι τἰωὺ αὐ δοείζω, ὑπεί. ν. [᾿ 7 Ἀ 

δἋὧὸ ληφειχαὶ ὁ φιλάργυφος τίω μιεγαλοψυχίζω. χὴ ὕγτς.. 
σα ἔλλειψις ὑφροαλλειν δοκέει τὸ ἀρετῆς σύμμιε- 

᾿ Ἐ -. δ᾽ Ν -" ᾿ κ ἊΝ ἰῷ υ Μ 7 ον ὠκεψον ἐδ οὐ αὐτὸν] ὄντες μὔλ τῆς «ὦ Θενοῖε ͵ Χ " ρου ͵ - ΠῚ “Φϑου γώσιος ΧΟ] ἀκουσῶν τος 4}. λόγων ἀυτεῖ εὔμμει-- 
φ΄ ἢ ι 4 ἊΨ» 7 ζ 7 γον Εἰσο μ(εῦτι. σὺ οἷδ εγγειξον ὦ Διονύσεςε φϑς γ4νἐ- ͵ γ φ" “  Ω ἔα! βούλομωι γὃ ω φαξίναισε Τῇ παρίσι μου 

͵ »"᾽ 0 εἰ! ο ε 7 μεξις ἂν ἐπτινελίθτο. ὅπως "ἦν τὸ Ἡμέτερφοῦ ῷρ60:».-- 
, ἂν ΦΦΘυ οὐ" ͵ »} . ΓῪ τίζης ΚοῚ τθ9 τὴ ἐδ} τῶς πόλιος ἔπφιτ᾽ οὐκ οἷοῆ᾽ εἰ 3 βοῦν, ἱ 2). ὁ. 3 5 ᾽ ὅπῶς Οκ σιμυτὺ χης ὑγμφινὸν τὸ ἔτος δὶ καὶ τίω αρ- ἤ »" εἰ . 

͵ “γα ΐωυ φύσιν ἔχον. ὥςτε οὐ πολα ποιρενογλέουσι “ω ν εἰ , ΜΠ ἢν ᾽ ᾽ γουσοι πλίωυ ὅμως παριϑ:. οἰκύσεις σὲ πίν ἐμΐω οἱ. 
γν πὰς .ἘΡ Χ ὯΝ “ χοίδφυσῶν οἰκίζευ" ὧτε κὸ τῷ γωναία μδμοντος φῳρὸς 7 ᾿ ν 3 λ4» Ψ ᾽ τοῖς ,ονξας δζᾳ τίω ἐμιζου ϑοχο δ μιίζωυ" ϑλισκόπε, ἢ Ν, - , ] ᾿ κοὴ τοὶ ὠκδνης ὅκως δζχ γῆ σωφφονως χρὴ μὴ δὰ τίωτῷ μονὴ» φίρρτονΝ ᾿ ΄ οἰ πθα ΕΣ ΠᾺ μἣν δὴν οζ ἀρ ς Κ, Τοῖς ονεας ὡςτίοις εχ: δ δ ποωτέρ 

τοιούζα ρτα τἰμιοτο δ Πἰζπησ, θα 116 ἀρριορί μα ιΩν τ ἀυάθηξς, ΡΙῸ ΦοΙ. ΓΟΙΘΓΘΉΣΙΑ 41 ἐς ἰμἐμαθὶ. ἴδῃς, [1ΠΠπππὰ ααΐϑηι ἸΟς ΠῚ ᾿Παριταης ατῖϑ5, ΥἹΠΙΡ {11 ΟΠ, ΘΟ Ὴ115»4}|}» ἀκα πο 65» ΟΠ Π]18, ἃ (φητοῖν τας 1) ΠΙάσιιο τοριοης ΠΛΑΘΉ 5 ΡΟΪὰς {ξ 6115 ρἱ μην Ὠγιὶηι (δ χηοιρηζιδιις ἴΔ 14 ΠῈ σοζοπα ςἰπέξιϑ Εἰ) [1 αιιδη ἔοστα τς Γλοπποοτίτις ΟΡ (ἀρ θηζίδηι Ομ, ΠΙΘ ταις, Τοιηάς οἴλπι οὸς 4711 1ἢ γεδοίαης ΠΟΙ 
νἹάἀθαῦνὲ “αὶ ΡΓΟςαΪ ἃ ἐθηῖο αραῖν Οὐ (ΟΠΠτυ {885 ΤΠΟΥΘΩῚ ἰπίδητο σγράϊταγ. Οὐ γὴ νοτὸ ΑΡάεμι Τοιμοοτγίτιτη Ποὴ Ἰπτο ]Πἰραπς, ἐς ἀὐσοηῖο ρον ἴυη} ἔϊοοτο Πππάρης, Τὰ γοχὸ Διγϊςὰ ΡΗΠορα ποῖ Ποίρ τἰλι ποδὶς Ῥεξραγαῖο Νεαμς δηΐπι ΡΟΝ δαῖτα: ντδὶ το] οἴ οὐ γΟΪο » οὐἱπὴ τὸ (νὲ ποί ἢ) γ [Θ θη δ ργοργλιι Ποίρὶ ἴθ) ἢαφδηι). 

Ὀιομγῇο 5, ἴ 

νετὴς ΗΔ] ]σαγηδῇι οχρρέξα; αὐτὶ π16 (Ὁ ιν δῃζομετῖο, ΝΗ ΟΠ λγιὸ φημι τ ]ἹΠ] Τ)επιοοα ϑύασια ἢ ΑΒάογδμ αθοιμάι μη » 84 Π.6 ΠῚ φοτΟἕΑΙ!Γ ἴθι ντὴ5 ἢς δοσογἤμς. Ατ ΤΑΙΓΑὈ1]}ς Ἰϑ᾽οηγῇ αυᾶν ἄδι οἱὲ {Π]οσιιη: Βοπηϊ πῃ πφῖιγα» ςοπυςηΐοητία δ ςοπίθη ΠΟ, αὶ νος νης ἈΠ "15. ν πὰ οὐχῃ οἰπο [0 ἀϑεοζαῖςν τ Ργοιηςς Ὠ}1Π}[} ο ΓΑΙ ΟΠ δ Ἰησοῦς νι ἀοἅ ἴα. Εσιάοπὴὶ ποῖ ρέῃ ποσθη οὰ ΡΟ ἷε Π11}15 Θχιρθγαητό ἀέξει πᾷ, ηα Γραοτα πηοάῇ {πρέ΄. ΤΑΥ͂ πῦ ροζςες, [δὰ [τὰ νυϊσὸ ΘΧΠ ΕἸ πηατιτ,οιὶπι πε πράτ. ΟΧΏΙΡΘΓΩΠ5 ν τις ν"]ΠΔ 1) Πεποχία Ομ ΕΓ Ἔχυροίαῖ, ῬΤΟΡΙΟΓ Θοση) 4] ἰάτσαης πη" (οἷαι, ΓΔΟΓΘῚ ΝΑ ἀμλμαι Ρίαθει. Αἰμίχας αὐτοὶ ΕΧ Π5 τα πο Ἰαθεῖ. 4ιοα 1 αἰϊο αϑιυμηάδε, π|0’ ἄπ δχοθάογο ΟΡΙΠατιΓ. [τ᾿ [ἀπὸ τἰηγίάμς ἐογια" ἀϊποηη ἃζ δυάγυς ΔΠΙΠ1 ΠΙΩΘῊ ἰτι Π] ΘΠ τα 1121 ΘΧ“ σράετο (δητῖς. ομη ίχις ἀδίεέξυς ΙΓ ς πο 6145 ὉΟΠΘη. ΘΟ Π ΘΠ Ρυζαῦ. ΠΙΏΤῚῚ σἰταγνθὶ νἱάογ" ΠῚ τς (1Π| 6 Ζις: ἈΟδΙς ἱπάς (πρρεῖοι ΡΙΦΏΟΙΙΟΠΕ οἸά((ς [δι ΟΠ ΘΙ. αἰ Ππιθυ πγ05. 6] εὶς ςοσποίο' 1115, ΤΠ νοχὸ, [)ιοηγῆ, ἀορεάρες [ΟΠ πα. οἷο ἔ’ 11Π| τς Ζοδα γρά!οιο 1Π ΡαΐγΙα Ι Ποίϊγα σου ΟἹ νῇ ΓΟΙῸ ΠΟΙ ΓΑΙ ἢ ΡΓΙΠ 6 ντθὶς ποιέγα οἱ ΓΑΤᾺ Βαθοας, αιαηδοσι οι ποίςίο 40 ςαΠι [᾿ ἰαθτὶς ἀπηης δῇ γ ὃζ ρΡυΠΈΠΔ ἢ) Παζυγαι χοῦ πεῖ. Αια ἤρα πγαἶτὶ τροσθὶ ΠΊΟΪΘΠἘῚ δειῖ, νογαη ἴαιηθη αὐοίξο, ΤΟ ΠῚ ΓΘ 41) να ]άς ρογ ορροῦς τ 1.1 πῃ Ιταδ 5. οὐ ΠῚ Γηδἃ ΥΧΟΥ Ἀπ λεὶ ΑΝ Ρτο[θέξιοηςφῃι ἀρια ραοητζος ὈΔΆΡΑν.ς Ἴπις τᾶ ΘΠ Ν]ΓΆΠ). Οδίοτια » σιὸ Ρυά!οὲ ἀδυας,, δζ Πό Οὗ νἱγὶ αρίδηςιαῃη Αἰἴος νίγος νἤιτροῖς Μοάεῖϊα αἷ ἰηϊτίο ἔμϊς, ἃς Ρτοθος 8 ΓΡογθηζες, ρατγεπ ΔιΙΟ ΠῚ ὨΔΙΓΕΠΠῚ 11 ΓΟ 1} ν σ ]6}) εὐ ϑομορνοηδν τπιαϊος Οὐἱο Ρτοίδαιθηΐθην ). 80 Θριορὲ (δ π6ΠΔ 
Φοῦ τν ; δ᾿ Ν 

ἀϑῴρος ἀπουσίην ἄλλοις ἀνοίδας νομίσῃ. κόσμον 
α ἀγοβοικόντε Χὸ μωσοπχό ε τὰ πὸ ποῦν 

ἂ. οὐ κως γῆθον ὑῳρφυῶς γ)66 ψ ΠΟΥ 

φοΠΡΕΣ 
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δοιηρου τατηθιὶ 60 4ιὶ πιοι(οίἃ οοὔτοθας ππυϊεγ ο- 
δι ἢαίσος, Ναζαγαᾳ δηΐηι τπ΄ταπι ᾿Πςο ΡΟ ΔΓ. Π} 

αδξι,αια: αἰ ἢ φυοτιάϊε κε δοειαγ,ν οἷα αὐδοταϑ [- 

Ῥογιδου!ς ἔτοπά Πρ αις ἃς ἐπατ! ἐγατιοατίοπθ υχα- 

τᾶς, Αἱ ἐσὸ αυηΐσυπι ραγθησίδιι 41} Πσοητίογθηι 
Ἀγα]Π]οτα οἱ Ποάτεπάα οχηείπλο Νε]α8 Ἔἤδ8ῃ πίωνε- 

ἰας ΠῚ, δὲποιιοϊοητῖα αθοέξα ουτη θὰ οοπἑαηέξι5 οἰδν 

450 Ρ᾽εγάμας αἀτηοπίτιοιμὶ τη ρτας οδαμπάπητς. [ἢ 

Θαχηἱ λυζοιη τα, ιοα ἤηε αἰξδίξα ργυδηζιιβ οἱ , 

4πδ 4 Ὠἰηγίγιιπν Βοπθαοϊοπεία ἔγαησὶ ἤθη ροῆιε. 

᾿ Παρ 0 8. 

ἀν δ ντῃ ἀριιά τὸ ἈΠοάὶ οἰἴΐδιαι Γλάπλασοῖο - Παμο Πα 
δον ν άι οἰ 50 1}5 ἐπεί ρτῖο ἐπογαῖ, θα ΤΠ] 

Ῥογραίοινγα ραρρὶ ρτοδὸ ἃς ἰάοπθα σαύϊπα ἰαΠταέξα;, 
᾿υπϊζάσιις τγαπ ἔγα μαδοτο να εἰς. Τὰ νετὸ εᾶ σοηι- 
Ταδιάαῦας, δά αὐ παυήσάδιυι νοοΧ ἴδε, τυταναά 
τέροῃάυι δοπο ἔαθγίσατα, ἔχοι ἔπη θα παι! ΓΟ 15 
Οατίατη αογεῖ, Εδπὶ δα πος πατείτο»Γοα ἢ ἄμ ροί. 
ἴθῆσῃ τοιη θεὰ αἰαγατα τοπυῖρίο ᾿ἘγυξξΔην, ἔτος 
ΘὨ ΠῚ) ἃς ΔἱοΙτα ντσοῦν νῦ Ζαὰμ εἰ πὸ τὰ Αθάε- 
ἴδῃ ΓγᾺ ΠΟΊΑ ΠῚ. ΖΕρτοϊαηζοιη οηΐϊηι να 6} » ῬΓΟΡΙΟΥ 
ὙΠ) Γλοτοογίταμι πιοῦρο αβοίξαπι σαγαγε νοὶο. 
δὲ ἀαληάο 46 Παίις νἰτὶ ἔχυλα ἀοσορ {πὶ νυ απο ρατεία 
ἀἐπηρησία ἐλ Ππλα]ατ, Ατ ἐσὸ νο]ουιμϊὸ νετὸ ἐν πῇ 
Δ ατη τὸ νϑία ποθὴ ἀοΠ τατο. [δ ἃ δὸς ἵτᾷ ορί μαγὶ. 1- 

: Θτ δηροῦ ὑδα βῃ βροτῷ ἴῃ ΧΙ ΟΙς πθροῦο τἰά6- 
ΤῈ ςο λυ, πόσαις {15 ᾿η ηΐα ἤσπυπι ν! ἀοταγισ4- 
ἴὸ ποίξγος αὶ πο! (αμτ δινίοος πποποίον νῖ Ἰδην- 
Ρέγυηοάπιηγ τοπθαητ: ποάαο πιυϊτιὴ πὶ τ ἀθαητρθα με 
ὑπο ἰὴ τη τοεγὶςὶ ἔπι; (δα ἰπτοῦ μας ποάιιὴλ το θα θυ, 
ντὶ αἴς ααϊάθιν στατιηνις δε νἱἀφαγὶ5.» 15 νοτὸ 
“ΠΟΙ πτατιοηἱ ἀθάττας » ἐο νίττατο δηχιὸ ΘΟΘ 48. 
ἴπες ςοττὸ Ἰδαϊηαροῖς ψ τ) αἰϊ αι! υαδὰ αὐ Ππροΐα 

Τάρας, 5] δηΐπα ἱπαυιοάογχηζία δια,» εἰ: αι ροῚ- 
Ῥέταα ν]τϊοίου. Ἐπ απζθη ἢς Αἰ ο]πΔ ὉΠ οπτοοι- 

του! φυὶς αρστοτοι, ἢ ἀκῖς ἱπτογ οἰ τα ππογταγρνδζ Οθ- 
Ἰάοτιιτοὃς 1 σα] 4 τγ4}} ἰηοίἀτρὃς ΄αϊοχυϊά ἤτρηηᾶτο- 
τἰαιη ἰδὲ τως Ρίδθος. Απ ποα μοίϊυμη ἀπ 5 πιά! σογα 
ὙἹδοσίς., ἢ οὰτη ἀπο ἤηεὶη ταμπάο ϑαιάταπη ὃ τε!- 

ἰεϊὰ.» αἰτογιην ἃ το τοϊβοουῖς ὃ Βϑάτιδ ςϑιτὸ πα αὶ ν]- 
ΘαΓΙδν τὶν Ἰὰ Ποτὶ πρααίτ, ἢ ΠΘ 4116 ΠηᾶτοΥ δὶ ὦ- 

δτοϊοτ,ποαιο ρατοιγηθαο ταπάοηι ΠΡ ετ], ἀι νΧΟΥ, 
ὅς Δηγίσι5., (δὰ γιὲ ΡΓορτζοῦ τ 1ΠῚ τἰΓαηι Ποηίογαςη- 
ἕυγιοτηἶα σοττὸ δ] ρτοϊρεγὲ σεάᾶι. 96 «ἃ αυδά οιἱμὴ 

᾿ ἄβτοζαδηι γἰἀο5,οὴπι ππογιπηγαγ σαά 65,11 απο πγὰ- 
ἅϊη Δι Ἰου 5, ΕΧ ἈΠ] αταγ 5» αχαχὶ πιὸ ἱπηρτοθι18 65 1)ε- 
Ὠορίτο. Ιοπσέχυςεὰ [ἀρίφητία αρογγας» ἢ μας νἰτία 
ἔσῃ οχ Πείγμας. Αὐτὰ ἰσίτυν δῖος νεχαγὶβ Πδοπηοογίτο, 

ῬοΥΙο ἰτατὶς πὸ ἰρίς Αθάογιζαηας δαθεδγῖς,, ραι- 

ἀξεον αὐέομη ἦτ οἰαϊτας. Ν᾿ οὐλπι ἀθ ἢἰς αυμάεμι 1)4- 

ἴσους Π|ς οχαδεϊὰς ἀΠΠδεθύπυς. ᾿Νδα!5 Δυτᾷ δτἸδι 

ϑοτοῃροῦρ 00 δ τε (ογίρο πιογάζαγ. 

ῬΡι])αρα»ἘθΏ: 8. 

᾿ ζγυ ςορσίταθαπάας ἃς (οἰτεῖτας ἀ6 Ὠοποοῦ τὶ 

ἔλεε οἴει, ἢΠάχας ᾿ρία ποξξε ἀουμλίγθμ,; ων 

δθτοτα Ἰηϊτία αι ἐοπηηΐαια Π]Π] ν {πὶ οἹΈ » εχ αἴιο 

μὴ δάτηοά ροτϊου]οῇ οὐθηταγᾷ ὀχ Ἐἰπιο, ΜΊγδη- 

ξηΪτ ἴῃ πιοάᾶ Ἔχοίτατιϑ {ἀπ}. Τρ εὐΐτν ΖΕίσῳ- 
ἣν ςοτά ργαίε πε πὰ] ν ἀθ τς νἱἀερατφοὰπι Ἰᾶ αἁ 

ουϊταηας ροῦῖαϑ Ρογαθη ΠΘΠλ15. Αι Ξ(τυϊαρίμς ᾿ 

ΡΝ ᾿ λ Ὃς: δ ν ΄ οἷ Ἵ τ ς τὴν ἣν ᾿ (ρα, μηδὲν ζχισφαλὲς γεηηυῆδϑαι. ἔκπωλτὸς ΑΝ ρῶν πύλαις ἐτυγχάνομϑμ. ὁ δὲ ἀσκληπιὸς 
βανεδθοή τε αὐτὸν πλησίον ᾿ἦδη δὲ σνρὺς ταῖς 

π Βοος, σοργηίαῃ! Ὁ 2012 ριοῶυεβι τς 
Ι οὐυςθα Ὀγ ςουτίαϑγ οἵ Τῇ 6 ννειϊεοπια Τιυβί, ἰοπάοπ 
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ἀλλ᾽ δβεως ἀεὶ χρήζῃ γωυὴ σωφρονίζοντος. ἔχοι ὃ 
φύυσῳ κϑὴ το ἀπκολοςον ἐν αὐτῇ Ὁπρ εἰ ΧΑ Ἡρρέρζεω 
μὴ ὠπμκόσηοιτο »ὐξήτερ το δένθρα κα ϑυλομζοϑέει. ἐπ 
γὼ σὲ φίλον ἀκροιθδέςερον οἷίξαε εἰς φυλακαὶ γυ- 

ναρκό;.οὐ γὸ ὡς ὠμείνοις χα] τουτέοισι στουοιοέᾳ γγά-- 
ϑος δυνοίης. ()ὸ πολλώκις ἐπχισκιαζονται τίρ γου- 
ϑεσίζωυ. φρονιμκώτερον δὲ ἐν παγτὶ τὺ ἀπαϑέςεξον 
ἐων ἢ δχιρλωμϑρον κξοὺ οδὐνοίης. ν 

Δημισ ήτῷ χαίρειν. 

ἦα ἐνε αὐΐδᾳ σοὶ “γιόμϑεος ἐν ῥόδῳ δκφίγητε 
τίω ναῦν ὠκείνἑυ, ἁλίως δηπηραφὴ ἰωῦ αὐτῇ 

πάγκαλον τινα καὶ δἴωρυμνον ἱκανῶς τε ἔοπισ-- 
μένιουϊκοὶ ὅγε ξασιν εἶχε πολλίω, ἔπήνεις κ τὸ ναὺ-. 

τικὸν αὖ τὴς ὡς ὀξὺ χο! σφαλες γὸ ἔντεχνον ὑπουρ- 

γσαι. κα) τῷ πλοῦ α ἕω οὐ δρομείωυ. (αὐτίω ἔκστεμι- 
Μον ἡμῶν, εἰ οἷόν τε μὴ κῶπτιης οὐ)λαὰ ἤΠεΘος ἐρέϊ-- 

μώσας αὐτίω. ἐπείγει οἱ τὸ ὩΡΗ. Μμῷ φιλύτης καὶ 

μαΐλα εἰς ἀβδῃηϑα δ,ἧαπλεῦστω σανυ τοχάος βού- 

λυμαι νοσέουσαν ἰήσαίσαι πόλιν ὁζρὶ νοσεῦντα ἕνα 
δημόκριτον ἀκούεις ποὺ τὸ πλέος τῷ αὐ δρὸς. τῷ Τὸν 
ἡὶ πιο ὶς αλτιῆται με νΐῃ κρκαπώ ὅτε, ἐγώ τε δούλο-- 

μαι μὲὴ ὄντως αὐτον οὐοῦ κόπίειν, αλλ᾿ ὠκθήνοις εἰδ- 

δὰν γἰνεένα!. γελᾷ φασιν κεἰ. καὶ οὐσὲ ποτε παυε 

γφλῶν δλιὶ παν ὡρλγ μίστιι σημεῖον αὐτὸ τᾶτο ψϊα- 
γίης ἐδογνέοι. ὅϑεν λέϑὲ τοῖς ὧν ῥόδῳ φίλοις μέφια- 
ζων κοὴ μὴ πολλὰ γελῶν. μὴ ὃ πολλὰ σκυθρᾳπτά- 

ον. εἰλολ εἰ τουτέων ἀμφοῖν τὸ ἑοότρλον τυτήσειόϑα. 

ει τοῖς μδι χοιεμέςειτος Ἐ δόξειας. οἷς δὲ φϑοντιΞ 
ςὴς αἷδὲ ἀρετῆς μερμερίζων. ἕνι μδύ τοί δηκογητὲ 
κακὸν παῤ ἕκαξον ὠντεὶ γελώντος. εἰ Ἂ ἡ ἀ μεβίη 
φλαῦουν, τὸ ϑζᾳ παντὸς, φλαυφότερον. κα] εἴποιυν αὖ 

ἀυτω δὴ μόκριτε χα) νοσέοντος χαὶ κτιννυμδῥου γαὶ 
τεθγεῶτος᾽ καὶ πολιορκουμῥου, τὸ παντὶς ἐμπιπίγον-- 
τὸς κακεῦ, ἕκαςον Ἂ φρηοσορᾶρων ὕλησοι γέλως 

τος ἰπύκωται, οὐ ϑεορία χεῖς δὲ} εἷ ούο ἐόντοιν ὧν 

κόσμῳ λύπης καὶ χαρᾶς σὺ θρασύτερον ὀκβεθλη- 
κας. μαϊκόρμός τ᾽ αἢ ἧς. ἀλλ᾿ ἀδιωυατον εἰ μήτε 

μήτηρ σοι γενόσηοε μήτε πριτὴρ βεύτε ταὶ ὕςερον 12- 

κνα με γικυὴ μὴ φίλος ἀλλα ὅζᾳ τὸν σὸν γέλωτα 
ἵνα σώζοται αὔτυχέεις τὰ πάντα" ἀλλα νοσεόντων 
γελᾷς: Σποδνησκόνίων χαίρές: ἐπ πουπόϑοιο κακοῦ 
σὐφρεὔνεαι. ὡς πονηρόταϊος εἰ δυμόκρατε καὶ ποβ- 

ῥὼω 79 σοφίης. ἢ νομίζεις αὐτοὶ μὴ δὲ κακα δ. με- 

λαΐχολᾷς οἰ ὦ δημόκεατε. κιγεϊυνόύω καὶ αὐτο 

ἐβέηράτης ἐξ) φρονιμεωτερη δὲ καλν αλλα «ὧθα 

μδρτούτων ἀποιβέσερον ὁκὲί λέξομδν δυμγητε. 
ἡ ὃ ναῦς καὶ τὸν χρόνον τϑτον δή ἔ)ηςελλω σοι 3ξ0- 

γίζει.. 
Φιλοποίμϑμυ! χαίρειν. 

ς (ΥἹνοίς καὶ πεφρονθηκος ὅτ δυβοκχρί- 
του ἐκείνῃ τῇ ϑυκτὶ κατασαρθων ᾽ ὥϑος ἀρ- 

ἀοῤδῥῃ Τῇ ἕω, ὄναρ ἐραντάθϑίω. ἐξ ὃν νομίζω 

Ἴω. ἐδόκεον χὰ αὐτὸν τὸν ἀδπληπιὸν ὁρᾷν. 

-. 
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οὐχ ὡς εἰώϑθεισειν ὠντι αἱ οἰκόνες, μοιλίχιός τε χοὴ 
Ὡϑᾶος ἰδὲ ϑϑτι χατεφανετο, ὠγλώ εδεγηγερμᾶρος 

τῇ ογέση Καὶ ἰσέάγτω! φοξ ερφότεθος " εἵποντο δὲ ἀντω 
«ρακοντες. χρ μ(οἱ τὶ ἑρπετὴυ ὑφρφυές. ἐποιοόμδιροι 
οἱὲ καὶ αὐτοὶ μακρῷ τοῦ δ)ισύρμοτι " αὶ τι φρι- 
κῶ7ὲς ὡς ἐν ἐρημίῃ κὶ γαΐστῃ σικοίλῃσιν αἰσοσυρίτ- 

τόντες. οἱ δὲ κατόπιν ἑτἄγοφι κίςοωις φαρμώκων σ᾽ 
μόλᾳ «ἰδιεσφυκωμδμας ἔχοντες ἡέσειν, ὠρεξε σὸ 

μοι τίω χεῖρᾳ ὁ ϑεός.καάγὼ λαξόμϑμθ’ ἀσμᾶνΘ’, 
ἐλιπάροων σιωυέρχεϑαι" ΚΟὶ μὴ καϑυςερέειν μου 
τῆς ϑερᾳπείης. ὁ σὲ οὐδέν τι ἔφη ἐν τω παθόντι 

χρήζεις ἐμυέο, ἐλλα σε αὕτη ξεναγήσει ϑεὸς ὠϑτι- 

νάτων τὲ οὶ νην" ἔγὼ δὲ δγιςραφεὶς ὁρέω γυ- 
γᾶ. κφιλίω τε Κϑὴ μιεγοίλίωυ ἀσφαλὲς ποπλοχι- 
σρϑϑ'ωνλαμωρείμονα. διέλαμπον ἢ αὐτῶς οἱ Τ ὁμ.- 

κιάτων κύκλοι κᾳϑείρῶτι φαῖς δ ὠςερφν μἕμ(α- 
ρυγας “δοκέων. καὶ ὁ μδμ δαμμων ἐχορίϑη,κείνη ἢ 
ἡ γυνὴ πιξξασωώ μιε τὸ καρποῦ μωλϑακῇ τινι οῦ-- 
τονίῃ δα τὸ ὥςεος ἥ γε φιλοφοονεομδμη. ὡς 5 “λυ- 

σίον τῆς οἰκίης ἡμὰν ἵνα φίωΣ ξενίζευ ἐσόνοεον ἡυζε- 
πηάχαι,ἐπήρι ὡς φασ ίφ. μόνον εἰ πούστ αὐρμόν σὲ 

αὐοαὶ δὴ μοκράτο κατοιλήψομαι ἡδὺ δὲ αὐτῆς μι8- 
ἵφοριφορδμης δέομιω ἐφίωυ αρ'τἡ τἰς εἰ κοὴ τίνα σε 
καλέομὶμ.η δὲ, ὠλήϑεια ἔφη. αὐ τὴ σὲ ἰυῶ φορφσιοῦ - 

στιν ὁρῷς κὶ γὸ ὀϊξαῤφνης ετόρη τὶς Χρτεφαΐνετο οὐ-- 

κανὴ μδὺ οὐδὲ αὐτὴ θρασυτέρη σὲ κρὴ σεσοβημδῥη, 
εἴόξα ἔφη καλέεται. κατοιοέει σὲ φρο" οὶ τοῖσιν ὧβ- 
δηρίτησιν. ἐγὼ μδρ οὐν ὐαςεὶς ὑπεκρινάμην ἔκαυ- 
τ τὸ ὄναρ ὅτι οὐσδεήσοιτο ἰηφοῦ δημόκρατος, ἕπου 
γ4 αὐτὸς ὁ ϑερᾳπέυων ϑεὺς ἀπέςη, οὐκ. ἔχων ὑλίω 

ϑεραᾳπείες " αλλ ἡ μδῥ ἀλήϑεια τῷ ὑγιαίνειν οὐδῷ 
δημοκοάτῳ ρμδῥει. κὶ δὲ τῷ νοσέειν αὐτὸν δόξα ποῤ 
ἐξ δυρίτησιν ὄντως κατοριέ4 (αὐτα πιςένω ὠληϑέα 

ἢ φιλοποίμζο». χροὶ ἔςι κοὶ οὐκ δστογινώσικω το ὁ-- 

γείρᾳᾷ. μάλιςα δὲ ὁκόταν «αὶ τάξιν δαφυλαήη: 

ἰπρμοὴ σὲ χαὴ που ((αντκῆ συΓ μῆς ὅδ,» ἐπεὶ 

εἴν ειῖν τεχνέων ἐς ποτήρ ὃ ἀπόλλων ὁ ΧαῚ φοϑόγονος 

ἡμὶν, ἐσομᾶῥας νούσους σιρϑαγορόθων καὶ νοσέονίᾳς 
ἰωμᾶνθ-. 

Κρᾳτέυῳ χαίρειν. ' 

Πύξει μοι σὲ διζοτόμον ἄραςον ἑταῖρε. κοὶ δζ 
Ε ἀσπκῆσιν Καὶ δζῳ τὸ φεϑηόνων κλέος ὡς 

μησὲν δαοσεῖν σε τῷ “ροπάτορος κορτόύᾳ " νιεῦ 
ουμἱ εἰ καὶ ποτε ἄγλοτε (οἰφνολόγησον ὁκόσωτε χρὴ 
οἵα σδιυὐασοι. ἀναγκαία γὼ ἐπείγει" χρὴ δλάπεμψαι 
μοι αὐτοὶ ἐπ᾿ αὔδρα ὅλῃ πόλει ἰσοςείσιον ἀβέεηρ,- 
τίω μδρ, ἀγγνὰὶ δὴ μόκοντον. νοσέειν γὸ αὐτὸν φασι 
καὶ καϑίώρσιος μάλᾳ χρήζᾳν ἐντὸς μανίης ὄνῳ: μὴ 
εφησομεθα. ᾿ ουμῦ τοῖς φαρμφκοις ὡς πέρ χοαὴ 

πέπεισμαι. α ἈΝᾺ ὅμως φυτρεηίσαδχωι “χρὴ πε. 
ν Δ Ἂν Ν ͵ ἥν ς 

χοϑεν τὸ δὲ χρμῷ γἷὰ (οἴναϊνν πολλάκις «δα σοὶ 

ἐϑαύμασο ὡς κοὴ τίω ἡ) ὅλων φύσιν τε ΚοῚ δχῴ- 

ἄξιν καὶ τὸ ἱεροατον γῆς Ἱόρυμιοι. ἐξ ἧς τὰ ζῶ“ 

καὶ τοὺ φυτοὶ καὶ τροφαὶ καὶ φαῤμακα χαὶ τύχῃ χαὶ 
ὁ πλοῦτος αὐτὸς αἰαφύεται. οὐδὲ γὸ εἰχὰν οἱ ὅχι- 

λοι 6 ἰφηιζαϊς ἂς ἔλο ]τατο , 4 11}1π|5 {πη αὶ μι 
ςοηίρίο (οἰδητ, νἀ ερατυτ, δ μαθιτιῖς ογας σοπηη' 
ἴο {111}}}15» ὃ αἰροίξιις ππαρ!ς Ποτιγρηάις. ΦεαμΟ δ ΔΙ 
ταῦ ἀαζο πὶ θὰ} ἀτασοῦο 5 ̓Πτοῦ τορτι τα 6ΧΙ}}}» ἰοπ’ 

σόᾳας τταζξα ξοίτμαητες πογγθμάμη αι! ἀλπὶ γε 
ἰας χη (οἰ ταάίπιθιις ἃς σαῖς να]! ρας ΠΝ 
65. ΡῬοηῃὸ Ἰραης σοπλίτος πχοάϊςαμηεητούαμι ὦ 
ργοδὸ οδζαγαταβ μαδεηῖος. Πειηάς ταιμὶ πηδημμι 
οι ρογγθχίς, φαα δε πεογαιγορτα, γοραρδηι πῆ, 
οὔπιντὶ γρηϊτοῖ» πραὰς τὴς [1 φυταςΊΟΠς ἀοίοτειε, 

116 νοτὸ, 181} ἰπααῖτ πλθα οροῖᾷ ἴῃ ργα [φητιᾶ ἱπάϊν 

σοϑυν ογὰμη ἤο σομ τ ἢ 15 τα ἡπυ μι ττα 11)» τυ 
πηοστα λυ) ἐθα, τὸ πῆς Βοίρίτοιν ἀφάαςοῖ, Δι 
50. σομμοΓ[ι5. μα ]ούθιαν τα ρα] ἢγαμι» τα} Π|ό΄ 
σηΆμῚ αἰρίοϊο; ΠηΡ 1ςΙ σα Ποιτμιν οτηαῖιι, [ρί Πα! 
ἀο οαἰταν αι οσυϊούηπν οαθος οἶατο ᾿πλης ΡΟ 
σρδαητν τὶ {6 ]] τιμὴ Γ]σοτος νἱάογοητιγ, Εὖ θεὰ 
χιβά ἀηοῆϊς, πιο] ον οιὸ 11 ἀρρτοῆα πνϑιι θέ 
ἴσα φυοάλιῃ ρα] ροῦ νεθθηὶ Ρεγπαιραη τοῦ ΘΟΙ͂Ν 
Ρἰοχαἀφάυχίτ. ΥΡῚ νοτὸ αἰ ἀφηλιμ νοὶ μλϑν 
τ πὶ Ποίρίείσμι ραγάτιην ραταθαμν, νοἷας [ρούμι 
αἀἰος ΠΠτράϊςοτς νι 9 οταϑ τὸ ἀρυά 1) ομηηοου 11 ο"" 

ἔθάδμ, μα ἰᾶπι ἀπ οάδητς » αι [ο ορείπγα {1 
Πιιαι}}) υδεδη 65,ὃζ χαρά τ] ποίηθῃ οἱξ. οι 
Ἰηαμῖς, Ομ νογὸ αἀροδάθησοηι νἰάο5, Οριη!οέ 
(ἐπα: )ςοη οί μηις αἰϊοτα αυράαι ἢ] ν [ἢ Ὁ 
ΠΘ αι πλα]α ῃςς αι την ξοτοσίοτο ταπθ ἃς ἐ{{0΄ 
[ο αἰρβέξιι, ὃς δριιά ΑἸ ογίταηος μαδίται. Ἐχρεπ 
ἐξυϑ τσίταν ταΐλι ἐρή! (οι ηἰμπι οχρ! σα!» φυδά δ 
480 ἰρίς δι πιδάσηςὶ αὐζθον ἀ1|ς  ΠΉΠδ|| τά υα!ν 
πα αν σαγαηάὶ παῦοαῖ τηατογίατ, θαιοογιτιϑ Μη 
ἄϊοο ποὴ ἰπμάϊρρας, [δα νοεῖται ρία; αυδά [π|5 ιΌ 
ἀρυα [δτηοοτγίτυπι πγαποιρορίηιο νετὸ αυδά ἀρ, 
ἴδῦ,γο νθγᾷ ἀρὰ Αράογιταηος μαρ ται, ας γοία 6 
(ςγντ[πητρογεάο Ρῃ Πορατηθη; ΠΘ6Ὲ6 [ΟΠΠ|8 ΤΟΙ" 
οἰονργα[οττίπο υα ογάμηοηιν ςοπίογιαης, Μεαιοῖδὴ 
φιζςξηι ὃς [) Π] ΠΔτῖο » τηασιταπη ἰητοῦ [8 οορΠΔ107 
πθηὶ παθθης, συαιπάοαυ άοπη απαγιηγν αὔτ Ὶ [1 ριεῖ 
εἰἕ νς Αροϊϊο ρεορεηίτοσ ποίξοι, 41: ὃζς ρτα θη 

δὲ ἔξυτιιτοσ πιοιῦος ρει ϊοοθας, ὃς αρτογδηζοῦ δέ Κ΄ 
στοϊάζηζος ογαῦαῖ, Ὑαΐςο. 

Οὐ κίομ 8. 

(ἷο τέ (ὁ διηΐςθ ) ργαταηε Ππηιπι εἴε μεθ" 
τυ οἰέαις ρτορζοῖ {πὰ τ} ὃἃζ τπαϊογαη οἷο’ 

ΓΙ ΠῚ. ΠΙΔ1] ξασυίταῖς (ὐγαζοια ρεόδιο τὸ οραο ν 
Ναης Ἰσίταγ, ἢ νη] 4}}} Ἰὰς» ΠαΔητὰς ἃς φιαίό ἵ 
ουη αι ροζοσὶβ μοεραβ οσο » Ομ προς πτας ντρεβ 
εοάίχιις δα ποϑτγαηίμἱτες αν γα τ οὐταηάαπη 
ἀοτίτδην φυϊάςπι» γογὰμ Πλοιποογίταῃ τουτὶ ΟΡ" 
ἴα] αν ραγαηάαη), Εἰ} ΘΏ ΠῚ στοζαῖς αἰαηῦ 

ὃς ᾿π!Δηϊα ἀδτθηζαηι. ραυζρατίοῃς να]άς ἰπα ρος" 
Ας νῖ πε πηθα!ςαιηθητὶς απ! 6 πῃ (γι ἤρετο ) γ΄ 
ΤΏΙ » [64 ταπιθη νπά!αθαααο ἰπΠ γι υπὶ εἴε 0΄ 
Ροτῖθῖ, ἤρθη δὐζϑι Πογβατγίαι ἀρυά τὸ (ετρέ 
ΕὙΙΓΑτι 5 [ἀπ νὺ ὃζ τού ἐ ΒΑ ον ἐπ ΠΑΤῸΣ 
ἃς οὐ Ἰ Π 61}, [αιξεΠ]πνύμηιις τοῦτα (ΟΠ πὶ, ἜΣ 4 
ΔΏΠΉδ ΓΔ: ρλιγτα;, Αἰ ἱπηθ τα, πη Ἰσατηθηζα, (οττιρᾶ; 
ἀπ τί 6 ἰρίς ΡΓοπηαηαης. ΝΘΩΙ6 61] 4110 

Χμ ρδοιηΐα οαριαἴτας Βαδοτοῖ. νδὶ οοηπίεγεῖ»"ο, 
46 πιὸ πθης Αδάοτϊτα ἀδοοτη ταϊοητὶς Π᾿εϑα 
δὲ ργο Μξάϊοο τηεγοεάς ςοπάυζεά ἀερτεμόά ἴσην 

(η ἡ φιλαργυξίη.οὐσὶ, οὐ ἀβδηράται μενυοὺ δέκα ζλλώντοις ἐσδελέα ζον αὐτὶ ἰηΐροῦ μιϑϑωτον ἐ λέγοντας ; 
Ουὺ 

.- “Ὁ ὝΓΔἝ μὰς δὶ Μὶ ἐῶ σν .« 
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Οὐδέ ἢ Οἰαϊοιὰ απχαγάιι ρϑγσαπια σαρ  ἀἰτας}8 τΑα!-- 
ΟΠ. οχοϊηάθτο ροῆπονντ πον ]]1α οἷμς το  αὶς τοίεξι; 
ὡς ργοδὸ τοηοῖον ιιοά νπὰ σὺπι ομιίηιμαι οογρο-: 

τ ἐς Θτίλῃν πα  ὸ «ἢτοέξος ρυγραγθη5. 56 4 Παῖς 4ὰ:- 
1ῃ νους παρεηάα, πὰ νοτὸ ποῦθι5» 4υοα ριά-- 

"οἰ, ποι ταμπας ἃς οχ {ππγινὶς οο  Πἴδιις ἢοιίνας [6- 
διῖο, Νὰπὰ οὐ (οἱ: ἀφ ταϊοηι, ὃς αὔγὶδ του ἑ τατον» 
ἀαυο ΠΟ [λι}ς {χης (οἰϊάϊοτος ἃὃζ νϑβεπιθηγίοσοϑ. 
δα ΘΠ]Πν ἀτιταἤτμης πηαρ 5 οἱξ φη τ ητατιιη. 1 οητα 

[άαρῃ γε οζίαμι οχ ᾿ἰ5 θα: οἶτοα ἤασπα αὐτραϊαίος 
Ἀδίζιμ εις ἤοτος ΠΟΙ Πρ459 ἃς 645 απ ἀρυά πὸ5 ἤυ-- 
υϊα θ5,αας οπταηα: , ἀὰς οΧ 40:5 (δ τορνω [τατοη- 
ἴδ γργφηζαγ, Πιι45 (απὸ ᾿ηγθς ]]ς ὃζ γομ"{85 5.0 

ὕοι [πςοὶ οἱΤς τ ΒΕ] Ρειιδάθο.ϑαςςι αιζοιη οἴη 68 
α] 41 ΠΙψαοτθ 5,11 ν τγοὶς να αἀξογδητιν; ας ταν- 

ἃς [ο]1α, ΠΆθμν ἃς ταάϊςος ἴῃ ΠΟ] θιι5 που! ρτοδὲ 
Οὔζαγατ!ς. νὰ ἢ νϑητζὶς 4] ατα νι πυρά σάπια: 
ἀδιρης Δ ηιο ἀεβοίοητοϑ ἀοίδεαης, νϑγιὴπι με αὐ 
ΟΣ ΠΟ ο Ἐἰτη αχΐττς. Αμην τουηρο τας σοηι- 

ἴποαα οἱς, ἃς ἀπ εξα ᾿πππία: ποοοίπτας ντροῖ. Οἰληι 6- 
ἣΝ ἂδ ομπηαντο αἰϊοηα ἢς Ῥτοογα ἘΠ πατϊο»ταιηι νο- 

᾿παχ]ηγὸ ἰῃ ΜοάἸοἰ Δ». 4 αἰ! ατῖο νῖτα ρεισι- 
{πὴ δάξοις, 1 διηροτγῶ αὐτο Ορροτιιτατο 5 οτγα- 
᾿ΟΠαμη (τ Δηϊηγ»οἀγ πιο οδίδεμαεο 15,1) 6- 
«να είτατη (Ἀπὸ φα!άσηι οτίαμν οἶττα πηράθ᾽δηι σοη- 
να τὰ ἔροτο. δὶ νοτὸ αἰϊχιιοά ΠΑΓΓα’ », ἀπ Οὐρα- 

δ» Δ1 αἰτογηας αἰϊου τς σαυία: Θυγαζιθηι ΟΠ Γ111:- 
γῇ παρὸ ΠΑΠ ΠΟ Π05 τηοτταΐος ἰατοηῖ » Ομ πο 
ὡς ῸΝ γογίτατο ργα τθιλι5) αἀ ΙΔ υοά οδίξι!- 

Δουταϊοηι οὐσπθαι Τοηρτοσάζαιη ΕΠ ΟΡ 5 
ἢ κ᾽ ὌΝ" ΘΏ ΠῚ ΟἹ 4] 11) ροτίσι!ο σΟμΜΕἸτατιι5 ὉΠ, 
ἡΐνω. ἐὰ θα ῬΟΙΪηγις,ν ογὰ τι δτιαμι σὰς ΠΟὴ ΡοΙ- 
τς ΧΡΘεῖς, Γουέσις δή ἀτος ἤπο5 θ᾽ πηι ἱπξου!ς 

» ὙΠῈῚ “ιμάοη ΠΟι ἰδ » αἰτογιμσι νογὸ ΔΥῸ. 
Οτιμτη αἰτοῦ συϊάρην οἰίσυιτες οἱξν αἰτοῦ νοχὸ αἴτὸ 

ν᾽ ; : υ ν τουτηῇ ΟΥΊΡτα5 οἱ«,, ἃς ἴῃ ῃ!ς αι βόας ἔοτταηα ορὰς 

ῖ 

μ" ραν μη πεάμϑμον γεν τς τῷ ΠἸουππας λιμ) 
ἀδηἸδητὸ ῬΘοζάπηι5, ὃς τ ΔΑΓ Ι0 18 (Ο1}- 

Ὦἢ ἸΠοά}}}} οχῚ σῃοζα παζυτὰ ΓΟ ΠΟΙ Ώ}15. 
"γε αμάμλρας πίον δὲ νὴὰ οἱἘ ουπῃ ματι πάταγα » αἱ- 
σῇ ἮΝ τὴ ΘΠΊΡΟΓ οτιαι ΠΟΙ οἰγοαιίον θεης 4Π]-- 
ἈΝ ᾿ Ἢ ον νογὸ τοτιτη Ρετάϊς. Οἰἠπεειαπι το- 

ἀρον, ι ΩΣ θείας ἤϊο νοηρηΟ ἰπβοιαης, ὃς ἤιο οἵτ- 
ἈῊΝ τ ΚΠ. 1ΠΓΟΓΙΟΥΘ αἸΓὰ» 14] ρττατοιι ΡΓο 
ἧς νὴ 15 ἰπ(ρίταης, ἀπο Ἰσπογαίτυ» ΠΗῚ οοττὸ 
Ὑέρ υκ ήδη, απ Ἰῃ 4111 ΔΙ Θ ΓΙ.» ΔῸΣ ξεν μτ5 
δς υπαροῦης οὐδοῦ; οἱπ5 τοὶ 408 ἀροία τ Ποταμη ἀε- 

"1λεϊηάς ατο ἰρία ργόρτοῦ ἔοέσυπα ἰαρίπιμη ἃ να 
ἃ αδοῖγας, (ὐογτίοτος ἀστοηι {ππῸροῦ νογαι θῶ 
ΘΆΣΙΟΙ ο5  Ζαΐθις οεά Μοίαιηρυ δα Ρτατὶ Η}145; 
τίς γγοιις ̓ ὼ Εογοαΐο ν ἢ ἔπ ΠΠς γαάιπτυτιας ο- 
Ὑ ἃ ποῦὶς νι ΜΠ] πὶ Οχ Ἀὶς ἴῃ Τδεπιοοσῖῖο νῇ ἀτ- 

ἂς, [ε (ὶ ἀρ  οητία οβΠσΔοΙ ΠΠπλαπι ἃς ργα δπτηΠΠ-- 
ι . , ΄ ᾿ 
δ το Ἰσαπηοηταμα {ΠΠ| οοπείηρας » ὃς ἤποηι ἰπ- 

ὙΉΩΓ, 

Ρὰν 

Ῥαμάφείο Ὧν 

ἢ. Ἰρῇιμα σου οἰ οθαιηις Γλαπηασοῖα, ΠῚ ὅο- 
φὴς ταὶ Ὁουλοουῖταδ » [24 ΠῚ οπμἶρις (ἀρίτ Ν η6- 
ἈΝ ΩΣ Ἀ05 ΟἸγΠ 65 Ποηηΐπ65 (ἀρίΘπτίογος γοΔας, 

ῃς,  δηζοῃι αἡ το ἁπιϊσὸ 9. τα γεγὰ “ΕΓ ςα]Αρη] πα- 
Ὁ, ἡ σα} [0115 ἤστπηο ετίδπι [Ἀπ τατοτι ἀρροηἱ- 

[ἢ ΓΘ γεγὰ ῥγοίρειο πυπη}η6 γε] ξαςογὶς, 

᾿ ἢ 

π Βοος, (οργηίαῃ! Ὁ 2012 Ριοῶυεβι ς 
Ι οὐυςθα Ὀγ ςουταϑγ οἵ Τῇ 6 ννεϊεοπια Τιυβί, ἰοπάοπ 

ἃ θΓΓ ΓΠῸ ἃ ον 4 τιν τε 

πο ἢ ΟΠΙΠῚ ζορῃρέζηγα φογιίπν ηὰς δά ραγρατιο-, 

Υν ΓΝ ᾿ 2 Ἵ 9, ε, 7 

“ωῆα ἢ πρόθϑες μιετεὶ τῷ ἁλίου δλίσημον κὸ ὑγιοίίευ. ἐπεὶ κατεὶ δαίμονα πρῖ ὄντι στο δόμειμκει 

᾿ 323 
εἴσε οἱὲ ἠδιωύασο κραᾳτοῦᾳ φιλαργυρίης ὃ πικραν. 
ῥίζαν ὠκκόναι ὡς μευ ἐν αὐδιλείψανον ἀφῶνακ. ὁ. 
δι ἐβνθηθαμῆν αὐ οηβαύβορμοεν ὑμῷ ἐσαξοίαμο 
τὰς Νυηάς ἀλλα άῦτα μὲδρ σὔχα!. συ δ᾽ ἡμὰν τὸ πα.- 
ρεὸν ιαλιςὰ ταῖς ὀρδιναξ κ) ὑψηλοφύτοις ῥιζοτομ. 
βοτανας:ςερεώώτεραι γοἰρυγἠθτὡσδρυλοτέροον εἰσί. κοὴ 
οδικεύτεραι μῶλον δζα «ἴω τῆς γος πυκνότοτο; χροὶ. 
τίω λεση. ὁτηΐῷ τὰ ἠέρος εὗτι γεὲρ ἕλκουσιν ἐμψυλό- 

τερόν ὅδε στδιραϑητι οἢ᾽ ὅμως καὶ τας «ὐὐδοὶ λίμ- 

γαις ἑλείοις πεφυλας αὐϑολογῆσωι κρὶ τας πώ- 
οαποτωμίους ἡ ἀρίουϊτισας πὰρ ἡμῶν κα λεομᾶμβας. 

ἀδπνέας τζρὸ τοἰτονθὺς κοὶ γλυκυχύλους ὥναι πέ- 
«σείσμια, πείνίᾳ σὲ ὁκόσει »υ λοὶ κρὴ ὀπτοὶ ῥέοντεξ) 
ὦν ὑελοῖς ἐγ γείοις φερε σαν, δκόσει οἹ᾽ αὖ φῦλ... 
λα ἢ αὔϑεα ὀνκοίϑτοσι αἷδ' ἐσφηκοράμοις, ὅκως μεὴ 
ὀχαῤῥμηιζόμλρα τῇσι πνοιῆσιν φκλίπτη τὸν τύγον τῆξ. 
φαρμιοκίηες ὥσυερ δποψυγχήσενίᾳ. εἷλλ᾽ οὔϑιζη- 
μὴν ταῦτοι πέμψον, καὶ ἂρ ἡ ὥρᾳ τῷ ἔτειθ' ἀρμό- 
εἴν’: χορ ἡ αὐάγνκη πὰς λελουδρης κιανίης ἐπείγᾳ. 
τόχνης δὲ πάσης μδὺρ α Λλότριον αἰ αβολής ἰμαθι- 
κῆς δὲ κοὴ πάνυ. ἐν ἡ ψυχῆς κίνδιω Θ’ ἡ ὑῳῷξϑε- 
σις. ψυχαὶ “ὲ δ). ϑεραπειαῖν οἱ νἀ εοΐ. ὧν καὶ ἴδια" 
φυλακή το τέλος. ἔλπομαι οὐ ὑγιέα εἶναι εἰγημό.. 

χρατον χιὴ σχα ἰήσεως. Εἰ οἢ᾽ ἄφᾳ τισφάλμα φύ- 
σιος ἡ χῶ) εξ ἡ ἀλη τς αἰτία οδροιτο πολλὰ γἀρ αἱ 

ἡκας θιητοιὶ ἐόνας λάϑοι τε μὴ παχυ μὴ οἱ ὡ- 
Ῥεκίης δὐτονέοντας δὶ τὸ ἀδυλον, πᾶσαν γξεω οἱύ.- 
γαμιν ἠδηροϊάντη. ὁ γὸ ἀρνοέεται ὃ κινδιιυυσύων οἷς. 
διυωυα μιεϑεινλλ᾽ δχιϑυμεὶ κἡ ἃ μὴ σιω αἰ μυεϑαι,"ὴ 
φνέεβον ἀεὶ ὥοὸς οὐο φραϊἀνόμεϑει τέλεα. τὸ ἐἰδιδ»αν:- 
θοώπου. τὸ ὃ τέχνης. ὧν τὸ μδυ,ἀδυλον. τὸ ὅγὲ ὅλι-- 
φήμης ὥρις αμισεὶ δὲ ὧν ἐμφοτέροιθι τέζισι χ) τύ- 
γῆς. τὸ γὸ ατόιέδοτον ἐν τ α,σι Κα ϑρσεσι σὲ οἴ λᾳ- 
(εΐης ἰόντων. πϑὴ σοκογου κόϑειρσιν ὑφοξοέχρεθτι 
καὶ συμιε τ άζευ φαρμιοείης «ορὸς ἐἰὐγνοου μϑυέου 
φύσιν ςο χαζόριεϑει. οὐ γαβ ἡ αὐτὶ Κὶ μία φύσιξ ὡ- 

παᾶντων. ἕτάρον δὲ, αἰεὶ σοθὸς ἑαυτίω) δρίζεσαιν οἷ- 

κεζον, ἐνίοτε ἐὲ κοὴ τοὺς βοτάνησι πι »λα τὴν ἐρπεν 

ἣν ἐνιοξόλησε. κοὶ αἷδιχανόντω τὴ ὠτὸς αὔρῃ κά- 

κωσιν αὐν᾿ ἐλέξιος αὐτοῖσι φοροσεπόπγου σεν. οἰ μὴ 
τς ὥρᾳ κελὶς ἢ ασίλος ἡ ὀδμὴ ϑηριώδυς τὸ ἀπη- 

νὴς τῷ “πνονᾶϑου σύμξολον φανείη, εἰθ᾽ υ τέχνη δχρὲ 
τὸ σύμσηω κα ᾧ τύχης ἃ Χατορϑιτ σιος ἀφήμξι τε: 

βεβαιότερωι οἱ αἰεὶ αἱ δὲ ἐλλεδόρφν δ τῶτο Κά- 

9 ρσιξς. αἷς κρὴ μιελάμπιες ὅπ ἣρ ἐφερίου τ δια 

τέρφον χὴ αὐτιοηροῦς ἐφ ἠράκλεα ἱσορέοντωι κε χρῆς- 

ὅτ «μὴ χρήσομεντι εἶδ ἡμεῖς ὅλ] δὴ μοχθῖτα μη- 

“ενὶ ττέων. α λα νοῖτο κείνῳ Ὁ δραςικωτώτων 
φαρ (οἴκων σοφίη. 

᾿ς Δηκίγητω γῶρειν. τὰς ἘΣ 

Οὔτο ὠμένο δημόγητε ὅπερ εἰκα ζο ῥᾶν. οὐ 

ἢ παρέκοσε δημόκθαα Θ’, ἀλλὰ παντος υ- 

περεφρόνεέ ἈΘὴ ἡμᾶς ἐσωφρόνιζε. χφὴ δ᾽ ἡμέων 

ἐσωφρόνιζε πάντας αν ϑδ'οφ ποῖ. ὀξέπεμψα 

δέ σοι φιλότης ὡς ὠληϑῶς τίω ἀσκληγπιά- 
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Εαηγ Ευτορθαπ Βοοίς, (οργηίᾳῃ! Ὁ 2012 Ριοῷυδϑι τς 
Ι ᾿πγαθ685 Γ 

ΙΓ Υ4] 

οὐυςθα Όγ εουπεϑγ οἱ Τῆ 6 υνειςοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 

ἥτᾳ, ὈΙΥΨΕΚΘΌΟΚΥΜ ΘΚ ΕΟΟΆΚΥΜ 
καὶ ὠκείνῃ τῇ ἡμέρῃ κοτέπλιοῦσαιν εἰς ἀξ δηρᾳ ἡσερ 

αὐτοῖς ἐποςοίλκειν ἐφίξεδοοι πάντες οὐμὖ ἀολλεας 

“ρὲ Τὴ πυλῶν σὔρορμϑο ὡς εἰκὸς ἡμνέας αἴδιμέ- 

γοντοίς, οὐκ αὔρας μόνον ἀ)λιεὰ κοὶ γιωνάϊκας. ὅτι 

δὲ καὶ ὡρεσβύταξ χα παιδία νὴ τοὺς ϑεοίς κῴτης 

φέα χαὶ τὸ νήππω: ὀὕτοι μδρτοι ὦσε εἶχον ὡς ὅδ! 

μα)νομένῳ τω δημοκθέτῳ" ὁ δὲ μῶν ἀπιθαβοιως τὸ- 

τεύπερεφιλοσόφεοεν ἐπεὶ δ διε εἴδον, ἔδοξαν μέμθφυ 

ἑαυ τὴμ γεγονέναι ΚΙ χρφηφεὶς ἐλπίδας ἐποιέοντο. ο ἢ) 

φιλοποίμίω ἄγειν μὲ δλὶ τίω ξενίζων ὥρμητο. κῷ- 

κείνοισι συν" εδόχεε τῶτοι ἐδὼ δὲ ἔφζωυ ὦ α βδηθίται 

οὐδὲν ὅδ μοι τοοϑύρδου ἢ δὴ μόκρατον ϑεήσο ἅγαι. 

οἱ δὲ ἐπήνεον ὠκούοντες κοὺὴ ὅ δησων.ἤηον τε συωτό- 

μὼς δγὶ ὃ ἀγορᾷς οἱ μδὲὺ ἑπόυϑμοι.οἱ ἢ, αοὐδοϑεον- 

τες ἑτέρφοϑεν ἕτεροι. ὦ ζεῦ βασιλεῦ λέφροντες ξούϑει 

ϑεράπευσον. καγω πάρη όρεν ϑειῤῥέϊν ὡς τούχοι μρ 

οὐδενὸς κακοῦ πίτωνος ἐτησίησιν ὥρησιν. οἰ οἱ ἀρᾳ 

πα τινος βραχέος αὐ διορϑώτον" καὶ ὁ ζαῦτα λέ- 

γὡν ἤἥειν. οὐδὲ γὸ πόῤῥω ζω καὶ οἰκίη" φύλλον ἢ οὐδὲ ἥ 

πόλις. παρήη μδν οὐ πλησίον γὼ τῷ τοΐίχεος ἐτυχα- 

νε. χα) αὐάχουσί μι κ᾽ συχίη, ἔστειίσ, κα τότην τῷ πύ- 

αρυ β)υνός τις ὑψηλὸς κακχρῆσι καὶ λασῖῃ ΟἿΨ αὐγεί- 

οοις ἐλίσκιος" ἔνϑεν ἑωφᾷτο τό τῷ δ᾽ ἡμοχθίτου κα- 

ταγώγια..καὶ αὐτὸς ὁ δὴ μόκατος ὠκάϑητο δῦ νι 
εν 

ἐμφιλαφεὶ καὶ χθαμιαλῃ πλιαζυίςω ΟΡ ὁξωμίδι 

ποχείμ. μουῦος. αὐήλειφος. ὅ! λιϑίνῳ ϑώχφ. ω- 
χοιακώς πάνυ χα) λειπόσοιρκος. πουρειῶ ν τὰ οἥρεια, 

παῤ αὐτὸν ἢ 6 ὶ δεξιὴς λεηπόῤῥυτον ὑεδῶρ χῇ) φρα- 

γοῖξ τῷ λόφου ἠρεμιέως ὀκελάρυζεν. ζῶ δὲ τι τόμιε- 

νος ὑφῇ ὀκένον τὸν λόφον,ως ἐν υππονοίῃ κατεικά- 

ζοντι νυμφώων ὶ δουμδῥον αὐτοφύτοισιν ἐπηρέφες 

ἀμπέλοισιν. ϑο᾽ εἶχαν ἐν δὐκοσμίη πολλῃ ὅ7: τοῖν 
οὐνώτοιν βιξλίον' χὰ ἕτερᾳ δότνα οἷ ἀμφοῖν τοῖν 

“εϑοῖν ὠνταῖ παρεξεξλητο. σεστύροῦτο δὲ χαὶ ζῶα 
συχνὰ αὐατετιμημόένα σ᾽ ὅλων.ὃ δὲ ὁτὲ μὲ ) σιμυ- 

τόμίως ἔηραφεν ἐγκείμδυθ’ ὁ τὲ δὲηρεμει. παιμ- 

πολύ τε ἐπέχων καὶ ἐν ἑαυτῷ μερμηρίζων. εἰ-- 

τα μετ᾽ οὐ πολυ τούτων ἑροδομμένων οἴξαναςεις πε- 
ρλεπτάτεε. καὶ τοὶ ασλώγχνα 7] ζώων φπὐδλεσκόπεε. 

καὶ καταϑεὶς αὐτοὶ μυετελθτὸν ὁκαϑύζετο᾽ οἱ δὲ «6- 

δηράται αἰ δμεςτῶτές με κατηφέες. καὶ οὐ πόῤῥω 

τὰς ὄψεις σδαχρύων ἔχοντες φασιν" ὁρᾷς υϑρτοι Τοῦ 

σῷ δημοκοάτου βίον, ὡς μέμζω ὦ Ἱπωόκρᾳτες. 

καὶ οὔτε δὃ,τι ϑελά οἶδεν, οὔτε ὅτι ἔρσει. κα, τις αὐτί 

κῷλλον ἐν δείξασα! Θουλόνδμος τίω μανίϊω αὐ- 

τῷ, ὀξυ ἐκώκυσεν. ἵκελον γυωαμεὶ δὶ Θανάτῳ τέ- 

χνὸν ὀλοφυρομένη. εἶτα ἐνωμώξεν αἰποκρολνόμδμος 

παροδίτίω ἄλλος ὀλέσεινίᾳ ὃν διεκόμιζε. καὶ ὁ 
δημόκοιλτος ἀκούων τὰ μδὺ ἐμειδία. τὰ σὲ φξε- 

γέλα οὐκ ἔτ᾽ οὐδὲν ἡράφων " «ἰὼ δὲ κεφαλίω) 

σε μινα ἐμιπέσειεν. ἐγὼ δὲ » ὑμεῖς μϑν ἔφίω ὦ 

ἐβδηδῖται ἀυτεῖ μείνατε. ἐϊγυτέρῳ δὶ αὐτὸς καὶ 

λόγου καὶ σώματος τ᾿ αὐ δρὸς “δυνηθεὶς » ἰδὼν καὶ 

εἰχούσεις, εἴσομαι τῷ πάϑεος τίω ὠλήϑειωαν. καὶ 

εὐὖσας ἀϊθ Αὐάογαπι παπίρατιτ,» 4ιιὃ ΠῚΟ ρόγιοηος 

τα την ἐγ ρίογαηλ Οὐ )65 ΤΡ τας ρΓῸ ροΥτΊ5 σο ρΙέβἢ 

τοβ οἴξε πάσης» πΠοσυντ Εἰ γουπμἶο, εχρείζαητέν 

πῃ νἱτος [οἰ πινν τυ υδυιανο ΤᾺ} 16 γ6 85 ἄτας οὐδ! 

ίξς5 δοριοσοϑ, ῥοῦ θοὸς ἐγ 1{{65» πτέιηαας ἰηῆμθ: 

Ηἰ (ἀπὲ {τς αἰθξιι! ογαπτ. αυδα ) οηλοου ταϑ ΠΕ 

τοῦ, δ Π| 6 τὰπς ἐχαξζα. ψιλά αι ἀΠΠρο πυρί οιο’ 

Ρμτα ἐπουμηροῦατον ὈΙ ἀὐτοοι πιὸ νἸἀογαπορ ᾿ ' 
χὰ [ς ἐοά ἴς, ἃς Βοης ἤρογατο νὴ [ππτ. Ρ Ιορῦ 
πλθη νοτὸ τὴς αὐ ποίριτιυπι ἀϊισοῦα ῥιοροιαρη" 

ισα ὃς οομγπιιηΐτον 11} 5 ρίφοορας, Αὐ ορ (ΠΗ. ν 
ἀοτίτα) πη παπι, Ὠἰ 81} τ] ΠΕ} ρτιὴς Γαι Θη άπ Δ 
09 αιιὰτι νῦ ᾿οπιοογίταμαι νἀ 64}. ὥχο ὯΝ ν 

οοἰαπάαταπς ἃς Ἰαταςὶ {πηϊ » ππέσιο ςοπείηυο! , 
ἔογυμα ἀφάτιχουιηῦ,4}}} χα! οην [6 αποηΓ6 5» ΑἸ) 5 
σαγγοηζε5, αἰ! ἐχ ραῖτε 41) Οδῃγαητοϑνῦ (ετὶ 
του» αἀ απαγθι δά ρα Δα ροτοπ. Αἴ ερὸ 
ἀπίηο οἷα τε αμην» δά Ετοίαγαμι τε πιρέ 
ἔγοτιϑ. ΠΌΪΠ απ αι! ὁ ανλα]υϊπλ»δυῖ σοττὸ Ὀγοαι Ἂ 
οἰὸ σοττισὶ ρος [ ῬΟΓΑΓΟ ΠῚ. δ᾽ αγί! τς ἰιας ἘΡῚ 3 

ΡΟΥΘ Δι ΠΘ 116 ΘΠ ΠῚ ΡΓΟΟῸ] ἀοπηὰς ταῖν 17) " 

4116 τοῖα οἱαἶτα5. Αἀ αιπλις ᾿σίτατν Οὐ πὶ 1αχτά Π' 
πᾷ οἶδε, Π]ύσαυς πὶς ρἰαοϊάὸ ἀφάποιμηξ. θι 
Ροίξ ταγγιπὴ ο0}}}9 ογαζ τπαν »᾿ομρΊ5 ὅς ἄε1) {15 αν" 

Ηἰστ]β ΟρΆσιι5» νπάδ 1) οπιοςΓΊτΙ «ον ο 1 1Π} οὐ 

(ριςιοθατις. Τρίόαας 1) επνοοτίτας (ρ ν ΠΡ ΓῸ , 

Βυια σα Ρίαταπο (δάεραῖ. τα Ὀσοὰὶ ἃς (υρίη Ἵ 
ταπῖςα ογαίία οἶτγα πυσηογος ἀθηδηῖς (οχοιδέ ἱ 

ἐγα) (οἱ ιι5, (τα ] 1 ἀιι5».} Ἰαρί δα {611 Ὁ» ρα} 1115 ἐν ν᾿ 

ἄν ὅς τας] 6 ητα5» δαῖρα ργοιηηῖα. Τὐχτὰ εαπ᾽ 
ἀοχεγαπη τθηι}5 ααπία μοῦ ἀφο ιοπιν ταιγαἱμη 

συγτο 5 ρΙαοϊάὲ τοίομαας. Ἐταϊυζοιη ἀο!υνε Ἷ 
αποάάαμι ἤαροτ τυμπιαλιι ἘΠ. ΝΥ παρ 5 αυιόδι 

αιαηξιλμγ σοηῖςοτα ἰἰσοῖ, ἀθάϊ!σατιΠ1» (ρου τε εν Ἵ 

ν τίθι5 οἰστοαπγάατιμη. Η!ς νοσὸ ςοπηροίιτὸ απ! ἥ 
ἄἀπαν Πἰργαπι Ππροῦρεηθα Παροῦατ,δί 41} ψιάαν 
τγάαιι6 ΘΧ Ράττο 6] Δαϊαςοραπτνογοῦτα δυζθηὶ ἀμ ᾿ 
᾿τππι ςαάδιιογα ραγ τοϊμιη ἀϊ!εία, σου] ατᾶ εἴ ̓ 
Ηἰςο ααζοῖη ἰητογάμπμι οοπίοπτο {τά ϊο (οί ρυίομ! ̓  ῇ 
συπθεῦας, ἱπτόσάαπι πλατὺ πὶ Πρ ΠΠἴει5. δέ δρὶ Η 
Δηχὶ ὃ οοσίταῃ 9 χυϊοίςοθαι. Τ)οι 46 ΠΟ αὐαῖτο Η 
᾿15 ρεγαζεῖς.» οχυσρθη5 ἀθαμ) υ]αίαῖ, ὃὲ Δ 1ΠηᾺ μν 
γ᾽ ζοτα ατερητὸ ᾿πἰριοίοθας, μ΄ (ν6 ἀθροίε!5 (αν 
(φταζίας ἀοάεβας. -Ατνοτὸ Αθάεγιτα πη} ὶ 
{οςνῃος ρύοου! ἃ ἰΔοΠτγτπαηείθιι5 οςι}}8 αβποητς 
Ὑιάο5 ςεττὸ (π4υϊαη) ΗἸρΡΡοογαῖο8 Τειοςηθν, 
τΔ 1} » Ζαδηη ᾿αηατ» ποῆτο 416 νεἰ τραυςαυδ ιν, 
οἰατ πομῖτ. Ἐτ οχ ἢϊς αἰ "15 ον άπιο ΠΝ 
ἰδίῃ Τ1}81 πηᾶσὶβ ἀθηηοη τατος νοῖϊος, αἰτος εἰμ " 

αἁ ἰπἴϊαῦ τα]πδτῖς Πδογούυι ΠλοΎτο ὴ Ἰαιηομταν, 
οὐϊάϊτ, ἀοίπάς τυγίπις ᾿Πσ ΟΠ » ν]ΔΙΟΓῚ5 γι" 
ΠΑΠῚ ΘοΙΘΩΣ » 4] αποά [ογοραι Ῥεχα ας. ἣν 
θὰς αἰάϊτῖς Πειποογίτιι8 ραστῖτη τἱΠτ» ραγΟΒ 

(ἀπηδαῖς 9 αἰ ΠΊ[ιια ἀιμρὶ "ὶς (γι δοῦδς » σαρυῦ ὧν 
οὐερτὸ σοπουτίεραῖ. Ατ οσοὸ » νοὸ8 4υ]6Π| ν' 
4ι4η1} νἹτ] Αθάετίτα: μῖς πιάποῖο νὉ] αὐτοῖο , 
Ργορ! ὰς ἀσοοίδγο δὲ ν τὶ γψοερα διιάϊοσο ΟΥ̓ , 

γίάοτο, αἰοέξις νου ταῖσι φοσποίολπῃ . ΠΗ4 

ἐε15 ρἰαοϊἀὲ ἀεἰσεπά!, Ἐτας δυῖοπὶ Ργασεβδ 
116 ὃζ ῬΡγοι μι β,ΥἹΧ ᾿σΊΓαΥ στο ΤΠ η ΓΘΌΠΠΕ15 ρο πὶ, γ! 
ΥΌΙ νεγὸ ργορι5 αοσϑίἢ:, ξοττὸ πῃ ΘΠ] πο ά!νῦ " 

(πὲ αἱ ἀϊαϊμο ἔυτοζο δέν" ὃς σδοίταζις (ἰρό 

οἱ 

ΠΝ 

νέ 

“ 
οί 

! 
ΓὩ 

- Ἃ ε "-" “ 3 4 -“ “{ν Ἁ ᾽ ᾿ 4 ὦ ! 

ζῦτα εἰπων, κατέβαινον ἡ συχη" ἴω δὲ ὀξὺ χαὴ ὅχίφορον ὠμέϊνο τὸ χωρίον. μόλις οἱ ἕν γκαριρί 
! 

αϑρος δενλϑον. ἐπεὶ ὃ ἐπλησίαζον, ἔτυχε τὸ 
᾿ ᾿ ὦ ς ; " Ἂ κῶν ἃ ἡ 

τε ἔπελϑον οὐυττύ ὁγτι δήποτε γράώφν ἐγθεσιωδὼς κἡ ὑπ 



ὦ ΝΠ ππν τη νοι 

ἤτυσς 4 “Ἱ 

Ο Ὁ ἈΕΗ͂ΡΕ 51:1 Ὁ ξ «Σ. [1 
ἀπΠλϊςὶ ἰτὰγ σοι {Ἐ1Ὸ]»ΘΣΏΡῈς ΟΡΡΟΣΙΠΏΙ1) ἀν ἰ-- 

Ρίς Ἐν γρῖ εχρρέξαηβ. τς ποπὶ πιαϊτὸ ρὸ τ, ἀς- 
Ῥοΐῖτο ἱτηρεσιι ὃς {γῖο (τγιρεοσῖο μος δοοθάθητει 
Ἀ(ροχίς, ὃς δαἰιθ»ηααϊτ» Βοίρε5. Ἐτορο»ῖα χιοαις 
Βἰατϊηνὰ (πα υαιη) ᾿εμιοογίτε ποιλιηλι ἀρ! 6 Ὡ- 

τιΐπης, Π|6 νοτὸ Ρυάοτο ΠιβπιΠι5 (οριπου) αιδα 
ἴθ πουηΐηθ Ποη φοιῃρο] δε, Το νοτὸ (Ἰπα48}1) 
“ηοηδῃι ποιλῖπε γοοαοῖο ὁ Τ  δἶπι ΠΟΠΉ]Π181- 
ἔβθρέθο; οροδίιο ἔς σατο μοίρίτοιη ἀρρο σοι. 
ΠΙΡΡοοίατος (ἰπᾳιαπι ) Μεάϊουβ νοοοτ. ἂς ἰἰς. Α- 

(ο]εριαάατιιπη (Ἰπα4810} ποθ. 115» τατος 1} αὐτε 
“ρα το [ἀρτοητία: σίοτια οτεδ τίς αἀπιοάιϊμα. ποπιὶ- 
ἤαμ (οσιλ οί διι9 κα ποϑρεύποιῖτ. Οποάπδηι νειὸ 
ἴδ Πρσοοίμμι ( ὁ ἀηλίοο) μεῖς απ άιιχιῖ ἐ Οεἰη ροτιηὶς 
Ουλιίίις οῃγαίθιις οοη Πάθνο. (ογη 5 δηλμ αιὰμπι πη 
᾿ς Δ σαπ 44 ἢ [Οἱ 115 ἐπ ξγατα (δά θ 5. ν γιά: κα ῃςς 
δζ ῃγ0}}}ς, ὃς δὰ ᾿ηπάρηάιμπ Ὀ᾽αημάίοῦ ἐπ] Δα οθποὸ- 
ΧΙ [οσαηα [6}115. (λα γογὸ ςοη δά ἴδηι, γυσίαβ 
᾿Πα τ, ρυ μάτια ἰσίτας δα ρα δ] ἰσυπα απηλο ἀσΊτα8 
πῤδοτια ἤιις ν ΘΜ] ὁ οἰοηιιοτε ἀροιτὰ, Αα ἰὰ ο- 
ΠῚ τ ρτὸ ν γιθι5 αἀπαπαξηηι5. Εσο νογὸ, πΐα (ἃ- 
δε γότα σααίᾳ οἰξιας τα! ρστατὶα ν ΘΟ 5 γζ τὰ ν ΓΕΠῚ 
ἀριθη θη. σοηιοιατη, Οὐ ρα ΠΟ; Θ ΠῚ διτοπη ραττὶα 
φἀἸτρου ει Ιοσατίοποιι οροο  Αὐ ΠΠ]ς» Ηοίριτιο ἰρι- 

τς ργίαχλην ποίἶτο ντοσό ἔσο νοτὸ ρογζοηζαῖο βοῦ 
Θηγη1α ν ἶχο νου φάτ πυιαἰ πὸ ἀο γάτα Ἰάτὴ ΤΏ 1ΠῚ 
ζρηξατοι, ΡΠ]οραιηθηςπι; παι» οἰ Πθ πὴ 
νΟἰἘγα μα Ρ ]}ς νογὸ,πλαχίτηὸ, τη 41 Πλαπηοης 10 
᾿ἸΟΙβοσα 15 σά ες ἤτης ἠπχτα ἐομζοην Ηογμλαῖ 4 ἐ 1|- 
ὑπ ἐρίπμιη (1,4 ἃ Πλ) ουυίιις ΔηΓΙιυ15 ἔπ δόρασι] ]α- 
Ὡς διοίρος.Τιι νοτὸ Πλδμιοοτίτο, ροϊίοτο τὴς Βοίρι- 
ὯΩ ΦΧΟΙΡΙΚΟ, Πρ Πα 016 υϊάηδην ἔς θας οοαιιο: 
τὸ ΠΙς νοΓὸ ραα]ληχ αχογάτυ5 » (ὁ Ππίδϊα» ᾿Π 4 τ, 
ΚΑ «γον ταμαῖ δεννάδυροι, ΡΟΓῸΡ Ροιτυης (χ: 

. Ἢ (οἱ δ]5.Ατ Π]Π ρ Ζαδηὴ οἰτΠτάτοηι 
τι ΡΑ τΆξει, Μιδὴ ἱπασάῃι ὁ Πεμλοογῖτο» [ςἀ η6- 
τ να νη δ] οχοίαίτ, 56 αυά ἀς ἱπίδμΐα 
δζη ΤΣ πα ϑμίω νετὸ, ἱμαυϊτνα Δ ]υδμι 4υ14 ἔτ; 
άμαωςς ἸΟΠΊ  ἶδιις ἱππαίσατυτ,δς ἀυδηδι τα - 

ἀπ αδταγ, Ηκο φαΐ μας» πε ν 465 ἀΠὶ - 
ΤΆΔΠΣΙΩ, ᾿αϊας σοι χοὶ ογατια τείξοο 5» πη πιὸ 

“Ἱ Ορεγα οάϊο ρτοίξααειις» (ς4 5115 πατυγθμν ὃς 
ΣΝ υδά Παο νδιτθάμπη- 
ἄγ]τογε Ρ᾽ ατλμνλτη Ποπηίατ μία ςαυίξς εἴξ. [ἢ 
ΑὙΠῚ αυϊάοιῃ ἠδταγα ἰη6 Ἐ9 [6 1 4118 Πα! οπὶ τη Ϊ - 
ἜΣ, Ἰἢ αἰ ἰς νοτὸ ςορἰοἤὰς. Ηαΐτ5 φαζεαν ἐπημνο- 
δῆτα τοδὶ οχξαης » νοίας ππατογία 5 ΡΑΥτΙΠῚ 

ἀθιάοιη θομα ἡ ραΐτιηι νογὸ τπαΐα Πυδἰοέξα. Τ πὶ 
δῦ » Ρεῖ Τοιϊεπὴ» ἰμαυάτη » ὁ Ὁ διποσεῖτο. νοτὸ ὃζ 
ἄριοητος αἷς Ῥγοίηάς τς δϑαζιίπν τά ἴοο » 6] τ4η- 
ἜΘ αϊετο ἔγαιοΥ βυοα 1 19 Ραγεῖς !ρα5 εἰς ποδὶ ποη ]]- 
ς . Ἄξοο Ἰητοιγοσάπθ» οὐγ ΗἸΠρροοζατές. ποη 
ἘΣ ̓ ὑπνῶν ) ἰπαυ8} » 8 ἄστει» ἀιϊ τὸ8 ἔδυυ- 
ϑζις αι ᾿ἰθοῦὶ, αὐταῖς ἰδ πιπιν δατ᾿ τποῦδὶ, αὐξ 

ἴῆρστος., δας {δγαΐ 4 δῖ ὨμΡρτίαΣ 5», δὰ οἰ που] 
θάλλῃ) Παίς ορρογιάπίζατοπι, ποθις. τοίοία- 
ΕΣ Ταῦν (ἀπὸ νας 116 Ἰ ΟΠ τᾶτη ἁβδςοσιθ πὶ 
οἴαρῇις » ὃς αδυπάὸ ἴῃ τι οπιζις οἵδ, ἃς νεχέ- 
“Ἰηρῃζιὺς ἰγγίἤτ ναὸ ἀο ςατότο ααιοιῖς. Ατερο; 
ἀμ ἱβπὸ ῬςατοςγἸτο( ἐπ ιιαιι) γιάἀοςθηαηιἀς Βοηὶς᾿ 
ἀξ γα} }ς ας ἀϊχιξ!! 6. νετὸ δάϊς πιαρσὶς τ οας. ἢ 
«ΠΟ ρτοοιι ν᾽ ἀθηῖε5 Αδάογίτα, ραττί χι!ἀ ςα- ὦ 

διϊα, ρα τιπ γοτὸ ἔνομτοια φα ορδητ, “υ! ἀλη οτίατη - 

“ἃ Αγ γῆς Ρ ςορίοῆοτσο αι (οἰ ας εἴϊοι εἶπι 

“{} 

π Βοος, (οργηίαῃ! Ὁ 2012 ριοῶυεβι ις 
Ι οὐυςθα Ὀγ ςουτίαεγ οἵ Τῇ 6 ννεϊϊεοπια Τιυβί, ἰοπάοπ 

. ὍΣΣ 
δἰρηῤιθιν ουμδ αἰδεμδύων αὐτέο τὸ χῳ οὸν ἧς αὐὰ- 
στιύσιθς. ὃ. μυετῶ μακοὸν τῆς φορὴς λύήξας τῷ δ ἅἄ- 

“φειν,, χρϑοσέξλεψέ τε εἰς ἐλυ φορρφσιόντες 4) φησι. 

χώρε ξέϊνε, κἀγὼ, πολλὰ δὲ χορ) σὺ δημόκθατε αὖ.- 
δδων συφώτατε.ὁ δὲ αἱ σε ϑεὶς οἤμεα) ὅτι ἐνγς » 

χοεθσεῖσπό μύε,σὲ δὲ ἔφη τίνα χαλεξορμόρ. αἰδνοίη, ἡδρ 

τῷ σ ὀνόματος, τορόφασις τὴς τῷ ξείνο «ὐρϑσηηυ-. 
Εἰας ἱπποκρᾳτις ἔφίιυ ἔμοιγε ὄνοι ὃ ἰηϑός. ὁ δὲ 
εὗπεν ἡ Ὁ ἀσπελιεηπα σῶν οί [ἔνῴας "τοὺ [ἐ σεὶ τὸ κλί- 
ος ἢ οὐ ἰῃξικὴ συφίης πϑφοίζρηκιν ὡς ἐμυά. ἡ δὲ σε 
λξέος δεῦρ ἤγω ἑτωῶρε. μέ δλὸν δὲ χορὸ πάντων 

χρίϑισον. ὁ φῶς σὲ τὸν τως ἐχ αὐδῇ φύχλῶν ϑημῶ- 

γνῶ ὡς χλοξοῦς "ἢ μαλακός ὅδ: κοι ίσοι ζοὴ περ 9-- 

σηνέστοος τ τ χῆς δχιφϑίνων ϑώκων. χα ϑίσειν- 
τος δέ μια πάλιν φησίν ἴδιον οἱοῦ τρὴ ὅϑῃ δήμιον δὲ- 
ζύήμϑνος ὡρῆϊια δεῦοο ἀφίξας φράζε σαφέως. τὸ 
γὺ ἡμεῖς ὅῃῃ δ᾽ μυαέμοθα στιυερηογυδυ. κα γὼ τὸ ψμὲν 

κατ᾽ ἀληϑε ἕω ἐφίω ἕνεχον σεῦ, δὲ τ 69 γα ἥκω σοὶ 
συωτυχεῖν αὐ δοὶ σοφῷ, ἔχοι δὲ τρόφασιν ἡ παίῥὶ)ς, 
ἥς ὡρεσθ εἰαν τελῶ. ὃ δὲ ξενίῃ τοίνυν τὰ ωρῷτὰ 
κέχρησο ἡμετέρη. τσ οιροῤυᾶμος δ ΧῸ πανίᾳ τορνό)ὲς, 
καήπερ ἡδὺ μοι δήλου μὴ αὖος κόηειννρ λοποίμ- 
γώ οἷάγα ἔφίωω, πολίπ ἕω ἐδ)  ὑμάτεριν; ὃ δὲ χὼ 
μάλα ἔφη εἰ τὸν δυμώνος λέγης εν, τὸν εἰκών 
οἷδαὰ τιωξρκαῖδω κρήνυ,τέτῳ εἶπον ὧν σι [χάνω 
ὧκ πωτέρφον ἰσδιέξενος. αλλὰ σὺ δημόκρι ἢ χρίσ- 

σονί κὑε ξονίῃ “σε χου.η) προῷ τιν γὲ τί ἰὼ ξτοὃ η(ὅ- 
φῶν τυϊχωίνής φραζε.ὃ δὲ ἔχι ρων ὀλίγον, θὲ κα- 

γίης ἔφη. κἀγὼ, ζεῦ βασιλεῦ, ρυ μὰ, δὐχαίρας γε αὐ- 
πιηρίφεις Ὡρὸς τίω πόλιν. ὃ δὲ, πτοίζω φησὶ πέλιν 
ἱππόκρατες. ἐγὼ μδρ οὐδὲν ἐφίων ὦ δυδκοιτο, 
εἰλλ᾿ οὐκ οἷσ) ἕπως τοούπεσιν. ἀλλὰ τ αὐδὲ μ(ᾳ- 

γίης ἡρώφεις τί γὺ εἶχεν ἀλλο, ἢ τίς πέλοι, κοὴ ὅκως 
οὐδ ρού ποισιν ἐϊγίνε [ αἱ. χρὴ τίνα τρόπον ἑπολωφέοι- 
του τὸ γαρ ζῶα ταῦτα ἔφη ὁκόσαι ὁρᾷς, τούτου μδό- 
ῴι ) ἕγεχᾳ αὐατέμινω. οὐ μσθον ϑυοῦ ἔργα Σχολῆς 

εἰὶ δηζήμδμ Θ’ φύσιν κοὴ ϑέσιν. οἷϑια γὰρ αὐϑροό- 
πῶν οἷδοκοῦηῆς ὡς αἰτίη δχιπολὺ αὕτη πλεοναϊσε- 
σαί. ἐπεὶ πᾶσι μϑὺ φύσφ ἐνυπάρχει. ἀλλα παρ οἷς 
μλὸ ἐλρίασω, παρ οἷς δ τισι πλείων. ἡ σὲ αμιοτοία 
«ντῆς νοῦσοι τυϊχάνεισιν ὡς ὕλης ὃ τὲ μδράγαϑῦς; 

ὁ τὸ φαύλης ιὑσοκοιψϑῥης. κὠχω νὴ δ ἔφζευ ὦ δε. 
εἰϑκολτὲ αἀληϑέως τὲ τὸ φρονίμκως λέγφς. ὅϑεν σῦ.-. 

δαΐμονώ σε κοίνω,Σπολαύονίᾳ τοσαύτης ἡσυχίαξ. 

ἡμῶν δὲ μετέχειν ταύτης οὐκ ὅιτέτοαπαι. ἐρέμε. 
νος ὃ ὁ, τ ἱππόκρατες οὐκ δηιτέτ ρα πα). ὅτι ἔφυν 
ἢὶ ἀστοικίμ ἢ σελνα. ᾿ δανειὰ. ἢ γοῦ στί, ὴ ϑιίγατοι, ἢ 

δια ὡες;ἢ γὰ (οι, ὶ τοιαῦτοί τινα τίω δύχοι θίην χττῦ- 

μι οθθενενν, ὁτυδρ ἐς τὸ ἀσϑὲν ψάϑυξ 
κατίευέχθηκοὶ όλᾳ ἄϑρρυω τὶ αὐεκάϊχασε, χρὴ 
ἐχετώϑασε, ἢ τὸ λοιπὸν ἡσυχίαν ἢ ε.π) ἐγὼ τ δδίτοι 
ἐφίω ὦ ϑημόχοντε καταγελᾶς. πότερον "τὶ γα ϑεὶ 
ὧν εἶπον ἡ τὰ κοκα ὁ δὲ, ἔτι κῶλλον ἐγέλα. γἡ ἄπο- 
ὅν δρῶντες οἱ ἀβδὴρ.5),οἱ μδὺ τὰς κέφαλᾷς αὐξ 

ΚΑΡΊΠος ἐμ ]ερης, 41 υεπιρφηιοίμα, ροίι- οξχαινον.οἱ ἃ τὸ μέτωπα, οἱ ὃ γας δίχας αὐξ ἔτιλ- 
λον. κ᾿ γὃ ως ὑςερον ἔφασαν, τῶν οὐρα τὸ 

»Ε 
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εἰωϑὸς κατίωέχθα. κὸ μάλ᾽ ἀθρεν τι ἐχξήστυτο τοῦ 
͵ ε ᾿ ιν ἃ , ζω 3 Ν ζω αἱ 

γέλωτι ασοτῳ χων οἶδ ἐγω ἐφών, αὐλα μ " σοφῶν 

αὶςε δὺο μόκρατε. ποϑέω γοὶρ αἰτίίω τῷ αἰϑισὲ "πό- 

τος καταλαξέϑου, νος ἄξιος ἐφαν ἰω ἔγω γέλω- 

70ς αὐτὸς ἢ ττὶ λαληϑενίᾳ. ὅκως ἥ μαθὼν πουστὺ-- 
. 3 ΔΙ ἫΣ Ὶ Ἢ Α Ἴ ͵ ὦ 

μαι τῆς αἰτίης, ἢ σὺ ἐλείχθεὶς . ὀγακρεση τοις ἀκα]- 
,ὔ 

φοις γἐλωΐᾳς ὃ δὲνμρφκλεις ἔφη. οἰ γὰρ διουηση με 

ἐλέξαι,ϑεοαπείίωυ ϑεραστούσης οἵζω οὐδένα πώ- 

ἄοτε ἱππόχέατες. Κρὰ πῶς οὐκ ἐλεγ χθείις ἐφη ὦ ἐ-- 

οἀςε. ἢ οὐχ οἰάγα,, ὠτογιός 74 60) γελῶν ϑανγαῶν αὐ- 

ϑιρῳπου.ἢ νοῦσον, ἤ ὐήδαφπκοπῆν» ἢ σῷ ἐγὴν, ἡ αἰλλό 

΄ χόρειον." τόμπαλιν γέμεες,ἢ παγυγύφιας ἢ τεχ- 

γογονίζυ, ἡ μυςήθμα, ἡ ἀβχως ἡ τιμίας»ἡ παν ολῶς 

ὄνοζῷ ἀγαϑεν. ΚΘ »ὺ ὦ οἶτον οἶκτε ρήν»γολάς. "0 εφ 

οἷσιν ἡσ δὴ χρὴ κα παγελας φάτων, ὡς μῆτε ἀγα- 

ϑὺν μήτε Κοικὸν ὐοῷ σοὶ δχωκεκριῶτ- ὃ “ρταυτο 

μδὺ σὃ λέγης ἱππάχρατες. ἡ γ ὅκ οἷάγώ πῶ ἡμετέ- 

ρε γέλωτος αἰτίων. μῳϑὼν 5,6 οἶδ᾽ ὅτι χρρίοσονα 

αἱ ὠρεσξείας αὐτι ρροντισείμδιμος, ἀποίσῃ θερωπίην 

τὸν ἐμὸν γέλωτα τῇ πα (ὁ. οὶ ἑαυτὸν καὶ τουὶ ἄλ- 

λοῖς εἴυγήσῃη σωφρονίζειν. αὐ θ᾽ ὧν ἴστος κῷ μιὲ 23ισάώ. 

εις ἰηξυοὴν ὠμϑιβηοθόν. γνεὶς οἵην απ δὴν αἰϑὶ τὰ 

απ ύσαςοι φιλοτιμέμδρμοι τρήσσειν τοὶ μιησενὸς ὦ. 

δια γεάντες αὐ δ οφπτοι; τὸν βίον ἀχρήςως αὐαλίσ- 

κουσι,γελώτων ἀξία ογουφουυῦτες. ἐγὼ δὲ φημι,λε- 

"9. Ὡοὸς Θεῶν. μήποτε γώρ δα λανϑώνει νοσέων 

πῶς δχώύώσμος, ὴ ἀδὲ ἔχᾳὕκε δχζαπέννψη) φρεσ- 

(είην ποὺς θεραττείην: τί γὸ αἢ εἴη ἐξω αὐ7.ὁ δ,ιαο- 
͵ Ε ! ͵ Φ. Φ' 

λαβὼν 3 “πολλνιαὶ ὙῈ φησιν ὠπτοίθλωα κοῦ μων δεσιν ὦ 

ἱσιπόκρατες. κὶ μηδαμῶς ἑτώϊρε καϊᾳσμικοολό- 

γ)4 πλεσίίωυ τίω φύσιν ἐοῦσαν. λα ταῦτα μδὺ ε- 

φίω ὦ δημόκφοατε “)!ὠξεις ἐν ἰσδίω καιρᾳί. αλα- 

ξέομαι δὲ μήκως καὶ τίω) ἀπτείρίην οδ εξιων, γελῳν 

αῤῥη,ἴὰλ Τίνωω αἦδα τῷ σὰ γέλωτος τρί βίῳ λόγον 

δασων:δ  μάλῳ Ῥηχ) ἐπιὼν μέν οἷύο φησὶ ταμιᾷ 

γέλωτος αἱτήίας σδονοέε:ς άγαϑα Κ᾽ φλαῦθα. ἐγωΐνα 

γελῶ τὸν φλαδοϑοήτον. αϑοίης υδμ γέμονίᾳ. κενὸν δὲ 

φρηϊκάτων ὀρϑῶν,πράσωησιν ἄπ. ς»λεῶσι νηγπά ζον- 

Ὦ. χρὴ μεηδεμιῆς ἕνέοεν ἀφελείης αὐύονζα τοις α)η- 

γύζφις μόχθοις. πείρατα οἷς κοὺὶ ἀοφάςοις μυ χοὺς 

ἀμετοίης δχιϑυμήη ὁσδεύονζᾳ. αργυφον τήκον(ζ, κ͵ὶ 
ς εἶ ,ὔ ἰὸν ’ ! 

λφυσον. ΚΑΊ μὴ παυόμᾶρον τῆς κτησι" ταῦτῆς. 

εἰδὶ δὲ ϑορυβόύμδμον αἷξὲ τὸ πλέον ὅκως αὑτὸς 

ἐλάοσων ἡἕμηται- καὶ οὐδὲν αἰ ούετ οι λεροίίε- 

γΘ’ οὐδαίμων, ὅτι χώσ κατα γὰς ὀρύοσει εἰεσμίων 

χέρσιν. ὧν οἱ (δι ὅλι σομφῆς πιήούσης πῆς γῆς ἐ- 

φϑιίρησων. οἱ δὲ πολλᾳί χρύνῳ ταύτζωυ ἄδοντες 

«τἰωὶ αὐ ἰγκίωως ἐν πατρίδι. τῇ κολάσει καία μέ. 
γουσ!".» ἀργυθον Κρὴ χουσον μαςεύοντες. ἴχνη κό- 

γΘ΄ καὶ Νήγκοΐᾳ ἐρσύνωντες, ψαμεμον ἀλλίω αλ- 

λοχόϑεν αγείροντες κι) γῆς φλέβας ὠκτομνόντες. 
εἰς «Ῥιουσίζευ ἀεὶ βωλοποιοιῦτες ὧν γῆς μητρός. 
σίω δὲ μίζυ ἰώ κοὶ τίω αὐτίω ἐούσων καὶ ϑαυ- 

) ἤ 

μιάζουσι «αὶ γευτθσιν. ὃ 

ὨΙΝΕΚΛΟΌΚΛΥΝΜμΜ ΟσΟἈΕΒΟΟᾺΚΝΝ Μ. 
νας ἔιογας, Ἴ απ ορο. Ατ γετὸ ἐὩρΊοπξοιη ορῦπηέ 
Τ)ειποοετο( εις θη τὰ ταὶ αβοέξας «αὐ αι ἀορΓ 
θη άογα ορ]ο) χιιο δι εἰ] τι ἀισήνις ν [[85 [ιΠ}» 
χοῦ δα απ: ἀιέζα [αηϊ . ντ ἰὸς ςοσῃίτος σα ἀοί!- 
{τλιλρν οἱ τὰ τορτο θη αϑπιροτζηποϑ ΠῸ5 τ [5 {ΠῚ 
πιϑιθα5,, Γαι 116, ας Βοχοϊο) πη; το αι σιοῖέ 
Ὠ16 ΡΟΓΘΥ ΒΡ» ΟὈΓΔΓΙΟΠ ΘΙ ΕΙΡροοτζαῖος » ΒΑ ἐπ ΠΙΒ 

ἰὰι5 νη] Δῃλγίοςου,5.Εκ αποιηοάο( Πα παν) ρΕΠιΟ 
τ ρτ θη Ποὴς ἀἰρηϊ5 πο ν ἀφαγιβοαιτ το αδ ἢ 
ῃοη οἵἵς ριτας, ἢ πουυλπσαι πηοῦτ γἱ 65, αὐ ΠΊΟΥσ 
Ὀυχηρασῦ ἀδαδ ταν αἰ πίπη), ααϊ νϑ ποιὸν 

ἰϊαυῦναυῖ σσἀσηλναις αἰ ροιπδέ αἱ οδιτὰ» αρτ5 
ὐτσοπαδηζαθπι οο οὈτιζαϊο5, αὐ}! θογοζι ΠΑτα- 

ἰοϑρασς μὴν ξογίαναυς πιαρτἰγώτος; απ ΠοηοΥ65, 30 
αἰ τά αι! ρους οπυνς Οὐα: ΘΠ 1 σςομληζτ- 

πη ἄϊσπα ίπης γιά 5,8ζ ας αι Ἰατανὶ οροιτοῦίν 
δὰ οἴιδηι ἀοεἸ 65, ποὺ ντι ἀριὰ τὸ ἤεαιο δομ! με) 
ταὶ! ν} πὶ ἢν ἀπ ογαμοην τς ἡ ο,τεξτὸ αυμά οὶ αἸΓ(5 
Ηἰρροογαῦοδιν ογὶμλ τἰ 5 ΟΙΤΙ » ται λη) ποηάιπὶ 
ΠΟΙ» Δ} οὗ ἀἸἀἸσοΥ δ,σοττιδ (απ αὐτὸ μηθ}Π| 
τ ηλ πο} Ἰόγ Ἐπὶ ΟγΓτΙ ΟΠ Θ1 ρίὺ τὰς ἰσρατίοηε Ρᾶ, 
τγία ρίσαο ἐρ 6 νἹο ἤτπὴ γορουταθ 6νανα οιαπι 4Π05 
ΡΓυΔοητιοσο5 τοδάρτο ροΐοθτιϑ. Ῥτὸ 1115 ἕο τιλ!ό 
Ὠ16 οἴαιι Μράϊοίηδον οὐταὸ ἀοςοιοτ δον Β] σοσηοτ 

ὈΟΓΙῚ5 ]Ό4τΟ {τάϊο Ομγ 165 ΠΟΙ ]Π165 αὐ δᾶ αια πε΄ 

σΠροηάα (ας ὃς ΔΌΜ]1π5. Ῥύςτ!) ἔχοι θη ἀα ςοητΕΠ 
ἄπμς », ὃζ πὰ Ὠϊς απὰ τι ἄισπα {πηι ςοηίοἐϊαπά!ϑ 
ν ται σοί πλιητ, Ἴ π ερὸ γ ἀϊς ρὸγ 1)ς05; ἰπ4ιᾶ, 

ππη αι) 4 οὐ η]5 πάις αρτοιαῖς Ἰσηογαϊζ » Βέ' 
4ις αδοῖ νπάς {πὶ συτγατίομοιν Ἰορατίοις ἀοΟΟΙ" 
(τ 14 Θηλπι Ἔχεγαὰ οὐαὶ εἰς ροτοίϊ ἐ Ομ αὐαϊτο» 
λα τ πα) σας ΕΠ ρροογαῖοδ θυ πάογατη 1ΠΏ|{Π|0 
ταῖς 8.» ΠΟΙ Ζυθ(ΔὨλ 6) παζαγᾶτη ἀαΐτοτη νῸ ρα 114) 
οχ  αγ. 8564 ας 1)εμπηοοῦτα (ῃιδῃ1) [ὑσ 
τειρογο ἀοοοθ}5. ὙΟΥΘΟΥ ΘΗ] ΠῚ} τς ἢ αυδηάο 11 
ΕΠ ηΙταῖοηι Ρειοθηζυ 6 γ 5 » Τιἄοτο ἸΠΟΙΡ 45: Νιμς 

νετὸ ἐς το τα τη γῖῖα τοἀάοι)άδιῃ 96 δ] τα ὁπό 
Ρατα. Ατα]ο δἀπηοάμηι ροτίρ]ςοιὸ [ἢ πε ἰητιι6 118) 
Ἰϑυας ἱπηυδ. ὨλΕῚ ΓΙ σαιιξιο Οχ Εἰ τηα5. , δοπὰ δὲ 
πγαΐα τόσο γππην πολ: ηθῃ) γί ἀεου δι ητΙα αυί" 

ἄδθιι γοΐθγταμ »), τοῤζὸ λέξις νασιιν ἰὴ οὐπῃ θ᾽ 
ΠΟΙ [1115 ΡΌΟΥ τ τ ἀροητδι» 1115 ν ἱταζὶς σγοῖ!ᾶ 

᾿πχπηθηίο ΚΣ ἰαδογος το]ογαητοηλ»ἴοττα ἔμ 65 ἃς Π]8Π|" 
τος γοορῖας Δσθητζι ὃζ ΔΕ φοπηραγᾶα!] ϑγαῖια ΠΡ ΠΟ 

ἀογατὶβ ουρ!ἀιτατίριι5 ρεγασταδητέτη 7 ἃς εὐ πη 418 
αἷν ΠΙ5 οουμαραταπ 15 σο χης 1» [ξυρογ νογὸ 4 607 
Ρίϑιι τ) τ δ ητθη.» πὸ {ἰ Θὰ ἀο πἰταδξεῦ νρυάοτέ 
{απ άατατ,ἤἷϊὸ ἃ ἔς Πἰχ ΠοῊ ἀϊσαζατ. Οὐυὸδά 1 τεῖῖ 

Πίατα5 Πα Γο π5,θοσιπι πηδη δι οβοαίατ; 4] ρΆ1 
τ Ζυ]ἄοπὴ ἃ [γα ΠΠΔ ὩΣ ΤΥ ΊΟΠτο ἰπτουθηΐ, ἜΗΝ 
τη γοτὸ ἀἰατὴ5 μας ποοοίπτατο ἀοτεητὶ, ᾿η ΠΙΡῥ"" 
(10 τα ΠΠΌυδι: 1ἢ Ρατγια ΡΟΥΠΊΔΙΠ ΘΓ, ΕΓ} ὃς ἀγρεῦ 

ἴα ΡΟΥΘ] ΓΘΓ ΞΡ λ ο 5. οἰξ  σ]ὰ ὃς γαπιδητα βρεῖς" 
ὉΘ ΕἸ σα το 5) ΘΠ 8Π Δ] 141 αἰτυπς οχοιτᾷτος, ἐκ τες 
τὰ νουᾶ8 δχομάρητος, αὐ Θρυϊοπτ Δ ΠῚ [ει ρεγ τεῦ 
τα} πγαῖγοσῃ τα π4πὶ ΠΟΙ τὴ ἴῃ 5] εθας ρζοίο!Π 

ἀυηξν ἡπαῖῃ εαπάδῃ οὔ πΠ οὐτῃ φἀηἸτατίοῦς οὐ 
οδηῖ, Οζι. νεγὸ τάδε ἀεθει αυδά κεἴ, 
ταῦ ἰαϊδητοια. σαϊ Ἰαθοτὸ ἀπηδηξ, Δροῖταπη 0017 
της 114. αἰποίμητ. (ΟὐΔπος. δηϊαης, αυϊάφμι {΄ 
τϑ. ΘΙο5.ν παι άαπῦ, νεγὸ ἑηυϊτὰ εἰγουπη 

(ογίρια ττεσίσηρ, δα ἢδί αἀξετίραμς,, ὃ. οι 
ε΄ Ἁ .“ ᾿ΘΟ ὦ .ν ε ΄, 

σθ΄ γέλως δηιβόχθου,, καὶ χρυφίης γῆς ἐδώσι. χδὶ τω φανερίω ὑβῷ; 

ζουσι, χιωύας ὠγέονται, οἱ δὲ ἵπσπους, οἷ δὲ χρέρίωυ πολλξῶ «δ δείζοντες, Ἰδζω ξαιρραάφουσι: 
αὐ 9 

͵΄“Ν 

Εατγ Ευτορθαπ Βοοίς, ζοργιίῃῃ! Ὁ 2012 Ριοῶυδϑι τς 
Ιπια865 γβργοάυςθα ὃγ εουπεϑγ οἱ Τῃ8 ννειςοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 
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αυΐτὶς. ἀοηλίπατὶ νεϊξης » Πρ ρῆδ. ἱπηροίαγθ πε - 
αυξαης, νχοσεβ ἀπσοῖθ σαρπιητναα5 ραα!ὸ ροισο- 
Ραάιαης, αἰηδητ,ἀςιπάο οάϊο ῥγοίςαασπασ » ΟΠ 
“Πρ ιάϊτατο ᾿σοτος Πηοιρίαης » ἀφίπάς 608 δάιχιϊτος 
δυάίςαης, Οὐοάμαμ ος ᾿ηΔης {τυιά μη δ τάτιρ- 

δὶ Οχρους, αιδίϊαις αὖ ἰπίϑαία ἀἰοτοραπβς Βε)- 
πὰ τπτο τ την σούπηξ» ΖΙ!ΠΘτθτὴ ορταρ θην ΠῚ 
ζαηϊ., γρσῦθυ5 ν]Ἱ οἴηται τ 4185 τον» ἢοὨῺ}}- 

ἣδς πδοφης, ἀρ ο 8 τοστᾷ ΔύΘΘΉ ΓΙ ᾿πμοτιξαπ,αῖ- 

δόπτο τοροῖτο τοῦγααι οπλοτο σαρι ζ» τοῦγὰ οιΏτα 

ἰτρά χη ἀϊαθμάπης,, τυξῆδας ἀμεγδυτι5 ταυίας 
ἀιβοηζατη ραρίαπι, Οαϊδιι9ς πουτατίομθας ὃ συδη- 

{5 ψ της θη οχη Οὐ ην οδρος ρη μαροαητ,θ 45 ΟΧΡο- 
ἴπηζ, ἢ. Παεης αοἰσοπάσης. ἀἠραμς, Ἑογθη) Γθ8 
οΣ [ἢ 5 ἀφγίάοο.» εογαμ ἐπἰογτταηῖα ἱπέθηζο τὴ 

ἘΧΟΡΙ ΟΝ οχιζατὶς φαλαι ἰαἰπίζατα νιοίαητ, σοηζρῃ 
ἵρης τμάϊο ιοίξιϊε 5 ἰητοῦ ἔ τἰχαβ ἰαθοης, (μη 
τάζγιθιις ν οτὸ ραγοηξιθιι » ὅς. σἸαΐδιι5 τηστια5 οας- 

(ἷος ὀχοίςρης », 1441 ριῸ 1:5 ρο  ΠΠπομιδιις ΦΌΩΣ ΠῚ 

ἤρῃγο βοίς πιριῖοιν ἀομηίμι5 εἰς ροτοίξ. Ππιιζαμη 
γ τα) συμ ρόζαρτος » αἰηλσοτιμ ὃς ραῦγῖα ᾿πορᾶτη 

εἴρισιμης,, ἴση ἃς ᾿πΠδἰπηατᾷ αἰ ταταμι ορο 
“δθΟης,ρτο νη φε (5 βιουϊιαείθιι Παταδην ΠΟ ΤΌ 4}. 
ΟΣ ΠῸΝΙ πιγα!αοιγαηι σθὰὶ νιάφαταν γ, 605. νέτο 
4 νογὸ ἰοφαμηταγοάϊφ μαῦρες, θ5 μοη ἔχςοιἷς5 ἃ- 
ὕτούς ρεο(φ ανητανγῖῃ σοητίηθητο μαθιζαητοδ, πγα- 
Ππειηλ Θχροςιτητηταγϑίι αρ ἰπ(α}85 τοηθηζο5» ΟΟΠΓΙ- 
Ἰξητοῃ αβοίζλης, σι ηφεάχας ἴῃ [4Π] σαριάιταζοι 
Ῥξαιογτιης, Ἐπί Ὁ6}10 ημάθαι ξοττιεμα θην δὰ" 
ἰατρ νι άφηζαζ, δ ἴῃ ἀἰοςὰ Πδἑάϊηυμιν ἱπάυΐσοηζια 

ἀμαγιτία νλησαμειτ, ὃς αοεῖθιι οὐμηϊθιτθηςῃ - 
ἀν ἐΓΒΟου τις Δι116 1} Ν ͵ τα} ΟΠ} Π65 τοίαγτμησ μα γ9 
ΤῸ Ιῃ τ γὴαμπα ταφιμὴ ΗἸρροογαῖοϑ τοριθ ἢ ηα 1: 
ἕᾷμς φηΐαν αι μια ΠΕ Ε (εἀ αἰτοῦ αἰτογι α- 

Ὠλοτίϑιῃ ἀοτγίκιος, Πὶ χαϊάρυι οδτίοϑβ οὐ ἰρῇ πὶ 
ΘΌ 11) ν ἀφαμξιιν 9 4}}} ἀνηβητθβ» οὰπι ἰρή σταυϊοῖς 
τα τθ ἰλθοκρητιμι νοτὸ πφυίραυτο8,8}}} 46 ριμεὰτ 

βίῳ, θὲ ΝΝξᾳμιδ οηΐην αὐτίβιβ,πθααρ ορθειθς 
ΓΦ φοηοῃτῆμς, ΤὭτη οσονίας αυ]άφι}», Πα πᾷ 

νοίὰ ἢ {πξ [δρηγορτγιτο, θηιι αἰἸὰ αηφορίαννι ΟΥ̓ ΕΙῸ 
ΞΟΠ Πρθηάαῃι τποσζα! ματι πα  ἐΘείαμα, φουμμμ)ο - 

ἰοῦ οὐδ ΡΟ ἴτι Υ φυιλμ) Ιρί φἔμίοηθβ Βδῆς προροῇι- 
ἄζῥι γϑ] εὶ ἀφογοῖο αιιοάαπι μπροηυηΐ » ᾳὰ τοὶ 
Ὁπηρ  ξῖςτ ἀἰ ρθη βιτιομοπν, παιήμηι βιυϊοαεοηδ, 
ἀρηδα α χὰ ἢ ο; ῬΕΙ͂ σαι Π ἘΓ ΑΓ ΟΠ ΘΠ, »᾽η 418 
ΟΝ ΠΟΙ ἸΏ ΘΙῚ οροτῖοι, ΝΕ 4.0 θη ἷῃν δα Ἰποετιᾶ 

βταξμ. ΡῬεοούθαιηῖ. Ἐχ ΒΙ5 τυγῇ :15 ἰατὰ [ραγίὰ 
ὡθυδίτιο,, τη αϊτογάην τορεὸ γρηξίθηξθην Δ 11} ἃ- 

ἜΤΓαΡο σοϑρ!ς, 0] αὐ οἴηηϊα νϑίας ἤης ἰαρίμι [υπὰ- 

0 [1ο σοιτοηάηηξ » ΠΟῊ τάη6ῃ οὈίςυτίζαϊθη. 

δύξυϊβους ροίον,Οἱ}5 οἰ η( ὁ δειποεσίεθ) γχος 
Φἢ ἀμοδης ἀἰμοτείυτη δὺς πιοτταπη σοσίταϊθρυς }1-- 
“τος ρας η}5, 1 του τυ δε Π6 6116 1η ἀστίςαϊταγα 
πα σείοηθ » ἕΌση0; ἱροτίο » δὲ οὔ ΠΙθιις σης 

ἘΠΕ Ἰῃ ψῖξα, Μριμο ομίπι [δ αὐθεγατασιην δ πὸ 
ἐν ἀβΡυςρρίε ̓ τὰ φαϊίψας λούαμι θομα ἔρε Ῥαίοι- 
Ἀν βΓΘυιοτ νοτὸ π6 ΘΠ 5 αι άθμι. Νιχὴ ιρὶ- 
ἔτ ἢ!ς εἴας δὶ5 παϊπινὸ σομσφηπὶ Τυμη 1)6 - 
ον “Τατάο, ἰπηαίς, οϑαἀιηοάπηι ἱῃΠρεπ]ο, 
νον μίηυς ἃ γηθἃ (φῃτφητια Ῥετοθι ΠΑ Ὁ5 Η!:ρροογα- 
ὔρηις ζει 4} πΑτ 8, ὃ ρουτυ θαυ οηὶς ΣΝ 

μων ἰφαογαῃείαι ρτο ΡΟ 8, μὲ θη ΪηΣ μας τσ 
ἐπα ρηὶ ΘΟΘΙτατΙ0 6 ἀμροηυηι 21] ὃ [λοϊἱὲ 1ρο- 

ἄζας, ὃς γδασι εἰμι (αδἰευδης. Νς νοτγὸ νϑίος 

Φ ἡ 
’ 

π Βοος, σοργηίϑῃ! Ὁ 2012 ριοῶυεβι τς 
Ι οὐυςθα Ὀγ ςουταϑγ οἵ Τῇ 6 ννεϊϊεοπια Τιυβί, ἰοπάοπ 

ΚΕ Α ΦῚ Ὁ ἀ ΡΆ, 

)., ἢ Ὁ : : ὕ ξῳωζί, δὲ Ὡς Ἑαο ᾿ ᾽ τυ δίῃ φρενέρο, πλάνης, ὐί τι ῥᾳσίως ἀπηλλαἥοντο, καὶ τὸν ἐμον ὑῶμι ἜΣ 

2} 

πολλ οἷν ἐθέλοντος οδεαι ὁ ζοιν δε αὐγὴ ὁ ΜᾺ 

σαλεειν ἀρ οὐδ :σιν αὲ ρυετ᾿ ὀλίγον ὠκξεδλύχαοσιν, 
ἐρφόσιν εἶ τα μισοῦσι. μετ δὴ! συμίης τεκγέσιν, Εἶτα 
ὀκξωλεσι τελθίας, τίς ἡ κενὴ ἀστ Φὴ ὼ ὠλύχιφος, 

μηδὲν μα νίης ὀγεφέφευσω. πολεμᾶσιν ἐμφυλα ἦρε- 
μάΐα! ἐν αἱρετίζουσιν. αὐ τενεο ρας σι βασιλῆας αὖ-- 
ἐροφονεέσι. γὴν ὀρυήζοντις, αὐγυφον ζυτδσιν. αξγυ- 
φον ἀὕφιντες γὸν ϑόλεσι Φρίᾳ ὅγῳ). ὠνηστωρᾶροι γὴν, 

καρποις πποράσκασι χαρποι ὅσος δομδμοι, στ - 
λιν αῤγύριον ΓΣ λομ(ανουσιν ὧν ὅσῃσι μεΐχθο- 

λώσιν εἰσιν ὧν ὅσῃ κακίγ.ἐσίην μὴ έχουτες ἐσίην πο- 
ϑέεσιν, ἔχοντες κρύσπεσιν, αφανίζωσι, γελῶ ἐφ᾿ οἷσι 
κακορρα)έουσιν. ὅ᾽: τείνῳ ἃ γέλωτι ἐφ᾽ οἷς σὺ ςυ-. 
χέουσι ϑεσμες γὸ ἀληϑτίης φοσ ξερήχασι,φιλο- 
γεμκέοντες ἔχθρῃ Φρὸς αλλήλοις, δῦριν ἐχ σι μετ᾽ 
ἀσελφεῶν κἡ Τοκέων ἡ πολιτέων, ὶ ζᾳῦτα ὑφ τοι. 
οὐτοον κτιρίατων, ὧν ἐοΐ εἷς ϑανων οἱ᾽αν ότης ὄξι. 

αἀλληλοχτοιέεσιν ὥϑεσζο Θία φονρίζοντες, φίλων αὶ 
πορίοδεν δσπτορίην ὑφρορῳσ, πλεήζεσι πτὶ αὐ ἀξία 
κοὶ το. ἀψῳχα, ὅλης α' ὁσίης αὐ δοιαϑίᾷς ὠνέον ) δι 
δοκεῖ λαλεῖν τὸ ἀΐαλιία. τοις ὃ αλχϑέως λείοις 

μισέεσι. ἢ μὴ ἰδίων ἐρίων). κὶ γὺ ἤπφθον οἰκέρνξς, 

ϑείλᾳ ἤαν ποϑέασιογἡ πτώλιν ἐψγήστιεσιν ἐόντες γπεί-. 
ρῳν γλίχονξ) κὸ πανία δχυ ορέζεσιν εἰς ἰδίην ὅ7:-- 

ϑυμί(ω. Ὁ δικέεσι μδρ ὧν πολέμῳ αἰοροίζω ἔπει- 

γέσαι. γον Ἱ οἱ οἱ καθ᾽ ἐλεέρίεν ὑπὸ ἀσφλιγεΐης, . 

ὑπὸ φιλαργυθίης, υποὺ Τὴ. ποϑύων ἀπτίντων ἃ νο- 
σῴουσι.ϑτρσιται σέ εἰσι τῷ Η.κ πῶώτες “ἢ δὲ τον ἐμὸν 
ἱππόκρατες ἐμέῤῥψω γέλωίᾳ. οὐ γαρ αὐτοὶ τς - 
δ ῥης αϑοίης. αλλ ἀδλος ἄλλῃ χα! γελᾷ οἱ μδρ φὰν 
μιεϑιόντων ὅταν αὐτοὶ ϑοκέωσι νήφειν. οἱ 5 1 ἐραν- 
τον ουλεπτωοτύρίευ νόσιν νοσέουαες αὐτοί. οἱ οὲ δ 
σέο, α δῆλοι δ ὡδὲ γεωργίίω α Χοληθώτων, 
εἰ συμιφωντουσι γρὸργότε ταὺς τέχναισιν, τε τοῖς ἐρτ 
γοισιν. ἐγῷ φἰὶ ταὶ φε μὰ ἐφζωω κρήγνα δημόκρισε, 
οὐδὲ ἀλλός τις αὐ εἴη λόγος αῤμοσ)ατερες φξανγ- 
γέλλειν ἱξλαιποοίίω ϑυντῆβ, αλλ αἱ φεάξεις νο- 
μοϑετέεσι τὼ αὐαγκα! ἀω.οἰκονομίης, κΣ ἐνέκαν 7, 

γαυπηλέυς χρὴ τῆς ἑτέρης πολιτείης ὧν γ᾽ ΕΝ εἴναῃ 
τὸν αἴϑρφπον. οὐ γὸ εἰς ἀῤγίην αὐτὸν ἡ φύσις ἐγδυτ 
νατο, ὠρ Ἰώτοων δὺὶ πάλιν φιλράοξίη χυθεῖσει ἔσφηλς 
πολλῶν ὀρϑογνω μονα ψυχίω, ασουσδαζόντων μὸν 
ἅπαν ἐς ἐστ᾽ ἀδζρῆῆϊα σέωυ.. μννοέτ᾽ σὐτονεόντων 
δὲ τίω ἀδηλότητα φεφοθάσει ἀγα. ποῦ, γα τις ὦ 
δημόκρατε γαμέων, ἡ χωφασ μον, ἡ ϑανατον φο9- 
σεσδδηονσε.τίς δ' ὁμοίως παι οτοφφέων ἀπὸ Ἀρίαν, 
ἀλλ᾽ ἐδὲ ὧν γεωργίῃ»"α πλιόφ,κ ναυτιλίη ὃ βασι- 
λείμρ ἡγεμο!» ποὺ ὅσει ὑπείρη οι κῷ' πὸ αἰῷ- 
γα ου δὲ εἰς γὸ φεϑσέλσβε ρει τ ἘΣ) Ὲ θῆσιν 

τα δα ἐλ βίοτος ΤΡ ΜΓ Ἀμὴς 
5. Υ͂ : ἐπ ον δ κῷ ἀμυν ον Ὁ ς 

γῶν οὐ μῥμψηται. μὴ ποτ οἰμὺ ὅσος γέλάς τουτῶς 
αλαῤμρφος, ὃ δὲ δυμόχριτος. μαλονωϑεὶς ἔφη τὸν 
γόον ὑπαρχείς » μ(κφῶν 26 Ὧς ἐμῆς. ὠμης ὅπό- 
δῆμος ἱππόκρατες » ἀταραξίης κοὶ ἰαρατὴς μιί- 
τρῳ ὅλ; σκοπέων δὴ ἀγνοίζω. ταῦτα γὰρ αὐτο δῳ- 

ἕ. νυῶ οἹ ὡ 
1) 
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ἐπ᾿ αῤηρόσι τούτοισιν ὧν τῶ βίῳ φρονγοβλά βέες τι- 

τύφων") ἀσυλληγίφῳ δχανοίῃ ἃ ατοχτα φορῆς δυσ 

ὔακτοι. νουϑεσίῃ γὸ αὐτάρκης ὑπήρχον ἡ Ὑ συν.- 

ἐάντων με βολὴ. ὀξείῃσι τοφπῆσιν ἐμπηήηουσοι 

αἰφνίδιον ; τροχηλοσίζωυ παντοίζω ἐλίοσουσα. οἱ 

οἢ᾽ εἰς ἐπ᾽ ἀῤηριγ νοὶ βεβαίη ὠκλελυσμᾶροι πᾶ- 

θέων κι τοὶ τὸ σιωωεχές σὺ μέπη ὄντων ἄλλοτε ἐλ- 

λως, ποϑέοντες τοὶ λυπέοντα ; διζήυϑμοι τὸ μὴ 

συμφέρονττι ὧ)άλιν δέονται πορλλῆσι ξυμεφορῃσιν. εἰ 

δὴ ἐμμερμήραζε κατα διωύαμιν Ἰσδιίυυ τὰ ξύμυπον. 

ᾧ ἕρδειν, ὠδζα πίωτον ἐφφούρεε ἵ' ΝΣ ἑαμ τὸν ἐς 

“σοί δος τὸ σύγκρασιν ἰσδίζω σαφῶς καϊφνοήσας 

καὶ μὴ Φ δχιϑυμίης δ “ραδίω αόφθιςον ὠντείνων. 

Ν δὲ πλουσίζω φύσιν οὶ παντῶν τιϑη: ἶω δὲ αὐταρ- 

κείης ὁδοιπορέων. χα ϑεάπὲρ δὲ 0 ποϑέων ὧν οἰ)ε-- 

ζΐη χνδιιυΘ’ φοόδηλος οὕτω τὸ μέγεϑος δὴν οὐ- 

τυχη μάτων ζχησῷ αλέςες:} ὅς γ. ἀρήσημκοι σὲ δχὶ 

Ἴησι κακοσαιμονίῃσι Ξωυϑεωφοιαύτα, Ἄλοὶ δὲ τὸ 

ἢ πέλας μηδὲν ἱσορέοντῆς αὐτὸ ἡ ἰδίης κακοώφα- 

γίης ὠπτόλοντο. τὸ δὲ δῆ λα καϑείπερ εἰ σγλᾷ μὴ 

ϑεωρέοντες πύσειγ μα τὸν μακχοιν βίον ἔχοντες 

ὁδυο δύων κοὶ μὴ “βυομδῥων. ἐξ ὧν καὶ τὸ ἐσόμε- 

νοῦ ἐχρίω «κοατανοῆ στ. (αῦτα ὁ ἐμὸς γέλως. ἀφο9- 

γες αὐ ϑρόνποι πσόνηοίης δίκας ὠκτίνοντες φιλαρ- 

γνοίης οὐἰπληςίηξ, ἔχθρης ᾿ὠνεσρείης, ὁ χιβουλῆς, 

ἐὰν ἴης; αῤγαλίον ἐξειπεῖν μευ χων κακῶν. 

ἀπσειο γάρ τις ὅξι. κὰν τούτοιδι οολοηλοκίησι 

αὐϑαμιλλέονται σβολιόφρϑνές. ἀρετίς εἷὲεαρ᾽ αὐ- 

τῆς τούπιθ’ Ζδὶ τὸ χέρειον. φιλο δίζωυ γὰρ ἕ- 

χουσὶ,. φιλησονίζευ κέσ μοῦ νόμοισιν ἀχσείϑτοντας. 

ὁ Φὲ. αὐδἶἕ κακδίνοι τίω “πορφαμρεσίζ. μήτε 

δρήσΘ’ μήτε ἀκοῆς μμετέ χονίας μού σ᾽ αἰϑϑη- 

δις αὐϑρφόσσου ἀτρεϊίη δ,ανοίας τηλάυλοτι. τό, ΤῈ 

ἐὸν χϑὴ τὸ ἐσύρδμον ᾿τοδουδμδμο!, δυσειρεςεῦνται 

πᾶσι, (6ὴ πτίλιν τοῖσιν αὐτοῖσιν ἐμπέλαζοντω). 
αβ- 

γηστέμλμοι πλόον » πλέουσι. γεώργίζω ἀπείσείμδροι 

αὖοῖς γερῥδουσί. ὧκ ἀλλοντες γα μετίοὺ; ἐτερίευ 

εἰσώσονται. ϑώψαντες ἃ ἐ οδύνησειν παλιν τρέφου- 

διΐ γῆρας σὔξαντο. εἶτα εἰς αὐτὸ ἀφιῤόρδροι ςενά- 

ζουσι) ἐν ἀπείη Κα ξείσά, βεβαίαν ἔχουσι γνῶ- 

μίω. ἡγεμόνες αὶ βασιλέες μιακαοίξουσι τοῦ ἰ- 

σεν, ὃ δὲ ἰδιώτης δρέγεται ξασιλεέιας, δ'πολι- 

του μϑρὸς τὸν χηοοτευνέονίᾳ ὡς ὠχίνδ᾽ νον. δχεῖ- 

οφτεχϑὴς ὀκέινον ὡξ δ τονέοντα χατὰ πάντων. τὶ 

“ρ ὀρϑίω κέλόδυϑον Ὡς ἐρημμίης, ὃ στωρξησι κ
α- 

ϑαρήν χὺ λείην κἡ αἰ τού σ΄ ἤΠαιςον. εἰς ζὼ ἐδεὶςἸετόλ- 

μῆδεν ἐμ μδῥειν φέροντι σὲ Καὶ τίωδ ὦ αγῆην χα) 

σμολιε , Ῥηχοβατεμῦτες «οὶ χαταφερόμδμοι καὴ 

«ρϑσπόπίοντες εἰ ϑεμάνοντες ὡς σὲω:ζουϑμοι, 
δ ο.-- 

ζοντές ὶ ὑξερειῦτές φορϑηγ μδμοι. μὴ οἷς μδὲ αὐ- 

χὐῶν ἔρφτες, ἀτιάγαλοις ἰσοπ 7 χὰσιν ἀῦλιο- 

τα τοθὰς νἱτσ σοπαθηἸοητίθιις τῃθητο σαρτὶ σα Ο" 

εἰπητ, πο ἤχοητο γατ οοπατιοη!β οχρεῖῦο, ΠΟΤῚ 

ἀϊπατασα τπροζαπι ἕλος" δ ἀ συ ης. 5 4115 ΘὨΪΠῚ ἔπε 

εἶς ἕπς αἀπιουϊτο » το οὐμπαίαπι σου 1 0410; 

αιΐα (τοῖς σοπποτῆομδυς ἱποὶ ἄθηϑ 9 τοροητπαπι 

ἃς ουνηἰτηοάσηι γεγααι νας τοτάγοστῃ ἀργά ΟΠ ΕΙΙ 

ἴῃ πποητῖς ποτίοπα γοροῦῖτ: ἢΠῚ νοτὸ ταπα παπὶ Βα 

δὐαρταῖα ἐξ ἃς βεπηανα οί οι σοη τ Θ ΠτΕ ἱη 01" 

ἀσπτίπιτι οδ! τί, αἰ τοῦ Ἅ]τὰ5 πα τυ πἰτίαπι ἀξ ΤΗΝ 

ἐχροςοητοβ» μα (απτ σους Πα ΠΣ ητΕ5. 2 1: 

αὐ αἶτὶς. οαϊἀπϊατίθιις αἰ ἀν ὸ νου ησαγ, Οὐδέ Ι 

45 οπτηἶα τα ἔλοιο το νἱγιθ 5 ππθπτς νογατεῦ 

νιτᾶτη ἂρ Οπγη] σαι ἱπιπιαη (οταλύοῖ» {6 ρὲ 6 ΡΓΟΤ 

δὲ ποίξδης5, ἃς (αλην ΡΠ115 σο ΠΟΥ ΟΣ ΟΠ ΟΙΤῚ ἀροττὸ 1η- 

το  Πσοπς 5 σαριάϊτατις. {πάν 1η ᾿πππιίταμι ΠΟΙ͂ 

οχιδάοίος, [δὰ παϊαύδαι ἀ α!τδι ὃ ΟΥ̓ 1111) ΑἸΠΠ1" 

βάθυν μοῦ οα πα: αραπάδ {Ππρροῖαπτ (οαπεγοτν 

Οὐοπιάηγοάϊι) ΟΡ ΙΠΊ115 ΠΟΥ̓ΡΟΓῚ 5 μαδιτυς ἀΠέ" 

ἐτιοσα πγ΄ ΡΟΥΙ σα ὉΠ] ἀφιυίης]ὰϊ » Πἰσ πλάση το ΠῚ 

(ἀς οΠ6 Ἰαδτίςας ἐν Α εθυς αὐτόηι ἴῃ αὐτου 5. "1" 

ἤσπδο σου ρ οἰ ηταν. ΑἸ) νετὸ δηλ ΠΥ} τ 

τ] αἰ πὰ σου 5 (δ Ἰοἰθητες ργα δ {015 αι μρυ 

ΡΟΓοαΠζ» ταδηϊξείζα νοῖας οὐίσιγα ἤθη Ρουθ 

τοϑοοὶπι ταπλθι ΟΠ 5.41 Ν ͵1Δ1}} ΘΧΕΙΡ] ΠῚ παροαηΐ 

δου αι βαης ἃς πο σης 5 ὁχ αυδι5 αὐος 

βατειγάπι οἱξ εοσποίζετς ὁροιτοῦατς, ΕΚῸς οἰ π6 

ΤΠ ς σατο !α, Ποπλπ65 ᾿ΠΠργθοητ6 5» ΤΟ Τὴν 

Ἵτπ- βαπας ἀδητϊος αὐ τ απ ΧΡ] 6 Ό1}15 οσυρ  ἀ1τα05 

Αἰ δἰ Εἴασαθν., ᾿η Ππἀϊαταπι » Πράοϊογυμ ΠΟΠΗΤ 

Ποτιπη, ἀφ πτία. 1 ποις εἰν νυ! του τλδἱο΄ 

ταῦθα τὐδοδιπατγισοπὶ (οἱ οττίατι νευθὶς ἜΧΡΥ ΠΟΙ 

εὐπι θογαχα ἢτ ἰπΕ πῖτας ἀυα ἀμ) ν. δί 'η Π15 οὐΠὶ 

ἀοἱοῦς σοιηπίθητῖς ρύασα ἤλθηζα 1ΠτΟΥ [ὁ το!" 

(ἐπεὰν: Αριά δος δυῖοην ΨΊστατΙ 5 τη ὐδ"5 μαροῦυΡ 

απο εἰν ἀέτειίμδ. Μειμάασιία οηῖτα απηαηῦ , δι} 

᾿ἰσ [δ᾽ ὀχουτος ον ΟἸαρτατ! 5 “Ἐυἀ}λ}Ὶ οχιο τ, [66}" 

θὰ ταὶ πἰ πιὸ ραγδηῖος, ᾿ Εἰ!ς δυζοηι Π16 115 αὐ αὺῖ 

αὐ δ ἤ0}}0 ρτοροῖῖτο ςὅπῇ]ο υπό, σοπάοπιηᾶῦ 

αἰ ἢ ποάϊε ν ΠΟ ἢ 15. ποαιδ αἰ Ὁ] Ο 15 ρατεὶο!ρε 

πε: Ατίοϊας Πουλιηὶς οὐ 5 τοέϊα 1ητς Πρ εηπηῷ 

ουνίηυς ἐρ᾽ πάἀείςοης» θοῦ ρυαίεη5 δέ ΓαζιτιπῈ 

ρταιπάςει, Οἰηηι ἀοτείαηταυγ,ας τοις αὐ ελαεπὶ 

[ὃ δἀηυησάης » Πα ρΑτ ΟΠ τὴ αὐοτίφητες, πα σα" 

στὶουϊταγα Ρτορυ!ατα. τασίας στα ΠΟ! ΠΗ» αἱρά!τ 

οατα νχοῖδ.. αἰϊααι ἱπάπουης : Πσερτος ΠΡεΓΟϑ Ψ 

Ρε πη 5» δ ἢϊς (δρυϊτῖς αἰἰο5 ργτοσγοδηξ» δὲ γα 

οἀιςαηι»ίοπείξαζειη Ἔχορίδηϊ; οὐπιαιοιςὸ ρεῦας 

πδυητ, σοπλαπ» ΠΕ] ὁ αις ἴῃ ἤατα ἄντα μρεηί 

ρεγπυης. Ῥεπορο5 40 τοσθ 5 Ρυ πάτα υεατμῖ 

Ρταἀ!σαητ, ΡΥ Άτις τΟΘΊ ΠῚ 12 ΟΥΤΠ ΠῚ αβοίθαι, ΟΝ" 

ἘἈερυδ]σαην τορὶς τ σου. τα ΠῚ ῬοΠΟΙΝ 

Ἔχρδγίθην δι ἀατ,αντίξοχ νογὸ Π]ὰτὰν ουτ Ἰη οπῦηΙἢ 

Ῥοτοπτίατῃ ἐχθγοςηζοηη. Τὰ οέζαπι ΕΠ} νίττιτ 

Ῥυγαιῃ ; τ πτηέαηυς ἀἤρΟΥΔ 1» ας Ἰποβεπίαπι "0 

σοΥΠαητ: ΕΓ 4υδην ὨΜ]] ες ̓ πσράοεο (ποῖ, 

τησοςελαν αὐζοπὴ ὃς τοτευοίαπι ἔδγιηταν ὃς ρεῖὅ" 
(ρεγα ἀοἶατι ἰπσεάπης ἃζ οὔεηάπης, ραυίαυς ετ!ἃ 

ἀδοιάφιητινοῖας ἢ αὶ ροτίοαδτοσ ἀπῇ οἰληῖος 

εἰν (δ αιιξεοβ,ραττίπη ργφοοάδτες5 οοπτόάιπι. ΕΓ ΕΟ 
Ὶ 

᾿ . ν Ν 4 ΠῚ 

υοίάαχη ἱπηρινάεπτεια ἔγτοτος, πϑέληι αἰ Ἰθ ἢ] οὐδ} 

«δίης φώθᾷς αὐνῆς. ὐαισδείῃ πισυσοι,. οι δὲ τήχει «οτγῆροηα! ἀπιοτεβ Ππςςοηάᾶς, αιοία οτἸᾶ Ἰροτῶὶ 

ἀπ αν ἀόδάςοκ ΖΝ ἐχλήλοισνν αὐτε- παν’ δὐατγιτία πιοτθ. ταρθξαςίτ,4 11} ἡτα
τζιιας τη 4129 

; ν 
Φ » .“ ΞῸΝ Ν ; ς εν " 

Οιλάρθας οὶ ἜΑ ΤΥ, τη {ϊευῦς, ΔΠ} νοτὸ Δηιδὶτοπὶς {ππάϊο 1π γα (δέ 

πιήϑεν7) οἱ ὃ «ἴων φιλοσυξίης δὶς ἥεθα ἀνά θέντας, 
γάρ»: 

τ 

.»-{;: 

Β το - ο- οὶ 

---ὄ-----.-- “-ς. «2 ἡ ιυ χάρι ΞῪΝ - ως ....ὕ.ἡ ΞΘ σα ον σον Ὁ ἐΘϑοσε ϑωρεις αὐ 

τα ασῆσττο 
γα νυν ΟΣ 

ΞΞΕΞ αὶ 

»«:...Ξ 

Βοος, (οργτηίᾳῃ! Θ 2012 βγοῶυδϑβι ἰς 

«θα ΒΥ φουπθϑγ οἔ Τῃ6 Ὑνϑίίσοπιθ Τυυβὶ, ἰοπάοη 



5 ἢ Βα 55 Ὸ ΧΑ; τ 329 
᾿ ΟἹ ἰκοἰςεῖς σγαυίζατο ἱπὶ οχίτῦ) ργεοξαπάσπι ργαοιρις 

ἴξς ἀρξοεαηζμγ, ἀισαας, οἰπάς φαϊποληῦ» Ὀεηςῇ- 

ΘΟ. ςουξογοηο σταζιαμλ ἀδιιουφητοῦ » ἀοιηάδ 

Ραμίτρηεια ἀπέει ναπαϊοἰεία: ἰατα ντοϊαηξ» τπα]έσις 
Ἀβιςιοηάο αὐ ᾿αϊπιϊοἰτιας ἀδαεηίμης, ὃς φορηδτῖο- 
Π15 Ἰαγὰ θ9 110 ἀρροταηῦν μογίιπιαε οπγημιμλ ἅπ- 
τίεια, σασίᾳ εἰς, . Ωυμηαι ἴῃ τὸ Ὁ ἱπξλμειθυ5}1α- 
ἀπ δυμά!ς ἀἰογοραητό ηπ05 9 Ομ Π.ΘΠ8 ᾿πἀίοῖο οα- 

τος » χα ιου α [εἰς ἐοττὰ οδταλτ, ἀεἰςέζας, (δα 

δῇ οαριάϊτατος αἴτίπεῖ » ΠῸΠ τα την ἃ Ούμε!5 41- 

ΤΗΣ ἴνι15 ἀ᾿ βού ητ.» ΠΠΠ αιὸά βοτὰ ἰη εὖ σιοά (ἀ- 

εἰς οἵ (ο οοπτίηθης, Οαΐπβτι οηΐπὶ [60 δαγιπι ἀς- 

Οἤμτη τα τόσα ἀθά απ αἰ παπὶ ται} ΔΙΙΘΠ 1:ΠῚ 

ν(εραπαι οαρτάϊτατς » αα ργαίιαι ἱπερότα αυοάαμη 
ἀοίατας οὔ; Ο τὰ ραγάα 5 τ χρί  ΡΊ]οον δα! ἀἸταζοθιη 
δάμη τ διεὶς αανάομ αροῦ, [δα φασητν ἀσιιᾶὶ ἀρ- 
Ροῦτ, Γμιριις νοτὸ ἀΠδηπίατο πο (είς Οὔτ] πο: 
Πρ λτιο αἰ πηεητο», αϊοίοίςν, Αἷ {1 ἀϊε5 ἸαπράηταΣ 
ποῤειδις, Βοιλλιο Ποῖα σαρίτα σου μα! [ἄτιο- 

ἴθ, ἡ Ἐταπαϊποτίατίοταπι τουηρότιηι οὐάο», δος 

τὶ χα ἄοιν φαϊαταπε είς σοίτας Πποιὴ αὐξοιτ ον 

τὸ Ἰηλη0 Ἡδιάϊαις {πναΐο σοπείηθηζου ἀριζδῖαγ. 
υοηλοίο Εἰ ρροογαῖοβ » οἰ ἱαηζθι οἱ» Δρλογθη] 

“ιιοά (0 σοιπποάο ρυϊποταγριοη ἀογ]ἀφαπης βρι 

σραξαις ἢ "5 πο μαῦιτο Ρογ συ]οσιμ) ἐς οζξα 

Ρου ργωοιρίτια ἃς αἶτα πιάτα βογατυν, ἱπτοη(ο τα πὸ 

ΧΟΡ αι ΝΟ τἹάοο ΟἹ 41] Δ ΟΠ ΠΗ) αἰτὶς πλεῖ- 

οἴδιις οι ἔα ἀδηνοτῆς, ἀδιπμάς πγατα ᾿ποιί το. 

Ζυδ ςατ ρΙοησυν Πιδανουίοτιτέ Εσυϊάσπιν ἤδο Ὠ}}- 
᾿ηγὰ γγάἸοαΐα ἀπιοο,, νὀυλπι ἴῃ δὺς Πα αϊᾷ τ οἱ ὉῚ 
ὉΧΟορίταιο σαροίοη, 5 Πρ ς ΡτῸ ἔτ πιρἀ ἰοἴπαιη 

οἰἷϊς οροσταϊτνιοης αἰ χυξ 4} Ραμα γισαἀϊοαητξτα 
ΞΟ ρον υ, Οὐ τοὶ τὸ αὐτποποῖο ἀοίρεαῦ ται 1}ς 

βαβοναα ἈἘ(Ουϊαρίιις, αὶ ρτὸ (οτιιατίβ ΒΟΥ] ]- 
15» Λα ΠΥ δοιιοίοΙ) γοοογάἀατοηοΠὶ ἔα] τ. 115 1- 

ἕξις ταροτγδυίς. Νοη νὶάθ5 πα αποα 6 1115 νἱ0}} 

Ῥάγοις ροηι οὐΐϑ, ἀμ ῃν τη τα ληἷα οαυίαπι 4 1Γ0 8» 
ἀπ πλίξια πγδέϊζο ἃς γρίροο » 4υλη 1) μοιηλδθιις 

ΡΟΥΓΟγυτατὶ Οροττιῖς ὁ ΝΟΠΙΘ 'ψίάοδς πλιμιάυμη ᾿- 
Ρίαμη ἀσπηαηΐτατο τοάπηάατ ὃζ ἐσ ηϊτας αἀπιοῦ ι8 
ΒΟΥ ΠΘΠῚ βού οποϑ οασυίατε ὃ Τότας. μοῖπο αὐ 
Ἰρίο οττιι πιουῦες οἵς. Ἰλύπα φάποαταν ἱπ0}}15») πτ 
ΧΙ αν (ἀρρίοχ πηριοταύράσηι ἱποτοίο τ». ἐπ ρ το 8 
ἃζ ἀριηρις οἱξ, ἐπ! ξἰτατίοης ριον}! πα ῖρο 55 Π|8- 

ἴδτς γισοῖο σοι Ετατα 5» ὔς αταῖς τηλγ (ΕΠ 8» 
ΤΠ ΘΥΔΌΠς , ἔπος ἰαροῦο5 ρὸν πηργυάεητίαπι 6Χ- 

“οἤρης, Τ αἰ ἐς οπὶτι οχ πιάζοῦπο οὕθοτο (λη]ς μεῖς 

ὮγΙχτο ργοιίσυτξ, Ῥγορτοτοάσας Πὶ σα! ετη ἱπά!ρ. 
Ἡλι πα! ἃς τωσησάίςα τὰ τεξουσὶ ἢπι φαἰ απ ταῦθ 5 
ςΡυση 5,41} ἢ ἀ το 15 ὃ {μιρτὶβ Ρεγροτιὸ ψεῦ- 

ἈΠ ταν, 411} [πὰ ΘὈτιοται οι.» 4}} ᾿ῃ τόσαι ἀἰ]οηᾶ- 

ἴαη οαρτατίθιις » 41} Ἰῃ ὅπ ρογάθηά! 5, Ουδὰ ἢ 
Ῥβο ξηγιις παΐ]ο ἱπτας το το νεἰαπηθηῖο ΟἸΠΠΠῚ 
αἰδϊτατίοπος ἀοζεσογο ἀοἶπάς ἰτὰ απο ἱπτιβάραη- 

ἴαιν ἰη(ρίοοτο πο 5 ΠΩΣ οάοτο ν᾽ ἀθύθημης. » 1105 

γεγὸ νρμῃχοτο,α τος πὰ 'σ}}5 νουθεγίδυ5 τοτηπογερα- 

Ἰος νοπθης πηἰΐοογοναμος ἱπΠάϊα5 γπιοσο, δ] δ τας 
ΠΟΩΪ δι ςἰχαάετο, μος σαάοτο » 105 ρίογαγθο ΠῸ5 - 

᾿ΙσοΥ ἢ) οοιτοπθ πα παράϊταῦι νος ν εγὼ ΠΊΠγ18 

δ᾽ εἸοὴς ἀεήρετς Ἐς οοιτὲ πυσάδπη ἔπης 1 Δη1- 
Ἰηὶς αἰτχὰς τοςοπά!τα αϑείοης5.Εκ1π ἢ 5 ραττα) 481- 

ἐπ Τ᾿ ἸῸ ς. ΡΥ ΠῚ γοιὸ [6658 ρεῖοπτοδ» ἀεπε- 

ϑδῆζος , ραυροτος» ΓΕΡῚ5 ᾳ Βἤτιοητες . ἔλπ)ε ορ- 
θοῇ, ΗΠ Παχασταιαεῖ, Ἰουά άϊ, ἐξ Ὲ} ἢ} νοτὸ ἀς- 
ἴζ!ς σοΠ]εητος τουΐτος αἰθητο 5. }}} ̓πσυ]δητε5. ὅπ 
ἹΠἸΘρΟ]Ιθητος., Θὰ αι Βαρεης ρΙῸ αἰ Βαρεηζος 

οὐ 
ἦν 

Ὅ 

ζοργηίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑβι ἰς 

ςουπίδεγ οἵ ΤῊ6 υνεβίϊεοπιαβ Τγυβὶ, ἰοπάοη 

βείϑεικακίης, εἰς βυϑὺν ἀπωλείις καταφέρον-- 
ταιικαίωσκοίηγουσιν ὀποικοοδὸ ῥύόοντες. χαρίζονται 
εἶτ μιε(ᾳνοοῦσι οὶ ἀφαμρέονται τοὶ φιλίης κα α. 

κακοχρᾳγέοντες εἰς ἐχθρίω,, τοὶ συγηβυείης πολέ- 
μοῦσιν. Κοὴ τούτον αἴτιον ἡ φρλαργυρίη πίνῃ πίων οἰ - 
ϑυρεόντοον ὀγαφέρεσι, παρ᾽ οἷσιν ἄκρατος μδρ ἡ γνω- 
μη,τὸ ὃ φρο απεσιν, τερπενόνοἐν εἰ ὲ τοῖσι ϑυμοῖς . τὶ 
«ὐϑμοσὸν ζ᾽ ώοις λόγοισι δα λελοίπασι. πλίω ὅτι 
ὧν αὐτωρ»είῃ μδύουσιν οἱ ϑάρες. τίς “ἂρ λεόντων εἰς 

ἱῶ καπέκρυν ε χευσίν. τίς (χῦρος πλεονεξίην ὦκο- 
ρύξα Ὁ. “ἧς πέίρθαλις ἐτιληςέίυ! κεχώρηνκα. δεψῷ 
μϑὺ ἄγριος οὺς ὅσον ὑσδαΐος κορεῶ. λύκος δὲ οἴαρ- 
εδεώψας τὸ ὥϑς αϑ εσον τῆς αὐαγκαιας τοςφῆς. αὐω- 

πόπαυτα; ἡμέρῃσι δὲ καὶ νυξὶ σαυαπζο ῥᾶρησιν ἐκ 
ἔχϑι κόρον δ᾽ αἰθρροπος:ρόνων μδρ ἐνιαύσιωνίᾷξις, 
ὀχρίης ὠλύγων ὅθι τέρμα ὃ δὲ τὸ οηνεοὲς οἷςροκ(αι- 
γίζω ἔχει ὃ ἀσελγείης ὑππόκθατες. μὴ γελοίσω τὸν 
κλα ονίᾳ δὴ ἐροῖτα ὅτι συμφεροίντως δποκάκλιᾷς αἱ. 

Αιμῆρμν Αναν ἠνήο ταῦ αἰοὴ τὴν ρόρυπικι κατὰ ἕν 
οῶ ν" ἄρημινᾶν πελέλνακδχιτενὼ δ γέλωί(ᾳ «μὴ 25 

λάσω τονεσίου νῆα πολλοῖσι φορτίοισι βαγήίσαντα, 
ὧτο καὶ ἀὐρίαμις μφόμεμον φῇ ϑτιλοίἼη οὔτι κατε- 

(ύϑισε τι πλήρυ. ἐγω μδιὺ οὐκ ἀξίως δοκέω.γ)ε- 
λᾷν.ἀϊξοιρειν ἡ κατ᾿ αὐτ ἡ ϑελ ὄντε λυπηφόν. ἐἰλλ᾿ 

οὐδὲ ἰατοικίο ὑτὴρ τούτων ἐχείω εἶνωι μὴ τέχνω.. 

μδμίω παγώννα φαῤμαχα.ὃ σὸς φοοζ ον Θ΄ ἀσκλη. 

γπὲς νουϑεσί!ὰ στε γνεϑω. σώζων αὐδορφῦπρες » 7015 

οαιυοῖσια δὐχαςφιςεῖτω οὐχ δρὸς ὅτι καἀγῶὼ κἱ αἰ 
τῆς μοίρης εἰμὶ, μῳνίης ζήλου Θ’ αἰτίϊω τὸ, ζῶα 

καταχπείνω κρὶ αὐατέμνω. ἐρίῳ σ᾽ ἡ ἐξ αὐϑὸρώπων 
αἰαὶ αὐτίζω ἐροί νῆσοι .ἐχ δρᾷς ὅτι ὃ κόσιμος μμίστιν-- 
ϑρῳπίης. πεπλήρρ 7) τὸ ἀποιρῳ κατ᾿ ὠυτῃ πώϑτα 
σωυήθοοισεν. ὅλος αὐθρφοπος ὀκηγυετῆς νσύς ὅὰι 

φεφόμδμος, ἴγρηςος ἱκέτης βοηθείας. αὐξανόρδμος 
ἀτααλοςιάφρων δζα χριοὶς παι δαγωγίις. δδρο 
σὶς ἰκμάζων, αὐοακκίδίζων » οἰκτθός.. Ὅες ἰσίοις 

χοῦς ἀλογιφτὴ γεὠργίσεις. ιὧκ μηξῳων γὸ λύθρων 
ξέϑορε τοιῶτος. ὀχ τέ το τὸ οἱ μδρ ϑυμικοὶ, γὴ ὁρ- 
οἧς ἐμέξε γέμοντες οἱ οἢ, ὧν φϑυρῇσι τ μοιχείῃσι 

δ,ει παντός οἱ οἱ ἐν ὅχιϑυμίησι Ὁ ἀλλορίον.οἱ οἱ 
ἐν ἀπωλείῃ τ σφετέρων, ὠφελς εἰύναμεις ὑπὴρ χα 

χαςς ἑπείντων οἰνοήσιας α᾽ακα λύψανίᾳ μηδὲν αφέι- 

γαι ἅ' ἐντὲς «οδακαλυμκία, εἶθ᾽ ὅτως ὁρᾷν σοὶ φρρησ 

σόμδμα ἔνδον, εἰσ μδω αὖ, τοιὶ μδι,ἐϑϑίονίᾳς οἱ δὲ 

ἐμέοντοις ἑτόροις ἐδὲ αἰκίῃσι ςρεβλοιῶτας. τοι δὲ 

φαῤμακα κιμξονᾷς. τουὶ «ὲ συωγοειεῦτας ὅχιξε- 

λζω!, τοιὶ δὲ, ψηφίζονίᾳς. ἄλλοις χαῤρονίας. τοὺς 
δὲ, κλαίονίᾷς. οι δὲ ὅψη κατηγοράζω ἐῶν φίλων 

συϊ)ράφονζας.οιὶ δὲ δὲ φιλοσοξίην ἐχφοονας. Καί-- 

τοὶ γε βαϑύτεραι φρήξιες δ κὰ γυχν καυϑορμέ- 

γων.γἡ τούτον ὁκόσοι μδὰ νέοι, ὁκόσοι εὲ τρεσ βύται 
αὐτειῦτες, αῤνσύμϑροι, πενόμϑροι, αὐδιβοιαίζοντες, 
λιμᾳ ϑλιξόμδροι. οἱ δὲ ἀσωτίῃ βεβαρυρᾶροι,ῥυ-- 
πόοντες, δέσμιοι. οἱ ὃ ξυφῇσιγαυριῶντες, ῥέφοντες, 
ἄγλοι ὃ οείγηονές, ἑρορξοντες ἃ ἐχξσι φρὸς τὰς 

ὸ ΒἘῈ ἢ 
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410 ὨΙΥΕΆΦΟΑΥΜ σαἈΦΟΟΚΛΥΜ. 

ἐ λσιζο μᾶμας φορήξιας δρμώρϑροι. οἱ υδῥ αϑαίογυν- 

τοι, οἱ δὲ φειδω λοὶ οἱ δὲ ἀἄπλιηςοι, οἱ δὲ μὴ φρονίον- 

τες, οἱ δὲ τυπηόμϑμοι,, οἱ δὲ ἰαῇρηφανόοντες , οἱ δὲ 

ἐπα! οϑυδροι κενοδοξίη.νὰ οἱ αδριἵπποισι παρεςί- 

“ες, οἱ δὲ αὐ δρώσιν, οἱ δὲ κυσιν, οἱ δὲ λίϑοισιν ἡ ξύ- 

λοισι. τι οἱ μδὲ ὠρεσβείησι; οἱ δὲ ςρατηγησιν, οἱ 

δὲ ἱεροοσιωύῃσιν οἱ δὲ ςεφανηφορέοντες οἱ δὲ ν ὅ- 

λιοισιν, οἱ δὲ ὑποκτιννύμδϑροι. φέρονται δὲ τούτων 

ἕχαςοι, οἱ ρδῥ 6] ναυμαιχίίωυ,οὶ δὲ ὅ): φρατηγεΐα,, 

οἱ σ᾽ ἐπ᾿ ἀγροικίζω. ἕτεροι σὲ »ὅ)! νήαρ. οἱ δὲ ἐπ 

ἀλορὴν . δὲ δὲ ἐπ᾽ ὀκαλησίίω » οἱ δὲ ὅλ: ϑεη- 

σρον, οἱ δὲ ἐς φυγαδείίω. αλλοι αΛλάχοσε. οἱ μδρ 

ἐς φιλησονίην κοὴ ἡσυ ποίην καὶ ἀκθάσιην. οἱ δὲ ἐς 

αὐῤγίζω καὶ ῥαϑυμίδω τὰς αἰ αξίοις ἂν ρῇ τοὺς δυ- 

ςήνοις σρ έας τοιαῦ τος ρον τες 15 τοσαυΐας πῶς 

μὴ χλόυάστοορμδιμ τὸν ἀκθασιην ἐχοντα βιον αὐτὴ. 

καῤτα γαρ ἔλπομαι. μηδὲ τὴν σὴν ἰατέικον αὐδά- 

γᾷν αὐτοῖς. δυσαρες ϑν.) γὺ ἰκορήσῴ,κ) μφινίην 1 σο- 

φίην νομίζεσιν. ἤχεσοι γὰρ υπῦ γοσεύντων σαφέως 

λωξα ζεῶτῳ σε τῷ πολλὰ αὶ δ γιςημηςἢ ὅζῳ φϑυ- 

νον,ἢ δὲ ἀγαφαςίην ΟἿ᾽ γὸ νοσέοντες ἁ μίφι τρί σώζε- 

ὅα!, ἢ αἰτίην ἢ ϑεοῖσιν ἡ τύχῃ φοφφενέμωσι. πολλοὶ 

ἃ φῇ φύσφ προς ψαάυσοντες, ἐγ ραίνασι Ὲ αὔεργ Ὧ]- 

σφιν το μιρῈ: σὴν «ρξφσοιγανακτέον τος Εἰ νομίζον- 

ται χρ:φειλέτωι οἱ πολλοὶ τὸ ἡ ατεχνίης ἐν ἑαυ- 

τοῖς ἔχοντες. δριές τ οντῆς, ἐχθαίνεσι τὸ ἈρθίοσΟν. 

ὧν αἰϑιηζῖσι γερ εἰσιν αἱ ψῆφοι. ἐξ δ οἱ πώϑχζοντες 

ὀϊξομολογέ ἐν ἐϑέλεσιν, δ ξ οἱ ὁμοτεχνεέ οντες εἷοτυ- 

ρένιφϑόνος γὸ ὁγίςει). ἐκ ἐπᾳ οος ἦν Ὁ ζιάτων λέ- 

Διέων ταῦτα στιφέος εἰδῶς ὦ αὐαξιοπαθείῃσι σε 

πολλάκις ορνηϑενίᾳ καὶ “᾽ ἐσιὴν τῇ χρὴ β.σκανίην 

φιλοτεύθεισον. ὠρεκίης γὲ ἐσδμιιης γνωσις» ἐξ (»- 

τυθίη. λέγον ταῦζα, ἐπεμεισία. καὶ μϑ! δαμοίγητε 

οτος δῆς τις χῳτεφαάνετο 5) δ προτέρην ὑυτὰ μφρ- 

φὴν ὀϊξελελήσ μην. καὶ φημί, ὦ μόκραξ μεγαλό- 

ξονε. μεγάλας γὸ 1 σῶν ξονίων δωρεαὶ εἰσκων «- 

ποίσοικαι!. πολλῷ γαρ μι σοφίης θυ κἂσ μι π- 

πλήρφχας δονοςέω τὲ σεῦ κύρυξ ἀληβείην αὔθρφο 

σήνης φύσιος ἐϊιχνούσευντος κὶ νοήσαντος Ὁ λᾳλή- 

οαντος. ϑυθαπτοίην τὰ λαίον Ὡϑῳ σοῦ κ᾽ ἐμὴς ὅχα- 

γνοίης. ὠπαλλατ: μα). ὃ ὥρης τῶ τ᾽ ἐξιέσης κὶ α' τὰ 

στόματος τημελείης. αὖριον ἢ τὸ ἑ ξῆς ὧν ταὐτρι 

«Ἀρησύμιεϑοι.αϑιςείμην ταῦτ εἰπών. κ ὃς, ἑτοιμίος ἥν 

ἐπακολουθεῖν. τορφσελϑοντι δὲ τινι, Οἰο, δϑεν, 

ἐποσίδα τὰ ξιθλία κῴγω σιυυζνώτερον ἐπείξας, 

“ϑὸς τοι ὀνΐᾳς ἀξ δηρίτας δὶ τὴ σποπτῇ αὐα μθέ- 

νονταῖς με αὔδρες ἔφην. ἡ τοὺς ἐμὲ φρεσᾷξείης,χώ- 

οις πολλοί. δημόκρατον χὰ εἶδεν αγοῖρα σοφώτατον, 

σωφεονίζειν αὐβροόποις μόνον διυυάμδρον. τοιυτοι ἔ- 
χὸ σοὶ «ἷδὶ δυμρκθέτα δα φγηΐ φραζειν, γηϑο- 

σιυος πῶνυ. ἐρρῶσο. ͵ 

Δημόκρατος Ἰπτποχράτε. Ὁ 

Πῆλϑες ἡμὴ» ω ἱπιπόχθατες. μέ μην ὁ σῚν ελε
.- 

Ἐ εν δωσων πειδεὶς αὐδηΐοις αϑόρασι παρ᾽ 

οἷς δ πόνΘ’ μανίᾳ κείνεται. ἐτυγχανομὰν 7 οἷξὰ 

χόσ μου ὀζχϑέσιθ' καὶ πολογραφίης ἔτι τὸ ἄφρων 

ἤρεγατας ρος ςαρζαητοϑ, 411} αυϊάοιη ἱπηραν 
ἀφηζος, 8}1} ρατοὶν αἱ!» ἐπεχρὶ ερ}]65.» αἱ) αι ἀ6η1 πὸ 
του βοίεηξο5»,4}}} νεγθοῦυς ΑΒ], 41}} ἢ υρεκδὲ (ε 
ἰλξελητος,4}1) ἐπα! σ]οσία ἀιτοιῖτ. Ἐὶ αὐ! ά6πλ 
οααι5 αἀάιέλι ἔμης, αἱ) ποπυία θ5»,411} ὅδ δυ9 γ4}}} 
ἰαρτάτρυϑ αὐζ 11ρ1115»,4}}} “ξατῃ) εχ τς ,8}} Ρἰ ξευτῆδ. 
Ἐτ 4}}} ααϊάφην Ἰεσατιοην. 411} γεὶ πλλ] ταις Δ ἀ011" 
εἰ ἐγατιοη θιι5.41}) τες ἔαοτ!5. Α.}1} σοροηδϑ σοίιάῦ, 
αἰ ἢ ατυματὶ Γαπτ,4}}) Ἰητετβοϊμητητ. Ἐπ ποτὰπ Πηρ 8" 
11 ραττίαι υ! άθιν κα Ρασηα παῦλ]}ν ν ουίαητι, ρᾶγσ 
τάχα ἴῃ ταϊθταῦι ΟΠ ςἶο » ρατεϊτη νοτὸ 1 ἀρτισυ Ιγᾶν 
ΑἸ) νοτὸ ἴῃ παυιδιιβ ΟΠΟγαΓ 18.» 41}} 1 ἔοχο » 4}}}}} 
σοηΟΙ ΟΠ 15», 41} ἢ. τἤεατγο . 211} 1π ἔυρα, αἰ) ν ετὸ 
αἰλι5 Ζυ! θα άατη χοθι5.Ετ 4}} αα!άςπὶ δα ν οἰ αρταῖ!5 
{ππάιι τι τη ἢ τῖοτι ὃς ἱπτοιηροχαητιαπὶ ξογυητυΐν» 
411} αὰ οτέμιπι ἃς οἰ ται. (πὶ τρίτον τοῦ πα Π66- 
15 ἃζ 6 τα5 ἀπ γα5 νἸἀφαμλ15, Πα τη 60 ΘΟΙΠΠὶ 

νιτα οἰξτηοα! Ἰητοτηροιαητία ἀφά ται) [ἀρ ΓΟ 
πο μαροαιηυ ον αἱάς πος τπέτιιο 6 αὐτϑηι τι 4Π| 
Μεάϊςαν τρί! ποῦ ργοῦςηζ. Ῥγορῖοῦ τητοιηροίαι: 

τἰαη} ἐπ τὴ πρὶ αοιάὸ (ς μαθοις δά ομληϊα » δ [- 
Ρἰ θητίδηι ᾿η ἈΠ ἢ] εχ σηδης. Ἐς οεττὲ {υὔρίοοσ 
Ρίαγασιο ἢ ἀτῖς τᾶ » αὐτ ρεὶ ἸΠ0} ἀ141Π| » αὐ ρογ1Π’ 
στατιτ 6 ΠῚ 5» Ρα]ΔΠ) φοητιμ) 6 ]1α απο, Ἐ ρτοῖαῆτ 
τος ΘΠῚπὶ ἤπγυΐ ἃς (ογματὶ (απτ»οαυ πη ἀ115 ναὶ ἔογ- 
ταπα ατογραμηις, ΡΙατιηος νότὸ μος ἔνα παῖιτς αν 
σῃδητο5», θ6η6 πιοτοηῖθῃ) οὐΐο ργοίδαχιητιτ» Ρ8 
τίνας αθοίδ αι ᾿πμἀἰρῃθηταγ, ἢ οἷς ορογατη ἀὲ- 
μεᾶς. Μοὶ δείδῃι ἀγτῖϑβ ἱπηρου τα πη ρτα (6 ξογοητέν 
οὐπι ἤης ἱσπογδηῖοβ» ηποά πη6]1}5 εἱς ἀαπιηαηῦν 
(αἰ ου]ουιπι εηΐμι {πβτγαρία {τ πρ᾽ 415 ατοιδιυιιητυ; 
ποαὰς ἀἰρτοϊάητος Πηγοὶ ἀρρτοθαγς νο]ιητ, ῃραδέ 
οἰυΐάοηι αττὶς ἔος!) το ηοο ςφομβυγηδγο)οὺὶπι 15’ 
υἱάϊα οἴει. Νέεῆὰῦς τὰ πυϊαίτοά! σςοητυπιο 45 
ΠΟ ἜΧροττας 65»Οὴ τη ρτοδὸ (σαπὶ μας αια [1 Πη6 
τηοτα  δι15 αβοέϊξιοπιθυ5 ἤυηξ, τα ροῦ σδιίατῃ δι 
᾿παἑά την παθ απ) Θητοσ ςοπαϊτις ΠΓδέζατηπ,, 
Ν εγίτατι 5 εηΐτπι Π}}}}4 εἰς σοση!ονηδηας κεἰ 101} 
σοηβεπηατίο. Ομα οἰλυν ἀτοοτοῖ (τι άθθαῖ τ] 46 
Παριᾶσοῖο ἀππῖηα πα ά4Π) ἐροεὶς ρεϊοτέπιημε [οἵ 
τηδι ΟὈἰ τα εἴς ντάορατισ. Τὰπι ἐσο; Γλοαμοοττε 
γα ταλυΠπη16» τγάσπα Βοίρί τα! τατ!5 τι πλιιηεί3 
τπδοιη ἢ (ὁ τορουταῖσο» οιὶπι πγυΐτα πιο (Ὡρ᾽ οηΖ' 
τα δἀτπηοῃϊτοης ΓΟΙΡΙ διιοτῖ5. Ῥέαοο δηΐπῃ τυΔ 
ἰδιάαμα γοποιτογ, δά πατιγα πυμηαπα νετ ταῖελ 
᾿πυΘ ἘρΑ 1 ὃς πιθητς σου] ΟΧυ5 65. Ασοορτα δυτεμβ 
ὰ τειπθυτὶ5 σαγατοηα ἀ"ς 640 » οἣτη 4 τοπιριι Ρ07 
{ξα]οτοντ σοτροσὶ σοπ[αἰατιγ σὰς νογὸ ας ἀε!π6 605; 
δά δμηάδιη Ἰοσαμ γουσγτθιγ. Οα: οὶ ΠῚ ἀϊχηῆεμι 
[αγύοχ!» ἢΠΠ6 νογὸ πγς σου ταῦ! ράγαζια ογαῖ, οὐ} 
αυϊάδηη » Βαυά (οἷο νη άς,αςος οτος, ΠΌ τος γα Δ! 
Ετεσο δὰ Αδάοργιτας 5 τς [ρεφυίαητες ἐχροόϊα" 
δαηῖ σοποίτατιοτε στο τς 41}. [τ], ππααμυ, ΑΡάΕ" 
τῖταυρτο ν εἰῖγα δά τὶς ἰδραζίοης πιαρηα5 Παῦ 60 813 
τἰα5. ᾿δοπηοογιταιη ΘΠ ῚΠῈ νἼγαπη (ἀρὶ πε  ΠΊπυτη ΥἹΓ 
ἀϊ»υὶ [ἢ 15 Βοπηΐη 68 Δ (Δ πλπ| τηδητοη τοάμρεῖς 
ροιείξ. Ηκς Βαρυὶ [λατηάσεῖς αις ἀς Γ)ειιοο 
ἰδὲ ἰσῖο δάἀϊυοάμπι Δηϊπλο ΠαγσασγοσῃὟ δ]6. 

ΤοοιβΟΟΥ 1,5 ΗΙΡΡΟΟ ΑΙ, ς. 

Ὁ πος υ θη! ΕΠΙΡροογαῖος, ντ τη ]υ Δ ΠῚ 1π|3 
αἰϑγογαιγῇ Ἂχμίθειςς, ἃ Π}τ15 Βοσάη!}. Ρέϊ" 

[υΔι", φαῖδ. γήττατις δου ̓ πίδυ ἃ τορυτατυτ. Τῇ λῇ 
τὲ (οτιὰὲ ἐς οὐδὶς οφτατυ, ροϊοσί, ἃς ἰῃ{Ὡρ ἐς αὐετοτί 

. ᾿εαἰοξβ μη 

σι.» νὰν »'΄ ὃς πρὶ πὶ πὰ κπ«ῷᾶὦἔἘἐππ ὦ ὦ “ὦ. 
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ἴαπι ἀεἰοεϊρείοις (οὐδ είραταιδ. Οὰπι λαζοπι 
δουαιη πδτιιγάιη σοσ που }δς » 4ιιλ τ να!46 δριὸ εἰ-- 

πς δγίοαϊα, ὃς αυδῃν Ρεοοα! αὖ ἰηξαῃία ἃς ἀε- 

Πξηδία, οὔΞης ροτα , πατύταμι α!ἀδ πὶ" ΠηεΔΠῚ 
Δι δὶ, ΠΠ|οὸς νογὸ δἀπιοητος., ἰΐπηλτο5, 8ζ Ἰηἃ- 
Ὧος 4) Δ{{|. Ωμκ οηππι ροτηλαζαῖᾳ ρΟΓ 1Π8η6 [6- 
ταπατ, ὃς Ππγαϊ ας τὶς πο 5 ἀοοιρίαμε, χυς (απὸ πη - 
ἃς ες ςοη(ριοίπητατ,ὃς ΠΑΙΝΤ ἐδ χυκάφιῃ {1- 
"ποοράδησια ἐαδγισαζα (ὰπῖ,:α πιθη8 ποίϊγα ἀσπὶ 

Παζηατα γεγίϊατοπι ἱπάσσαταγ,» ἰῃ ἰμοεπὶ Ρτοάα- 
ΧΙς λγαια τογαιη τρίτος [απ ΠΡγὶ ἃ πὲ σοπ  Ὀγιρτὶ. 

Ἀϊηγὸ ἰσίταν ΕἸ Ιρροςζαᾶτος ταμι Βυμ απο] γ1}5» 
δυοτυ}} πποθης ἴῃ ἤἔπηπιο Πυέευας ὃς ἱῃςομ ἘΔ οἴ; 
ἐξ ρησ το! δὰϊ σοπιοτίαγι οροτῖος. απ ἢ αὐ ἢὨ]ς 
Ῥεταα ἐς, τ} 1 ταπαδπι ἰμίαπο νογαζγασι ρτορ!- 
ΔΑ δ, ργυάφητία ἐμ ἰη ληΐδιι οααῇετ, αιτέπηαιις 
Τιᾶτη γος ἀοιποπτία σαπ αι ἰῃογεραι ΠΠφητΟ Ν εγα- 
ἴταῃ. οῃΐῃ. [τὶς ΘΗ δ ταπανπλοστὶ τη γας οβαπ- 
᾿τ,Ἰπ(ληὶς νϑτὸ πα! τὰτη ργοάοςε σουίιειίς, Ἐχὶ - 
ἰλλο οη Ἶ τ φαὸ ἃ {1 ΠΟ ΠΕ (γι δοιζοπι. ἰεἀ τοοῦ- 

θῃϊοῃ, αὐ ξοττὸ ἀφαιθαϊαητό οβοηά "5 ὃ τὴς 
κῃ φοσ᾽τφηζοην, ποάὸ Ζιαιάσιη 6 αι: ΔΉ 1110 ἃ - 
διζαγουη ἡ ρ] ας! ἀὰ βευθηζθηι » πιο οὐδηι τ᾽ άςη- 
ἴδῃ) ὃζ ῃης ςοηποηϊδητίθας ἔαρ] ατ δ τθητῷ ΠΟῊ 
4 ἢ} Θητοι, ρα Πππροπάμιη ἴῃ πιο πηφηῖο ὃς οὔ 
ἱδρί τίθης ἢ ΤΟΣ ἰᾶται ἱποιπιδεητέ, εχ Ηὶς (Διὸ 
ΤΕ νὸς, Γλειπιοσγίταην ἡνία πα πη 6116 ΠῚ ργᾶΣ 
ξ ἔδτις Οὐ} 15 τ15 ᾿πά Ἰςαῖϊος. Μεάϊσιασι ᾿Ἰσιτυγ ΠΟῚ 
Ο] ιν, οχ αἰρούξα., [δ εχ τε ἰρίᾳ αἰοίζις ᾿πάϊςα- 
τὸ ἄδορς δ τηοάεΐος νι Ρ᾽ υσιπυὰπι» δζ Παπὶ ππογθῈ5 
᾿πορίας 5 ατ ῃ τπθάϊο Πτραὰζ μὰ Πης,4 1 Πςοτηθτο, ὃς 
“ΘΠ Πάσγατα τουηροτίς ἃς ατατὶς ἀἸβογοητία» ἂς νηϊ- 
ποτα τοτίτι5 σοτρογὶς πατυτα αβϑέξις οὐτατο. Ἐχ Β]5 
1}. ΟἸ 1 διις ἐπεηὲ πτούδι ἀοργεμοηάα5,. Τὴ 
ἁὔτορι Ἂς 1[Δ 18 (Ὀγίρεαπι δά τὸ τοιαὶ ΠΝ αἱΘ. 

ΗΙΦΡοιγαῖος Πρηιοςγίίο. 5. 
Ν αὔἴο ΜΙ εάϊοα συ γοχὲ βαητ, ρίαταηαας 411- 

. ἴδηι Βουλὴ νΌ] σας ποὴ αὐ πιοάμπι ἰαυμάατ,ίαε- 
Ῥὲ νοτὸ ἀ115 ατετιδυϊτ Αὐ ἢ [η αἴϊχαο Γοραρσηδη5 πᾶ-- 
ἴατα ΘἸΠΠ1 “111 σαγατασ ἰού θυ οΥ τ» ΠΌΠΙΘΙ Ργξτεγ- 
ΤΠ] τς 115, ΜΙ άϊςος πσαίας. Ἐξ εσο (πὸ ρίιι5 Γορτέ- 
ΘΠ ΠΟ Ϊς ἥαδην Ποποτὶβ οχ ἀγῖς πΊ ] σοηδοιτα5 
᾿ἄξοῦ. φημ θη ΐμν φαδηζαπη δ αι ΓΕ ἤῈχ, δἀ 

᾿ ἅζτις Μοάϊες ἢ ΤΌ} ΠῚ Ροτα 6686 Θ.]211) Ἰβίιις5 

ἄμεσον ΦἘ(ζυϊαρῖις » [ςἀ ἃς ἰρίδ ἃ [εἰς Ἰὰ πναϊτὶς 
ν᾿ τὸ ̓ νος ΘοΥα ΠῚ Διὶ [τεῖρίεγαης Πδτὶ πος 

Θθης. Τ μα Γληὰ α!άθαι δὰ πος πὰ ἐρηἶο- 
ἃ, Ρετ νογαῖγαπη τηβάπσατοηστα τεργοῃοπάςραζ, 
ΚΟΙτα5 Ἰσίταν Γαπ) ΓΤ) πιοοτγίτο» νους ᾿η ΑΠ! ἐπτε ΠῚ 
ἐἴατῸ Ῥαγραταγαβ» οσὐπι σομΐςετε ποη ροίϊξηι; 
ὉΔ]}ς τα μάθῃ ΘΠ 5. Ροίξηυαπι νετὸ τεσιτ γετία - 
ἀδῇο ἢ ΡεγΙοιθπὶ ἀεἤρίιθητία: οριι5[64 ΟΠΊΠΣ ρίο- 
ἃ θοῦ ρῥγοίξαμπειάπι σΟΘΊΟᾺΙ 9 ΤΠΔΘΠΟρΕΓΟ 
ΘΟὨ τ ταστι ἰδ αυ! » τέο ργα ταπτ ΗΠ ηλὰπὶ 
ἴπσα ὃς μη] ἰητούργεῦοπι ἱπά σα] » εο5 νοτὸ 

ἼΜ] τὴς ΔΟοΙΠΘυΟτα πη π4η} Πα ΠῸ5 δοσυ(λαϊ»οὰ πὶ 
ναι ̓ς ἀἸςατίοπς τηδίσεγεης. Ωμαπάοαυίάοπι Τρ: 
ἣ (ἀ[ι ςοητίρς νῖ πος νπὰ ζοπι θη Γοιηα5» τεζϊὸ 
“δὶς ἢ ἢ πος οὐθ γι ογος ἰτογὰβ ἐφ άογις,ἂζ ἃ τε ςὅ- 

ΚΤΊΡζα ζοηγηοηζαγία ἀά πος τγαπΠ}}δι15, ΜΠ δι- 
ΤΠ ΘζΊΔγη δά το ἀς νεγαττὶ νία ΠΡε απ. Κ αἱς. 

βίων σωΐα γμάτων. ὠπός οιλα δὲ σοι χὰ αὐτὸς τὸν αἰθὶ ἐλλεβοῤισμᾶ λόγον. ρα 

- 
. 

τί! Θ 2012 Ριοῶυδϑι τς 

6ϑγ οἵ ΤΗῈ Ὑγειίςοπιθ Τιυϑὶ, ἰοπάοη 

ἘΡΊΙΦΤΟΙ. ἃ. »ἃ 
ἐρᾳνίων ἀρ λον ΦῈ γνοιυὲ δὲ δ δ ύτων φύσ᾽ν,οξ 
ἀξεκέως χαρίαᾳ εἴησι δρυμιουργη δρα,, ΚΩῚ ὡς τιλῷ 

μανίης "ἡ ωὐραφρονήσιος κάϑθϑεφήκοι, ἐἐμά) ἐδ φύ- 

σιν ἐπήἤνεσας. ἰπηνέας οἱὲ κἡ μιομξευδίᾷς ὠκείνοις ἔ. 
κρλνας. ὁκόσοι γὸ ἰνδαιλμοῖσι δύω Ἀλοσ ονΐῳ ἀγα δὲ 
ἠξρα,πλ ζει ἡμόέας,ἃ εἴν) κόσμω σωμυορᾳ ται} ὡς 

μὰ μοίρης μῆς ἐόνίᾳ τέτοί γε ἴαυτα γόὸς ἐμὸς φύ- 

σιν ἐρδῦνησας ἀξεκέως ἐς φάος ἤγαγε. οίρτυρες ὃ 
τότων βίβλοι ὑπ᾽ ἐμέο γραφείσωι. χρὴ ὃν Καὶ σὲ ὧὶ 
ἱππόκροτες μὴ τοιᾶτο τοῴποισιν αὐ ὁμώσι συωμέρχε- 
ὅϑτι καὶ σωμομιλέειν ὧν γόος ὠκριπλοὸς κοὴ ἀβέ. 

βαμος κῳϑύςηκεν. εἰ γὃ στειϑεὶς τέτοισιν ὡς μιεμη- 
νοΐ με ἐπότισεις ἡ πιγύνη κκανίη δὴ ἐγγεγονει. γὼ δέ 
τέχνίω αὐ κα τεμιέμεψαντο ἐς ὡλοσίτιον οὐοφκοσς 
“πῆς γεηϑυν δύω ἐρλεζορος γὸ ὑγιαίνουσι μὰρ σὸ- 

ϑεὺς ὅλ: σποτεῖ ϑδχανοίζω. μεμίωόσι ἃ δοθεὶς καρίᾳ 
- ὠφελξ γεῶϑι γὸ,ως εἰ μὴ καταλέλρξήκφς μἐ6 ηρώ 
φοντα, ἰδ αἰακεκλιμᾶῥον ἢ ογέδίω, αἷδ᾿ πατευνίᾳ 
χὴ φοροσομ' Ἀευνζῳ ἑαυτοῦ, καὶ πολλάκις ὃ τὸ μδὸ 
συ ϑζεραινόνίᾷ, ὁ τὲ δὲ μᾳοιῶντα, δὶ τοῖσιν εἰ νοσῦ-- 
μδύοισιν ὕστ᾿ ἐμυεῖο,κὸ τοῖσι μδρ περφσομιλεὺσι Τ᾿ γγῶ 
οίμων καὶ σσροσέ ον ἐφιςώνοντα ὃ τὴν δζάνοιαν γὼ 
σκεηπύυδρον ἱκαναῖς, ἔγνως αὖ δημόκριζον ΧΙ ἃ ὄψι. 
ος κρίσιν ὧκ Ὑ ὁρεο μων λζανίης εἰκόνι ἐοιοέναι. ηρὴ 
οὖν Σ ἰαφον, μὴ μόνον ὑν 4 τοὶ γεοί τα κρίνον, ϑλὰ 

"ὁ τοάγεζο σι τοι τε ἐροί Πιοιὶ αὐ κρίνειν ως ὅλ:" 
τοπλῶςον τὸ πύτερον ἀξ οἱζξ γὸ πάϑυς ἢ μεσείζοι, ἢ 
λήῆγοι Ἰοὺ ὀχοιφορζω,κὸ ὡρίω καὶ ἡλικίω Ὡδῳτη 
ρέφν. εἶτα ἰὰ βοὔειν τὸ πάϑος δλομελίζῳ τὸ τῷ σκή: 
γεος. ὧκ γὰ τετέων «πάντων σύγε ρῶς αὖ τὰς νέσοις 
σὔρησής. ὠπέςειλο δέ σοι ἃ αἰδὲ μανίης λόφον, 

1πποχροτής Δημοκοίτῳ. 
᾿ μάτιν ζέχνης ω δημοκραΐ χατορϑωμοΐᾷ μυῷ 

οἱ πολλοὶ τὴ. αὐθρώπων εἰ πανταστασιν ἐπα νέα- 
σι.ϑεοῖσι ὃ πτλεΐκις σοησορτῶσι,καν σέτι ἡ φύσις 
αἰτιφ:ὀάξῃ (ἐπολέσῃ δὶ ϑεραστοὺ ὀῤϑοον,᾿ὶ ἰητρὸν 

καταμόέμφονται παρέντες το θεῖον. χοὶ ἐγὼ ἐογιέώ 
ἀλείονα μεῤεψιμοιράίω ἢ τιμίω κερλιηροὶ ὅδτυ τὴν 
τέχνίω. ἐγὼ μδὼ γὲ ἰντθι)οὺς εἰς ἥέλος ἐκ ἀφίκαι. 
κρήπθερ ἤδη γηθαλέθθ' καϑεςοωξ. ἐσὲ γὸ ὁ ἡ δὲ σἰ)"- 
ρέτῆς ἀσκλησηος. ἀλλο κ αὐτὸς οδιεφώνησε; χαϑεί- 

πτρ ἡμὶν συϊγραφέων ξἰξλρι «οἷου σεεώχασιν ἡ μὲν 
οἱυῦ ὑπὸ σε βατρδσα ἡμῶν δχιςολὴ, χατεμοέμ: 
φετο ἃ φὰρ φοείης τῷ ἐρλεξόρε. εἰσηϊχθέω μδρ οὐὖΥ 
ὧ δημόκουτε ὡς ἐμεἐκηνότα ἐλλεξορίσων. εἰκα ἃ: 

κοὐ σε μϑρος, ὃς τίς ποτ᾽ εἴης. ὡς ὃ ἐντυχων εἴσθον; 
δμϑσΐα τὐοαφοονησεως ἔρφον, ἀλλὰ ἀέσον δπο- 
δονγὴς πάσης, καῤτοῖ φύση ἐπήγεσει. εὔριςὐῦ τε ἑρὰ 
μυνέα φύσιος χρὴ κόσμε ἐκριγα. τοις ὃ εἰστιϑαον- 
ἄς μεἐμεμμάμζω ὡς μεμίωυότας. φαρμοκείηξ 

»δ αὐτοὶ δεέον᾽). ἐπτειδὺ τοίνιωυ ταὐτόρατον ἡμέας 

εἰς ταὐτὸ ξωνήγαγμν, ὀρθῶς “ποιήσφέ ὄπχιςέλλων ἡ: 

μὴν πυχνότερον τὺ ἀιεϊζξιδεουὶ ΝΠ ὑπὸ σέο γε ρα μι: 

-..5 
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γον, ἜΣΞΕ 

Η.Ρ 1τ 

- Βασιλόῦς Δαρέϊίος Ἡράκλειτον ἐφέσιον αὔρα 

᾿ σοφὸν τορφσοιορόσϑω. 

Ἂν» 

Ἡρῴάκλάτος Δαρείῳ βασιλέϊ παΐδὸς ὑστίασεως 

χαιρε,ν. 

Κόσοι τυϊηκίνεσιν φχιχθόνιοι ἃ μδὲ ἀληβείης 

(᾽; «ηφ!οστυδης ἀπέχονται απὸ ἡς 5 1) δὸ- 

ξῃ ψεῇ φῳοοσέχεσι κῳᾳκηῆς εἴν εἴζεν δὐνοίης. Ἐγὼ δὲ 

ὠμινηςίζω ἔχον πόσης πονηθίης,, ΟῚ κο9ον φαζγων 

ποῦ τὸς οἰκει συ μᾶμον φϑύνε δα ὴ ὑφρηφαν ἕω, ἐκ 

αὐ ἀφικοίμίω εἰς περσικίου χύρίω. ὀλίγοις ἀρκεῦ- 

μᾶνος κατ᾽ ἐμίω γνωμίω. 

Βασιλόῦς Δαρέιος Ἐφεσίοις. 

Νὴρ ἀγαϑὺς, μέγα ἄγαϑον πόλει. λόγοις 

Ἂ καλοῖς τὸ νόμοις, ψυχας ἀγαϑς ποιεῖ, Κα]- 

οἴως ἄγων εἰς ὠγωϑτί. ὑμεὶς δὲ Ἐρμϑδώθον οὐ κμό- 

νον αὐτὴ βέλτιςον, ἀλλα κὶὺ Ἰώνων πάντων, ξεβά-- 

λετε ὡκ πατεάδ'᾽ Θ’, αἰδχοὰς αὐτίας ψυχῇ ἀγα ἢ 

φορφσεηχοντες.εἰ μδῥουυῦ δηεγνώχῳτε δασιλέι πο- 

λεμεῖν δεαπότη ἕϊοιμαζεῶς. ὁποσελῶ γὸ φρατιαν, 

ἡ ὑμεῖς οὐ δ μυησεόνε αὐτοττίασ εὐγαη. αἰβζοθν γὰρ 

βασιλεῖ μεγάλῳ μ᾿ αρικεὴν φίλοις «ΕἸ ̓
ἀαϑ αγαὴ 

ὅτοι ἐγ φρήσοτ κατάξαν ἑρμιόδωρον. ὐπὸ δὲ αὐ- 

τοῦ παώαν κτῆσιν μνημονφύοντες ὦ ὑμῶς ὠκείνου 
σὐνοίᾳ δὐεργέτησοι φό ' τα Ξ 

κατε χάριν ὀφείλειν γὸ αὖ ποτε ἐρ μόδον φίλον 

Εατίγ Ευτορβαη Βοοίς, ζοργτηίρῃ! Θ 2012 Ργοῶυεϑβι ις 

᾿ππα865 γαργοαυςθα δγ ςουτίϑϑυ οἵ Τῆ 68 υνεϊςοπια Τγυβὶ, ἰοπάοη 
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ΟΥ̓. ΑΡ 

ῖ«ἩΕΚΑΟΙΕΨ' ΕΔ Ρ δ ζθημμλήρο ας 

ἀρ) Ξ ως, 

Ο ΔΑ ] δ 

“ἀλλ Φ 

- - 

; 

" 
᾿ , : . Ν 

᾿ 4 Ἀοχ Ῥαγίπς Ἠργ ας λπνν ἘΡΡΕΙκνι ϑάμιοπτ 
Ἵ 16} γ}1:} {πἰμιο- 

, ΓΟ, 

ἣν (ταϊρευμὴ ἐογηυοπθηι ἄς ΝΝαζυτα ινοῖξ 

Ἃ υηπτάξηι δί ὈΧΡ᾿ Ἰζατι ἀπο! θη. 1π αῦρι ; 

ἄλυι ᾿σίτατ τααιι ἀιἐτιοπέτ τεβοσοης,νἹἀετὺϊ ὮΝ 

κε Ὴ μὲ [χουϊταῖε πὶ ῬΟΙ Π Πςοτὶ ἀς τοῦ τ] οῦσ 

τοηλρ᾽ ατίοης; ὃς ΘΟΥ ΠΤ αι αὉ ἢος Ρεηάεης 3 ἐπ 

(ἀπε ῖπ ἀϊαϊ οἰ ῆτοο τοῖν ροίτα, ὃς ρ᾽ αγ1Π115 αϑᾶ- 

{ἰουδύς ας ἀοιτ ηἷς5 στα ποηοθπὶ ἄατο, νῖῦ οὐδ 

ἢϊς ΄υϊ Οὐτσοογυσῃ Πἰτογαταμ ογαητ ΡΥ], δέ 15 

Μεζῥοτοτυδι Πυάτο ας εἰοητία ἀοά!τί5, Ἰηςοιταηι 

οἵδε ἀς 10 611} ν οτὰ Γρητοητῆα αι] νἸἀογοτα ἀρυά τέ 

(ττῖρτας. εχ ἴταα; Τατίας Ἡγιξαίρὶ ΠΠ15 ἩΗ 
Αυ!ου]τατίου ς ἃς Πριοητὶς ἀοξεπαὶ ουρίς Ποτ. Γῆς 

ἰσίτασνε δγοαὶ ἰπ πηδ απ σου ροξξιμι δὲ τορ]ά ἀουο 

νϑηΐα5. Οὐαοὶ δαΐπηντ ρ᾽αγιανὰ την Ἀρ᾽ δι .ν ἐγ Ἰ5 Ρ [0 

ΔΙ Μ110 Βα τὶς. οπίσπηπιης οα απο αὐ ἐρίζαπι ἵ 

(ΟἹρ᾽ ἔπαπι ὃς ἐἀπισατίοι ἐμ Ὁ 1115 ργα Ιρ πα ηταῖ:- 

Ρυ 4 ας νετὸ ἀϊρηαρανὶς Θηγ)η1 Βοπούο ργαορυο; 

οὐἰς ΟΡ] Ζιοτιαά!ο ποποίϊα ἃς {πιά οί φοηρτοῖμο, 

τις αἀ ποιτατοηϊθες νῖτα σο  οὈΓ 5. 

Ἠογαοί λα Ῥαγὶο Ἀθρὶ Π]ο ΗγξίαομεΣ 
[(ἀἰηιρ). 

Ψψοῖφυος ἔμπης τογγοηὶ νὰ νοτίτατο πε ἰάαμ 
ΔΟΒουγοητσα]α νογὸ ὃς ρ]οτία τυ πηθητο8 ψ0" 

τεπα πηϊ,τηαία ΒΟ πφιο θητία οααλ. Ἐροὸ νοιδ ΕΣ 
ΡΟΥ5 ΟΠΊἢ 5 Ωγ Δ ] Ἰτία: ὃς Ἰμχ απ ΕΠ ρ ΘΠ ρ οδμι ὉΠ’ 
πα  άτα ργορτοῦ (ρου 1 Π|» 11 ΓΟ ΠΟΠΘΠ. Ρ ετ[οαμὲ 
μιαιά να πθγονρΔο]5 σοῃτοηζι8 πιο (δ ηϊοητιᾶ, 

Βρχ Ῥάγιης ἘρΡΟΡῚ. , 

ἵ 7 [τ θοηὰς 9 τιαχίταιαι ὈΟΏΜΠῚ Εορυ ΠΩ, 

(ξτυποηι θυ Ποηο τ 5 ἀς ]οσηριι5 » πιθητεϑ θ᾽ 
ῃα5 ΘΠ οἰτοντι του ἃς τετηρο πὸ δά Ὀομα μπρὲ ὅδ: 

ψὸοϑβ αὐτοη) Ηογπιοάοται πο πηοάὸ νο γι μὴ 

Ρείπτιηι [δ ἃ δ νηϊθογίοτγιμι [οὐππηι. οἷο 156 ἀκ 
τεῖα τατρόΐηυς οα]απημϊας ἰη Βοπιμτι ἀπίπημμη ΟΟ 
ἔειτὶ5.51 Ἰσιταγ σοι ει το Ἐ15 δο] νην αἀμογι5 Γορ 
ἀοπαίπαπι (αδίροτε » ραγαπηηϊ. Μίρταπι ὁπ μη (θ᾽ 
Ρ᾽αβναΐθυ5 γοπίϊοις νὸς ποθὴ ρο πεῖς. Τατρε ων 
οἴει ΓοΟῚ ΠΠΑΘΉΟ »Π0 ὈΡΘΟῚ ΔΠ}}ς 5 ἔουγο. διη 1 ᾿ 
αἰ μὰ] ςὐπατὶ εἰπ]5 Ηογπιοάονιμι γοάποϊτο, δὲ ράτεῖ 
πάτὴ εἷ ρο ]οΠΠποποτα τε εἸτυτο,τεςογάδητοβ» χιῶῦ 
τα ἰῆνος ΕΠ ἀπτούα Ὀεποβοια σοητυ 6 11» Ιου! β 

τυϊλδυζαμι οἰβοιο πη ο,υὰηι ρεπάους [ο] ορατί5 5) 
τάτηαε τευγάπη γ δ 15 δὰ ΠΠ]Δπὰ δά ΠοΙεη 40» αὐδ 
αρῖοα τοηςθατία ργὸ αυθυς πα ]Π]ἀπὶ Παρογε ΚΓ 
τίατα νἱάεμνπ!. ΑἸοσαίη δηϊμη » ποὴ 11 “ῷ 

[πππ ΗδτγιηοάοΥΠ) ἀτηϊσαι τορὶβ ρει} 
Ἔ9 ορΐν ἱ ς Ὁ 

τἰ5. Μικτεῖτε Ἰσίτανῦ γἱχος» 4] πὶς ἀοςοῖῖβ 

2.4 
Ὁ 5. ἣν 

᾿ ἀν μύσος Ἔ 

ἐρις ἐλαῆοις τάξας ὧν ἐφέρετε.κὸ 
γίῶ πολλίω) δοιὰ «τος ἢ ὀκέχτηϑε. 

ζὦ οὐχ εθ 

βασιλέως ἐφυγασδεύσοτε: Σποςείλατε ἐν αἴδραρ, ΐ ἐκ 

“ὍΝ δε: .. 4 

-“ἷεοαο ᾿-- πῶ Ὁ ΩΡ «“ -τ κτ 

β.-- 

ΟΡ Ξ- Ξε. .»σὶ ἡ τῷ 

“΄΄ “΄. 

πΙ.2 ἘΡΠῸ 



δι τε ὑπ τὸ πδο τ Ὁ σὐυστο 

ἡ υλήν ςοπεγα Ηοιιποάοταην ασουίμτϊοιθιῃ αβρτγα- 

ἔδενε ἢ σοαγριατυν 116 [τοίους δὰ οὐ λ τὶς ρΟθ!Ω8 

Ποροηγάατ: τὴ νοϑυαποα Ορεο μι. ἔχέϊτα εἰϊ.. τη ἢ ἰ- 

ἴση) τη Δ πςαηγ» ὃς τη ροίξδτιιι οδιθα1» Πς ΡΕΘΟΕΤΙϑ 
᾿Ἰὰ γίτος θοπος ἃς Ποηοίτοβ. Ἐτοηλ ἤοο δ τερὶ γό- 

ἴο ὃζ νοῦ ]5 οἰὺ ειποϊυηθηζο. 

ΗἩεγαιίμης Η ἐγηιοάογο. 

Οἡ οἴ πυης Ηδιπιοάοτο, αιο( τι] ἀπ. Ρ Πὲς 
ἱἰγαίςατις, ΕΘτῆγο 65 ἸΝΥσορἤοητιδ» 48] (λετιὶο- 

δια) ἀ ιν" ογας 115.» ΤῊ] 1 Πγηρί οτάτ}5 ΑἸ ΘῊῚ αἰκιξ, 
ΘΠ τ (ἀρ τεαζία ριξε ἱπροσίτία λοι ὸ οὐὰ - 

᾿λος νἸησοης» πος ἐπ[σγῖρτο 1 Αἰ ταγ]» Ο]] αἰτῖτι τη ςῸ 
ἩΟΠλΐη 6 ἀοιιιν οχ Πουητηο πιθιῃοτρίμπι ἔθοε 1. 
δο Δ Ρ ἱπυρῖο » ἰὴ ἱπιρι!ς πα !σαθον. Ομἶ4 οὐη(ο5 
Ἰάρθοῦ οἷς ἰτηρίιβ οαἴδ » αὶ ἀϊποτίαι αὖὸ 1115 ἧς 
εἰ οριἰοποῦι μα δαιτι. 81 οτῖαπι ὀχοαςάζαμπιν - 
αι} 1 Ἰτατο πιο οίταῦσην ἀϊσοτεηῦ ν παι. δ Ὁ 
“ἸΟΠ. γ6 9 ΡΟ Υ 17 ἀοοοτο ΠῸ8 Ργιανὴπι αυϊά ας 

5, ντ οχ (δτίποῦο νοίείο 1τὴρ οταζιΣ τα τε ο 

Οσατσ αν "αἱ.Ὗ Οἱ νογὸ Τοὺς οἰἘ τἀ θ᾽ αρτὶϑ ἃς τξρ}}5 
ζΟΠΟ] αις. Ὁ ρ!ο55411 Γλοινηα 10 τοι ΌΥὶς {ατὰ! {{15. 
Οοὐο δοιλϊτιαπὶ ασιῖ ἰαρίἀουις, 1] ἀιοατυν δες δὰ 

ἴδῃ) νοτὸ ρεσάισαταν νέος Ἐποπίπαηγ. Εχ Ργᾶοι- 
Ῥιτης πα (εἰζαν. χά οίξι ποίς τς Ποῦ τι πο τη Δ} -- 

ἅδην ο δ θαι ἃ ργ ποίρίο νος [Πρ πὶ μοθοῦ» πὸ- 
ὅπς οἰγτουίτατν ν]]ὰπν ποῖ.» [δα τοτιβ πλιηνῖι8 ΟἹ 
ἀοῆγις οἱδ, αῃἰηχαὶ διις »ἰαηεὶς ἃς αἰΈσΙ5 ἀφοογάζι!8. 
ἴθι! Ἐρχθίο Ἰη[οτὶρίι ἀγάην » ἴῃ γοίζεοσι ο- 

Ὑπιλ ἀμθγαπι [λοαηι τοίοίθπβ, πο Πύλο το. 
ἴῃ νὸ5 {πτοτὰδ ΟῚ ἰπτο ΠΠσίτιϑ» πο ΤΠ] Πρ ΊΘτατι 

νετιρηάα οἵδ ᾿πηρογίοία νοίτα. ὨΔοῖες (ἀρ οητίδηι 
ἃς ἐπιο Πρ το, [δά ποι ν αἰ εἰς, πο 16 ἐσὸ οορῸ, 56116- 

ἰτὶς οαπχ ἰῃοἰτία. ὃς νοίξεις εἰς δ Ἰατδηλ 1: ΕἸ τςα- 

ἰος δαζοι ποῖ ξπὶς Ζυδτιηφάμπηοάμηι ΠΟΙ ΘΓ πη- 
αἴτια οἰξ, πο ρίτιμι Ἰητονβοέζογ. 564 αἰ! Ἰρίαηι ἰἢ 
ἀθουθν “ΒΞ βουανᾷ ΘΧτα ΚΡ ἡτοσγιταϑ Ἰρίτιιϑ ὃζ ρῥτὸ 
(ἱτας ἃς ἕλδτα [ογοΠπννα, χα εις τος σοπέθοογις σεῖ- 

. ἴλης ας ἰαθοτος αἄπτ σο ἰσίταν ὁ Ποπηπες ΠΟ ἢ 
τίς (ὰπὰ οι Εγλα 41 νῸ5 ἱπτουγοσαῦ ΙΝ άτα- 

, δι ςοηιγογ Γοίρομα![ἘἸ5»ατγαηγό (πη βομι5.» χ᾽ 
ἰῷ Ὁγη]τα ἀν} πιά; φοτταπιίηα γἱτὸ οδξοξδα τ: 
νιοὶ νοϊπρζαζος,ν ἰοἱ ρῬΘοιηλαϑον ἰοὶ δυδ το ρτοἢ!- 
δ}, ἀἸτατῶ Ρτοθισαι αὐ αι! Ομ. Νώοῦ ςοη- 
γα ςὶς Ὡ ΐ πνεῖ, ΝΒ ναΐμὶ Ἰοσαιειιν τοηλυἑδεϊα. 
ἴτας λο εἰ [{ἰπῖα, ἀγδγαῖς τὴς ᾿τα. Οοησγα 05 αὐ- 

πρτίαγίος οσί χῃῚ ἰρία οοτοπᾷ ΟὈξΙΠΕ] » τ τ ΕΓἸΡ 

Προτλης, πο αν Επγγτῃ ΟΝ οι ἀδίπηοτιβ ]αγΊᾶ 
Ἰριδητίφιο αἥποοτον μι] νοἴϊτα ροσοατα,ν Θἰἶγα ΟΥΙΓῊ!- 
δὰ ἡρῦ:ς ἱπιριησιτίβ. 5] ροιἤοεις Ῥοίξ απῃοϑ Ζαϊηρέ- 
ὑδϑ τοσονδὶ τοαϊ ἱΐσοτο,, ἀοργασποπάοτοεις αάθας 
Ὑδῃζοιν ΕἸοτδο ταπινν οἰζγογαιτ νοῦὸ ΠΟΙΏ]Π15»Π6 
[πο υ φαϊάθην τπαμη ὃς παυ!σηθνη νᾶ ρτο - 

Ῥτεν ἀοξεγίηδηι φαυαᾶθο. ΝΝαπαθαιη ΠΙοΡο. οτἱδηνί 
“ἰαϊτας ἘΡΒοογαμι αι πγαξζα βαθεϊτρδζ ατ ἀοπειέςς 

Θηηος, ΠΟΙ Δι πίστη πχθαιι Πιθτηογιαια νὰ ἰοοὶ 

ὉΘΠ ΣΙ οἰγυῶς, Ὀλυσαμα ὅς ἰρίς ἴῃ νχούθηι Ἡδοθεπν»ηῦ 

᾿Μίδῃῃ Ηονο ας Ναπὶ ἰρίς σαπὶ ἴα ροτροταὸ οἴ .Α.--, 
ἀγοζὸ γι) ποῇτῇ σοπίπσίαπινοπηοῦ» ΠΛΠΪ τὰς νἼΓΓ15 
δίς, ἃς αἰτάμι οἱοςαυὶς Ηοπιοτον ΑἸ λτη ΕΠ οΠοάο; 
ζαποζαιος Ἔχηξαης ΒΟὴῚ ἤπρα}!5 ἀείρδίδι, ἐγ ά1- 
Ποαὶς οο]ο τίτατέ ἃς ἀεάεο" Νάφυ!α πὸ ἔπι (ἀρ 5, 

Ῥγτγίϑῃ! Θ 2012 Ργοῶυδϑι τς 

υγίαϑυ οἵ Τῇ ννβιςοπιθ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

Ἰργό ἀχλίων,, χρὴ ὅσοι ἀγωϑοὶ βϑωνται. ἑνὶ ἑκίς' 

ἐροιυῦζας «ρός με τὸ εἴ χοιον τ ὧν ἐϊκα λει. ἐρ- 
μοοδώρῳ. ἵν᾽ ἐαὺ μδρῥ ὁκέγος ὅτ θη κακοφρονῶν; 

ὅιτι μη 95. ἔαν δὲ ὑμῶς, δὶ "ὃν βέλτιον ϑῶ μαι Ὁ 

εἰς τὸ λοιπὸν εἰεδὐοτείν ει» κοιλύσου εἰς ἀνα ϑοιὲ αὖ)-. 

ερας. ΟῚ γὸ Θασιλέὶϊ ὑρυέτέρῳ συμφέροι ταῦτα καὶ 
ὑμῖν. ὦ τᾷ 

ον Ηρᾳλλθιτος Ἐρμοόωρῳ. 
ΗΣ μηκέτι τοῖς ἑαυτῇ χοιλέποηνε ἕρμο ἐιωβὲι, 

δύϑυκλέης ὃ γικοφῶντος τῷ συλήσεινζς «ἰωὼ 

ϑεὸν, ἀσεβείας με γέφραγπαι. αἰ δδρρα σοφίᾳ κοεφῦ-- 
χοντὰ ἁπαιὸ σύσίᾳ νυκῶν (ὡς δῃ ἐπέρραψα τῷ βω- 

μα οὗ ἐπέςησοι τὸ ἐμὸν ὀγοῤζᾳ. ϑεοποιῶν ἀὐ θρφοῆτον 
ὀνίᾳ ἐμαυτόν. ὥτω κριϑύσεμωιν ιτσὺ ἀσεζοξ ἐν ἀσε- 
(ἐσι.τί οἴρι; οοΐξω αὐτοῖς ἀσε(ὴς εἴ) , ὀνιμτία φρο- 

γῶν οἷς αὐτοὶ «ἷδὲ ϑεῶν νομέζβοιν. οἱ κἡ πεηπηροομοό- 
γίω ἔκρινον ὄψιν, τυφλότητα ἡ ἔλεγον τῆν ὅρῳ σιν, 
ἀλλ᾽ ὦ ὠμκοϑτῖς αὔϑροοποι ὁ, δάξατε ρά ζνὴ- 
μᾶς .Ἡ ὄς.ν ὃ ϑυός. ἵνα ἀσεῷ ὡς λέοντες πηςεύη- 

ὃς. πὸ δ᾽ δ ὃ ϑεὸς οὖν Τὶς ναοῖς διοκεηλεῖσ κμέ- 
γος. συσεξεϊς γε οἱ ἐν σκότῳ τὸν ὃιὸν ἰδούετε. αὖ- 
θρφοπος λοισοθίαν ποιέϊτω, λίϑινος εἰ λέφοιτο. ϑεὸς 
Φὲ ἀληϑούετω , ὡς τῶτο τὸ δγώγυμον, ὥκχρήμνῶν 

ορνᾶται. ἐπε σθευΐοι εἰκ ἰςε δῊ εἰχ ἔφ ϑτὸς χειρί. 

μητος. οὐδὲ ὁ αῤχῆς ( ἐσιν ἔχει.οὐσὲ ἔχει ἕνα σιια 
οἐέολον, εἰλλ᾽ ὅλος ὃ κόσμος εἰ τε γαός δὲν ζ οι 

2) φυτοῖς κοὴ ̓ ἄφροις πεποιριλμᾶρος. Ἡρᾳκλέ: ὰ 
πέγραψα τῳ ἐφισίῳ ὃ βωμὼν πολιτογραφῶν ὑμὶν 
δ ϑεὸν ἐχ ἡδακλείντυ οὐ εἰδ ὑὸς οξυνετηή. γραμ- 
ματαςοῦκ ἐμὴ ἀσέδεια τὸ ὑμδὴ! αἰ παίσεύτον. ἱιαν- 
ϑείνετε σοφίζου κ" σωυνΐετῃ, αἰ λλ᾽ οὐ ϑέλετε, ἐσ ἐγὼ 
αὐα[κοίζω.γηρᾷ ὁ: σὺν ἐπτηδευσῖᾳ γαίροντες ἰοϊτοις 
κακοῖς. ἡρα κλῆς σὲ ἐκ αἰθρῳ πος ἐγέφονοι. ὡς μδὼ 

ὅμιηρος ἐψόὔσατο κὶ ξενοκ τίνος. λα τὶ αὐδ ἐϑεο- 
ποίησεν ἡ ἰδία Καλοκαγαϑέας κὶ ἔργων τὰ ἡβυνωιό.. 

τα τοσέτοις ὀκξ λέσευΐᾳ ἀθλοις. ἐΐω ὃν ὦ αἰθρὼ-. 
ποι ὧν αὐτὸς ὠγαϑύς εἰμι. μὔρτον ἐφόμδρος ὑκᾶ ς: 

γἡ γὸ εἰ τὸ ὀγαλτία αὐτέχριναεθε, ὅμεως αἴαϑος εἶμαι 
γἡ ἔμοιγε πολλοὶ κὶ οἰσογέρεσατοι ἄθλοι κατώρϑων 
σαι, νενίνυυζα ἡεθονας, νενίγουζᾳ χρήκοζα, γενΐγοη κα 
φιλοτιμίαν Ρ̓ κατεπάλωσω οἰειλίων, κατοπα λα σα 

κολαπείαν ἐκ αὐτιλέγᾳ μοι φόβος. εἰκ αὐ τιλέγα μοι 
μιάϑυ.φοξῶται με λύπη φφοξ ένα! με ὀργή. 10) τε- 

τῶν αὐτο! χρὴ αὐτὲς ἐςξεφα μαι, ἐμαυτῳ ἔχιϊτάτ. 
ΤΩΥ οὐχ ὑπ σδὐρυϑέως. οὐ παύσει συφίαν ὑβοΐ Ρ 

ζοντες υκὐὴ ἴσια αἱ μοτήριοται »κθὶ Ἰοῖα ἐγελήμοΐᾳ 
ἡμὴν ανοφςριβοιᾶμοι : εἰ ἐδιυύα δε μετ οὐνταυτοὺς 
ὀκπαλιγηϑυέσιας πδνζοκοσίοις ανάξιωναι »ἡατὲ- 

λάβετε αἱ ἡφάκλεετον ἔτι ζώντα. ὑρδιυ δὲ οὐοη  ἴχ- 
νος ὀνόματος. ἶσο χξονήσω πόλεσι τ᾽ χεύραις δζοέππαι 
«ὋἝείαν.οὐδύποτε σιγώμδρος. κἀν ἡ ἐφεσίων αὐαρποι- 
ΟΥπόλις κὴ οἱ ἐωμοὶ ὀζωλυϑῶσι πανξ ς»αἱ αὐθροό- 
πων ψυχαὶ κὴ ἐμλῆς ἔσον") χωρία μνήμης. ἀξομαι τῇ 
αὐτὸς γύναια ἥβην 5 ἡρᾳπκλέοις. κείνας «τὶ ἐξα) 
ἀμμπὰ τῆς ἑαυπῷ, ἑτέρᾳ δὲ ἐδ! γγρίσοπας. πολ- 

᾿ Ν Ὁ ΟΣ ὙΡΤ, "“ἢ 3). Ἂν 
λὲς αβετὴ οὔυνᾳ , Καὶ ομήρῳ ἐδῶκεν ἀλλίω,, ηἠρὴ 

ῸΣ ἃ ἥν: Ἢ ᾿ 
ῳ σωμνοικίζοι παιδείας κλέος. ὧρ οὐκ εἰμὶ οὐ σεβὴς 
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534 ὈΙΨΕΚΘΌΚΥΜ ἀΚΕΟΟΒΔΥ͂Μ 
αὐϑύκλεις ὃς μόνος οἷδὰ ϑεόν,σὺ δὲ καὶ θρᾳσὺς τὴ 

οἰόρϑυ’ κι ἀσεβὴς τὸν μὴ ὀνίᾳ δοκῶν. ἐαν δὲ μὴ 

ἱδουόϑὴ θεὰ βωμὸς οὐκ ἔς! ϑεός. ἐωλ δὲ ἱ δουδϑῆ μὴ 

Θεοῦ, ϑτός ἔδιν, ὡς τε λίϑοι ϑεὼν μιαῤτυρες.- ἔργα ἐεῖ 

εϑοτυρὲν οἷα ἡλίου. νὺξ ἀυτο κι ἡμέθα μδοτνυρϑ- 

σιν. ὥραι ἀὐτο μιαῤτυρες. ." ὅλη καρποφοροῦσω 

μιαῤτυς. σελίούης ὃ κύκλος ὠκείγου ἐρχρον. οὐρῴνιΘ’ 

αἴωτυρία. 
Ηφάκλειτος Αμφιοϊώμαντι. 

“ΤΟ σβ μᾶν ἀμφιόείμια νόσον ὑέδωπα. ὡὧστεῦ- 

σα ὧν ἡμῶν, ἔκάφα τὸ κρώτος νόσημ(φι. ἱπαίρθο- 

λὴ ϑερμῶ. πυρετός ὑωμβολὴ ψυχροῦ «ὐρῴλυσις 

ὑφ(ολὴ πνόούματος πενϊος ἡ νὺν εἰμὴ ὑυρὰ νόσος. 

ἀλκὰ ϑεῖόν τι ψυχὴ κἡὶ αὐμόζασα αὐτά, ὑγεία ὅς) τὸ 

«πρῷτον ἰατοικώτατον, φύσις." γὸ εἰκζει ἡφρφ- 

τῇ ἀτοχνία τὸ παρ᾿ αὐτο, ἀλλα ὕςερον. ὠχλὰ μι- 

μέρϑροι οἱ αὔθρφοποι ὄχιςην ὡς κὶ ἀγνοίας ὠκάλε- 

σειν. ἘΓὼ εἰ οἶδα κόσμε φύσιν, οἶδα τὸ αν ἢ ρφόγτε οἷ δα 

νόσες»οἶδα ὑίαν.Ἰώσομιαι ἐμαυδ,μημήτομαι ϑεὸν, 

ὃς κόσμε ἀμυέρίας ἐπανισοῖ ἡλίῳ δηυτάήων. ἐχ «- 

λωσεῖ) νόσῳ ἡρακλάζος, νόσος ἡθακλετο αλωσεῖ) 

γνώμη τὸ ἐν τοῦ πανὴ ὑγγὰ αὐα νεῖ). ϑερμιοὶ ψύχεζ). 

οἷδιν ἐμη σοφία ὁδουὶ φύσεως. οἶδε (ξ νόσεε παυλαν. 

ἐπὶ ἡ φϑασειν ὑφῆβαντλον 57) τὸ σῶμα, δύσεϊαι 

εἰς τὸ εἰδουδῥον.λλὰ Ξ ψυχή “δυσεἶ). ἀλλα ἀϑα- 

νατον ὥστ χρῆμα εἰς ἐραν αὐαηχησε) μυετείρσιος. 

δέξον᾽) δὲ μιε ὐϑύεμκοι δἷδ μοὶ. τὴ ἐφεσίους συκοφον- 

τἴσωπολιτούσομαι ἐκ ἐν αὐἰθρῴποις,, ἰλλ᾿ ἐν ε- 

οἵιγὸ εχ ἱσιρύσω ἀδλων βωμειὶ, ἀνλ᾽ ἐμοὶ ἄλλοι, 

ἐ ἢ ἀπάλήσῳ μοι ἐσέβοιων δυ ϑυκλῆς. αλ᾽ ἐγὼ ἐ- 

κείνῳ χολήν. θαυμέζϑσι πῶς «ἰεἰ σκυθεωπὺς ἡρώ- 

πλειτος᾿οὐ θαυμάζεσιπῶς « εἰ πονη οὶ αὐθοφοποι. 

μιὰρᾳ δ καχίας ὑπανεὶξ. καὼ το χει μφδῥέσω. χα] 

τοὶ ποροότερος ἐν τὴ νόσῳ νυῦ ἐγηυόμωυν. ὅτι εἰχ ὧν - 

τυϊχάνω αὐθρῳποις,ἐδλὰ μόνος νοσῳ.τοῖ χα 
Θυ- 

χὴ μα! 767) δσπτόλυσειι ἕαυτον ἢ δὴ ποτὲ ἐκ τῷ σδε- 
σιωτηρ εἰ ότα. τὸ σφομᾶύε Ἔ σώματος ὠκκύτηησω: 

αὐωμιμνήσινς ἢ) τὰ πείῥια χωρία. ἔνϑεν χα τελ θᾷσα 

«αἰδιεξ ἔκλετο ῥέον σῶμα τεθνειὸς τῷτο. ὃ δο;οεῖ τοῖς 

ἄργλοις ἐν φλέϊασι γ᾽ χολῇ,» ἰχῶρι »ἡ αἵ ιζφτι, "ἢ 

νόύροις, (6 ὀςοῖς κὺ σάάρπεσι ποηπληρᾶμον οἰ γὺ μὰ 

πα ἐσοφὶ ζεῶ τίωὐ κόλασιν, ἐκ αὖ ἡδὴ τορόπωλαι 

κα λιπόντες τὸ στόμ; ἐξήλϑο μϑυ ἐπ᾽ ὠυτή. 

Ὑ αἱ ὠνττί. 

Ν᾿ Ὑνῆλϑεν οἱ ἰαζοὶ ἀμφιοοίμοι κ) “τώνυ τ 09- 

«ὡὐν ϑύμως γε θλὴ Ὑὶ ἐμὴν γόσον θ΄: τέχνην ἠᾷ φύ.- 

σιν εἰδότως εἰν τὸ μδρ ἐἢ ἐξώλοντο. τὸ ἢ,ξδόκδν, 
μον ὃ ἡγνόεν. ἐἰσὲν πλίον ἢ κατεμαλαξαύμου ἃ 
“ας ρῷ ᾿ φαῖς ὡς εἰσηόν. οἱ ̓  Χ) ϑερφσυσῦειν ἤϑε- 

λον. αὐλλ᾽ οὐκ ἐπόρεψα. ἀλλ λόχον αὐτοὺς φορϑτε- 

οὸν ἤτον φῷ νόσου τ. ἐκ ἔδόσειν, ἐσὲ τὐδιεδῆῥον τό- 

με λλ᾿ ἐγὼ αὐτο πῶς αὐ ἂν ἐφρίω δύναμϑεαύλητα) 

τόν ταὶ εἶναι αὐτὸ μὴ αὐλητῷ ἡἤηρδῥοι. ἐμαυτὸν 

ἰὥσοριαι ἢύας. ἐὼ ΜῈ σδιεοαΐζητε οπῶς ὧξ ἐποι.-ἅ 
ε » ἢ δὰ Ζύσι ' ὦ 

ἔρίας ΛΠ» μὸν “ΟΙΗτΌΟν, ΟἹ 168 στευΐεύίαις Τὸ ξἐρ95- 

ἀϊο ἘυτηγοἸο5, χυὶ ἰο 5 Πεῦυν πουὶ, Τανειὸ ὅν 
ἀλοςῃγ τα ρυτα5 ὃζ Πρ 1115 ΘΠ 411] ΠΟ] εἰ. εἴς δ 

ιζαγ5. Εν πορ αἰἀιβορία {τ Ὠ οἱ ἀγα ν μ0 Ε 
Του 5.51 γετὸ α ἀϊβεοιαῖα ἤτ ποι 1) 6» 61 Τλουϑιντίατ 

ΡΙ 465 οτιλπλ ἤης ἀθογθην τοῖϊο5. Ορογα τε{τμιομι 

ρειμιθετο ἀςδοηῖνι (0115. ΝῸχ ἃς εἴθ ἐς 6 τοίζαι- 

ταῦ. Ολτιοῦ ἀηηὶ ἀἰίον, πλίπα το ππΟΠ 11) Εἰ 1“ 
ταηῖ τοττα νη εσία [γυέδανη ργΟ ας 615 τοϊις ει μα 
ῃδ᾽ Οἰγοι 5 ΠΠΠπΠπς Ορ 5» οἴ τ το [ἘΠ ΟΠ.}11}. 

Πεγαος μον λεἰ να, 

Αδογαιοιβ Αὐοριάαπια Εἰγάτορε τοῦ ο »Υἕ 
ταςαα! οἰξ πη μορὶδ να! ςιπυίαμο νηέου 

πλοΐθι5 Φχς 5 σα] "1, ἔοδτῖβ ᾿ Ἐχος 5 ξγρ 4] ρᾶτ 
γα ]γ (15,οχοοῖυς ἐριτῖτα5 οἰ 5» τε ι}8 ΠΠΟ Ὁ Χ ἐναπνάο 

τοῦθ οἴτ, 564 αἰ! φιάλῃ δηλ) ἥτις Ἰρίᾳ οῦ- 
᾿ὥσιϊ (φιἱτατὶϑ οἱδ ρυυναηλ ἐατρικώτασον, Πάτα. ΝΟ 

δη1}) οἴησις ρυΐποα γα ητα5 06 1 Ἰρίὰ εἰὲ, 5 
Ροίζοτν!ις ᾿ ἀπ ταῆζος ΠΟμλ 65 (οἰσητὶα5 δέ {0185 

ἀρρεϊ]αιοῖς Ερο νειὸ ποὺ] τ) 4} πατυζαῃι ,), ΠΟΙΜ 

οἴιαῖα Βοιηί 5. Νουα ππουδος,ποαὶ (ταῖς 5 
ἀεῦου Ἰρίφηνςς πλ}}}1» Βόουτι ἱπιίταθοῦ » 48] πὐμη! 

ἱῃουαὶ ἰζάζοτη παπᾶς τπδπάαη5. (11, Νο Οὐδ 
ςαπηλοτοτρο Ηοταοί τις. Μοσδθιις οσςιμροεῖ Η τ 
ταο π| ζολ[}1ο 9 ὃς νθίημο δυνά α ἀγοίουμτ, οαἱ θᾶ 
Ετσοίουμς. Νοῦς πλοὰ ἐαριοητῖα πατιγῶ ν]ᾶ85: που! 
δζ τουδὶ Βπθην τας το χαΐοην. Οὐδ ἢ] σουρυϑ05 
αγηΐπο τοάαῃ ἀοτ τἀ ςίςοηάοῖ δά [αταϊοι Ιοουμ δ 
ρίπνας ποθὴ ἀοίςοηάοι, [οἐ οὰπὶ ἢ ἰμνμιουτα! δ δ 
ςἰ τα οαοοὶς (] τ15. Ἐπ ἀοοὶρίςης ατμοῖ 
ἀονηὶς  α ἃς ἘρῆςΠο5 οὐ παροῦ. Ὗ οὐ ἀρου πο 
ἴῃ δου α! ριι5, [64 ἴηι ἀ]5νηφῆυς ἀ᾽ΠΟσθμη ἀγα ἀκ 
σςαρο, ἔς ἃ «}} ΠΝ απο ἱπυριοῖατῖδ συ ης Ὁ πγ18. 
δίτας Ευτῆγςϊ 65, {ει εὖο 1Π|:0}]ς ὅς ἰγατη ΜΊ4Π" 
ταῦ ρογρεταδηα ΕἸογφο τὶ τεἰ(εἸτίβη. Νου εὐὐγαητα 
άσι ρογρδζμδι ΠΟμΉ} 1111) 114 }1{14Π} ἃς Ρεδαίταῖδ, 

Ραμ] ἤρετ ἃ ν {18 γοαυΐο [οἰτο; ὃς ορὸ ξογίαη (υργ ἀν 
Ὀο.Ατπᾶς ἴῃ πιοῦθο ἔμ βαέξιις ἐομα που, αιὸί ΟΥ̓ 
Βοιτηῖρυ5 ηὖ νοτίοτ, [εὰ [οἷς σρτοῖο. Ἐουδτα 
τἰδ) αιτὸ Δη ηλυ5 Ρυείαρ!τοίς εχ ἢος ξαγοοῖο (οἷν 
τατη ἐγὶ » ἃς ὃ παίατο οούροῖο [δ ροιτιρὅς ἂς ρτοίβι" 
ΟἸ 68» ρατγδ πῃ μαδιτατίουθηι . τη πηλοῦ αιῃ Γε00΄ 

σατο μγὰε ργοστοΔ,οοπηρί οέξοραταν βυχιν μος δ΄ 
τηοΥτα 1 σοτΡας»]ιοα ν άθταν Α}115 το τα» δ] Θνίν 
ποίηση, ΠΟΥ 15) ΟΥΠΠ0015 ὃς βλβατῳ θα εοηδιειέι: 
ΝΗ οηϊηι αβθέξιοποβ ρας τοί ηαγοηταγ,, πο 

ἴδ γοἸ δῖο ἀπάτη σούρούα ἜΧΊ ΓΘ Πγ115 6χ Ιρίο, 
Ἐϊάε,,. 

Οπυδπογυηῦ ΑἸρἢ! ἀΔηγα πλθά!ς 1» (ππυηΠ10 θ΄ 
λην σαι {πππάἸο ἃς Ριοιηρυϊτυάϊης δα τ 6411} 

πρτοτϊτδυ ΠΟΙ; 665 ἀτίθπῚ τοηθηζα Π6Ω; ΠηΓΠΓΑῖΝ" 
564 αἰτεγᾶ πο νοϊθρδης σα! άθτη αἰτοτγιπι ν οτὸ ρυ2, 
Ὀφηττατ ιταηαςίσπογαθαητ ΝῚΠ}] ἐαυ!ἀξ αἰ τυ 4 
το ύαπε τησαπηνθηζγομι διδάξας. Ραγίηάέ δ 

γῖγοιη, Α.11}) νϑτὼ ουγατίοπ θη δτίδῃη δἷτς [ς (αἱοο 
τατος ρτοβτοραητι, α οσῸ πο ςοηςοἤΠ [4 ΠΊΟΥ ! 
ται ουθην ρυὶ τὶ πὰ δ 11}15 ροτορατη 5 πδς μα ]Π} [07 
ἄοτε ροτογδηζ » Π6 6) ΠῚς (προγάραης (ςὰ ἱρίος ερῦ: 
Ομονποίο ἰσίτιν αἱοθδιη ροήπτς ἢ πυ] 44! μια 
οἴε,οὶλπι ἃ ποι (ἰτυΐατοτο ν έει Πτ|5. ΟἸειὰς ᾿ρι ὁ π 
Ζιλιῃ γ 8 Ουγ Διο ΓΟ» {1 πγ6 Φοςσιοῦεί 8» ιυοπηοίο μ 
εχ Βυπηαήϊτατο ἤοςίτας εἰ ποϊδάα. Αὐ ΠΠ| πο {πιο} 

Θιδαμρίξίοης;, οἰ σεῦαης δ. πη σα (οἰδτια ρεγρίες 

ὃς ἀποίριτος Βαυθραηζ Ἄσησαϊ οτἰά αἰϊος ποα 1Π΄ 
τῷ ατῖε ἴρά ἃ [οστιιπα τη ρυπξιηᾷ [ληϊτατᾶ γοίετατον 

πῆμα ἡσύχωσαν δὁπορούμδροι δθμφήμες ἰδύου. ἔγνων ὅτι κϑὶ ζοις ὠδλοις οὐκ αὐτοὶ, αἰλλὰ τύχῃ ἰώσα᾽ 
Η 1 
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, ἘΡΙ Φ ΤΟΙ 
ΗΙ ὑπρ καὶ χοίαηι Αὐραϊἀαινανπιθητίτί ἄντε ἡ 4115 
ἤῸΙ} τρῃηωτ, ὃ οαταητο5, αα: ποί οι ητ; ἌΓα δ γάθιις 

ΘηγΠλ ΐγι5 βου ητοβ ἃΥτῚΣ Ριφτεχτα ἃς ΠΟΠΊΠ.Ο ΘΕ] 
ἴδοις ἐπ ατίαμν σἣπι πάταῖτ τα αγεὶ. Τα οἵδ, 
ἸηξοἸτίαιη Ῥτοξτοιῖ. “ΓΤ ατρπῖς δάῆ ας, ἀγς 6 Π1, Π 114} 
ἤθη ρο πάρης. ΩμΔηγ 615 νοϊ ρταζειη αἀξετῖ πιδη- 
ἀἰφηΔ) τατὶο, αἱ νὲ ρει ἀοἴταν ἂς ἔα λοι Ορθ5 σα- 
ἰγαΐοῃς, ΜοἸοτος οἰΤοητηῖ πιθη ἀιοαγεηταο 1 τρυιοΣ 
Τέζαν φῃ ΤΩ οἷα αὐ! οοτάα. ἮΝαης γοιὸ τ) πιθη- 
ὃ ἀμ άομάο τα οαϊαπι πουμπαπι ἱπουσταηι κ:- 
ἰσῖοζος το] υι Γαπτ ἀττροϑεατὶπα ἀγσπιαηζταγ.}). ἢἰ- 

οἰ χὶς αὐσαιητον αυα (ητ ρυξαητιοτα ΕΠ υπιο- 
"ἢ οιμλζατο ποτὶ ἔπητ οσρὰ τη πα δτιοογαϊα, ΝῈ- 

ἴο ποτα πιο ]οις. Ομιπο5 φιααγιρίατογοϑ δέ τηὶ 
βθοζος,, αὐ! ἀιτὶ5 Γορμ ἤματα νοπάαπς ἀγρθητο, 
ἐϊας]ὶοράογαῦν ααππου!απι πχθατι μὶ πιογοθάς αο- 

Ἐξβυὰ Πρ Δ ΟΓΠΣ, » 4αΐ πο ροτογαηζ σαι λπ Π26] 
δου ργοξογγο, πταυς φυοηιαἀπηοάμπι ἐχ ἢπιηο- 
δ ἀμ διλτια. Ποοῖτας οΠςογοῖιγ, ΝΝοίσιαηξ 1 
᾿ιμγάο Τ)οῇ τηῦσηα σοΥροτᾶ ΟΠΓΑΓΟ» ἀκπη πα 41ὰ-- 

Ἰδιρηγ φοζώι αὐ οχααυδτίοπεηι τθιοοατ, [γαξχα ἢ 
ἰπζοστι χοιείταῖτ,» Ιασοητία τα απαπι σοηοι ἀλη 

ἱξρτμη!, (ρατία ἴπ νπαπι οοῦραδ τοα ρῖς, Πιάθοοτα 
χροὶ τς ἃς οὐναῦοσαρια οϊτοά τα πγαιναϊ» υσιοητία 
δου δοαἰζαν, παμῖς τοπογιςοίμμι Πα τατνηβη]- 
ἴλι ορ τοῖς Πα 5 τοτην παῖ πβουηηατια [οσιθδην δά- 
"μὰ οι (δητι τον ἐπ ᾿ν αὐτ. ΡΟΣ ΟἸΠΘΠΙ δ- 

δΠΠ. παταγ απ. ΠΟ Πα) θαῦ ταροη 60» οοΠοπΠΔη 40; 
δοηΔο,μσοπάο, απ ἀοιάον τ άτμ ᾿φυσξαιοίτ, 
ΚΙ] (οἱαις, συζτας ΕΠαρογαῖ; εοπάςηΐξας Ἰαχαζιι 

ἀετριη, ὃς ςοπείηθητοτ ἢ ἀρόγηα φα!άθαι [προ ιοῖ, 
ἰὐτοζίοτα γογὸ {0 }1τ, Εἰας ἀρτοτδητὶδ Πρ η 4} (ι-- 
ἰἀτο, Ειμις Ἔροηποῖ ἰμχίταθου τη πιεὶρίο. οἰ ιαι5 

γαῖς ἀἰςο. Ἠεγηϊοάογο. ρ 
Νάϊο Ἐρξιϑίϊος [θσθηι σοηττα ΠΊ6 ἰάτυγΟ 5 Ἰηὶ- 

Ἃ γε ΠΠιλνατι ἃς ἂρ οπνηΐθας ἰοσίθιι αρ μογγοη- 
ὉΠῚ να). Το χ δαλμν πὰ} ἀπηζαχας τη ν παι ξαταὶ- 
ἀν (ρα ̓ ιάἰςίαπν. οί μη Ἐρμοῖ] 4ιὸ ἀινίουϊηνης 
Ἄτου τ ἀθχ ὃς (ορ Πατον ἀπ πίμέει πης. Ἐπ μος α ας 
6] τς χα οι ̓ πσδεζιι οἱ » 4υμἤιαιη πιθϑιε- 
ἴὰς Γὰ ἰοχ νογὸ σοηρὶςἰς οὐ οοά]ος ἐπ τ! Διο! πε 84: 
ἀξειμ,οαΣ Ραμα σοῃπξιταίταγ. ϑοίπης Ηογηγοδοτο 

ἴῃς ε}}) Ἰοσιπ ξογοπφαγαν δάἀϊατόγοηι ἂς [οςΠΠ εἰ-- 
, Ὁ ᾿ , ὼ 

ἃς γγρ νοΐυητ 1 οχι τὰ ὐΐζεοῖς, 864 ΠΟῚ δηζο.. 
 ἥδδιῃ ἱρίᾳὁ γράἀφερμογίηζ 5 Δάμις πϑα!ὲ {λει ηἴν 
᾿ Φη] Πρη τιάοῦ.» ὃς ομνῃία κυτοαᾶπα ἀπιοὶς ἑμξοίξα; 

Ἱ . 
ἢϊς (ο] 6 οχοσζθῃ) στάζον ΘΧ νερὸ. Ἠοεΐερς 
“ξογῃῤγο ίη αημποΐας. Νερο οἷ Ἡεπποέοιο ον , ΣῊ 
δι πρῃ χιέδας ρίατεν Ηογδο ἰτασ. [ταητς τὴς ἜΧῚ- 
Ὁ ἀν! ζλης. Ο ποηνπθϑνποῖ ναἶτὶ8 ἀποοτο, ΠΙΔΠῚ 

ζαι νι ἃ για τὶς απο μοι δά ἤοην!-, 
ΡΠ} ἤης οὐτο, [δ οὐ οογαπυ λα εἰάην ἃς [δε- 

“ἴα δὶς δια ἰφσθηη.51 4υ]5 σάοτις ΘΑ 114 156- 

ἐδ Χ γιὺς ἃς ργίπνις οχΡο ΝΟη ρατγῖα [φἀ π8}1-- 

Ὁ(ο ἤθη ἰϊποητοῦ νοεταιη. Ὑτά(ογιδῖτε ἀφογαῖιηη. 

"ἢ ο(Ἷο ργοίεαιιοτνοιιγ ἐρο ΠΟ} ἰυΠἸούξηι ἰερέ ο- 

Ἠρόῆαι Ῥγορίςν Βαρ τίη σααῇα (μυῖ» αυλιηοθτδ 
νος ἴτας πὸ τἀ φατ,ὰ νίτα οχεᾶτεμημμο Ἰῃβηῖτα Ῥο- 
“ὰ γ ] ὅτων, ἢ μιαϊοῦ δά νοϑ Οὔ ΟΙΔΓ5 ΕΣ ἂτθ ἔτ] 

ΝΟΣ Ῥοϊιοπίς. “Ηος νοϊξτυηι; οἱδ ὀχ υυα, Ηος 
οἱ δ] οἰ αυίᾷ ναὶαὶ ᾿ητα  Πξῖ5» αὶ 4ιοά Ἰλοις ΚἌΪΔΙ 

ἘΝ ὐφηλοι 15. ϑζανα ΡΘΥ ᾿ρἸητἹά [ἢ ΕΧΠ Ρεὶ 
χω τῷ 
δ δὶ ἐχουίτεις, πι64; 4ε{Ππ|τ|5 0} ἀπηρ ὼς ἰερ Ὁ ν 
ἘΧΙ ς της ςοβεϊατίς, ΝΑπι ὦ ἰπ οἰ ίξατε ̓ πιλπεῦ, 

ἢ ἡ 

ΟΣ λα 

ςουπδϑγ οἵ Τῆ6 υνεβίϊςοπια Τγυβὶ, ἰοπάοη 

ας Ἰάςἰτοο νος με πᾶ 41}: σά αυδὰ ΒΙΪαγϊτατό: 

Ι Ἴ πὸ νὰ χα ΡΝ ' 
να Ερῇς 15. πραυϊείά ας Παρ τᾶ ςὔςοα!τὶς εἴ. ὅς. 

: τέως ΤΣ 
οὑτοὶ ἀσεξοῦσι αἰ μφισδεία, ἤα ζὰψ 60 δόρϑροι Ἔ 
χιῶν δὲξ εἐχ ἐχέσι κ) ϑερφι τ ύοντες ἃ μὴ ἴσασι, χρὴ 

Σποκχτιγνύϊτες αἱ θρσί τὸς σὲ ὀνέ καῶς τόχνηζ ὦ σὺ- 

χαντες κοὴ φύσιν κοὶ τέχνην 'Δ) φγθιν ὅδην δμ( λογὴν 

ἄγνοιαν. αὔλιον ὅλιςύμην ἐκ ἔχον τ ἡσὺ αὐτοῖς τὸ 
ψούοεῦγα ἢ νὰ δ᾽ ἀπδτης λρ᾽ κατίσων ).ἰμείνες 

τ ἡσὰν ἀέτιιτέντες ἥλεθντο γεν ὧν νι ἢ μισὲν- 
ἀφ βλο ἥγοντες ἠοὴ ψοί δ μᾶνο!. οὔ τυ χέςερα) 
αἱ ἀλλιὰ Ἰλγα ταχέῶς ἐλέΓχον:). ουσελεῖκ τι τερῷ 

τὰ κρεδῆω. ἐλελήϑεσείν μὺε οἱ τοιοῦ τοι ὧν ΤῊ πόλει, 
οὐσιεὴς αὖ δὴ ἰὰ τ οές. αὐλοὶ πάντες; ἀποτεῶνες ἤ6] 
φενάπες. σε φίσ χίστα τόχνηξ ἐῤγυοίου πιαροσηιονε 

τες. ἡραμλεδο ξεν τὸν ἐμὸν Θεῖον οὗτοι ἀπελ]ειϑαν 

χῳ μὸν ἔλαξον. οἵ οὖκ ἐδιυυήῆϑ. στῶν ἐμῆς τόσου 

λόγον εἰχτοῖν, οὐδὲ ὡΐ ἐπομβεία, , πῶς ἀἢ αὐχ,μδὰ 

υγόοιζρ. οὐκ Ἰδεισιν ὅτι ϑεὲς ὧν κόσμῳ μεγάλο. σώ-- 
τ τὰ ἰὰ δοῦει ἐπανισῶν αὐδὴμ τὸ ἀμιερον,τὸὰ ϑρὺΞ 

“πόρδοᾶ ἑνοποιξι.τοὶ ὁλιδἠσενζᾳ -ορφϑεὶς γπεζεὶ 

συνώγᾳ τοὶ δκιδιαάμδυα.φα, δ ύνφ τὰ αἰτρεπῆ.καξίῤ 
4 ληφϑίντα. διώκει τα φαΐ γυντα φωτὶ μδμ ατα-. 

λάμηᾳ τὸ “οφερόνιπερα τοῦ ἢ τὸ ἀπεφθόν. κὶ μορφὴν 
μὲν δια λῳ τοῖς ἐμέρτοϊς, ὄψεως ὃ αὐαπίμπλη- 
δι τὸ αὐ) δ νΐζᾷ. δ) πάσης γὸ ἔρχε ὁ ἐἰσίως, πλ 1] 
Ἴων,αΡ μοζό μᾶνος, δ. λύων, πηγνι: χέων τὸ μὰ ξηλ 

οἣν εἰς ὑγρὸν πήχει χρὴ εἰς λύσιν αὐτὸ ζαϑίςησι. ᾿οὴ 

λιβάδας μδρ ὠκϑυμιᾷ. ποχύνει ὃ ὅαλο δένίᾳ τοῦ 

σέρ:»: πρὶ σαυεχῶς τὸ βδοαϑεϑεν δ)ωύχει. τοὶ δὲ χά: 

τῶϑεν ἱθρύει (ταῦ κάμνοντος κόσμου ϑεραπείαν 

τῶτον ἐγὼ μιεμήσομωι ἐν ἐμεαυτῳῖ. Ὁοῖς δι᾽ ἀλλο 
χαίρειν λέγω. Ἐρμοόαρῳ. 

Ὑνϑάγομαι ἐφεσίοις ἑμέλλειν εἰσι γᾶάγαι γὅξ 

μ- κατ᾽ ἐμῷ αἱομώτατον, ἐδεὶς γὸ νόμος ἐῷ 

ἑνὶ ἀλλα χρίσις. εχ ἴσεισιν ἐφίσιοι ὅτι ἕτερος ονζα- 

ςὴς νομιοϑέτο. καὶ τόδε ἄμεινον, ἐπεὶ ἀριαϑέςεροῦ 

φρςς ἄδηλον τοῦ εδλλονία φῳραξειν.ὃ σδιχοζων σὲ 

δρᾷ τῷ κοινόμδιυον ᾧ συμ ἀηήεται 1ο ποίϑος. ἴσαισί 

μὲ Ἐρμιόϑε ρὲ συν τεχνή οί σοιντοί σοὶ τοις νδιοῖς κᾷ- 

μὲ ἐλάστω βεέλον᾽). αλλ᾽ ἐ ὠρότεδόν γεὴ ἐλεξαὶ 

αὐτοιξ. ὅπ ἀσδεκᾳ ἐγνώχᾳ σι δι μὴ γελῶντοι τὺ παν 
ΝΥΝ Σ ΕἸΣ ͵ Σ)}) ΄ 

μισεινθρροητθνΐᾳ ὡϑϑ ἡλίε δύναντος ὀἰξιέναι τ πό- 
λέως δ᾽ τογοιζοϑετεῖν βυλόυον ἢ). ἐδεὶς οἷ᾽ ὅδιν ὁ μὴ 
οελῶν ἐρμόϑωρε ἢ ἡρακλάτος εἷς τέ μμ6 ἐλαύνασιν, αὐ 

αὐθρφῦῖτι ἐϑέλεξ μιαϑεῖν. δζα τ ἐεὶ εἰγελάςω.ε μιι-- 

σῶν αὐθροωπος,ἀλθνα κακίαν αὐδ', ὅτω γράψατε Σ 

νόμον εἴτις μισεῖ χα κίαν ὀξίτω ἃ πόλεως ". τῶ 

τὸς ἔξφμιφυγαδευϑήσθμαι ε ποιζί δος ἀλλα πρνη: 

ρίαεἀσμλροὶ. με ϊαγρε να, τὸ δι ταῖκα εἰ ὁμολὸ 
γεὔξ ἐφεσίοὶς καλέων εἰ), ΚῚ ὑμᾶς μισῷ πῶς ἐκ αἢ 
ἐγὼ εὐ! δξρος γομοϑετης εἴην ες ποιήσεινζας ἡραΞ 

κλῴτοῦ δζα πονηρίαν ἀγέλαξον ςἰξέϊναι τῷ ἔην ῶλ: 

λον ἢ μυῤίαις ζημιβῶτα εἰ πλιξον αϑι δα ἀργυρίῳ, 

᾿ κδλᾳζόμϑροι. “90 ὑμδδ ὅαι φυγή. τῶτο ϑτίνατοξ:, 

ἠσουύφαῖέ με ἀφελόμδμοι, ὃ ϑεὸς ἔδωκε
. "ὃ φυγα- 

δεύετέ μι ἐἰσύκως: ἢ τὸ ὑμᾶς φδῶτον εἰγα σῶν 

ὅτι με τὸ ἥλμεθϑν ὀξεκοψαΐ, χἡ ἐ παύειδε. ἐπαγων!: 

ζόμδροινόμοις 0 φυ οι εις: ἐν γὸ τῇ πόλβι ῥδύα : 



Εατίγ Ευτορβαπ Βοος, ζοργηίϑῃ! Ὁ 2012 ριοῶυεϑι Ὁ 
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326 ὈΙΡΝΕΆΒΘΟΚΥΜ ΘΚ ΒΟΟΚΥΜ 
ἐπεφυ δευμαι χα ἀφ᾽ ὑμδμ. τίνι συμιμοιχεύω,τήνι συμ 
μιαφφονῶ, τινὶ συμμεϑύω, τἦνι συμιφϑείρφμεαι. οὐ 

φϑείρω, ἐκ αἰ δικὼ οὐσεένα τεῦ ἁπάντων. μόν Θ΄ εἰμὶ 
ὧν τῇ πόλει. ἐρημίαν αὐτίωυ πεποιήκατε δζᾳ χα- 
κίας, ἡ ἀγοοα ὑμδ ἡρφκλοιτον αγοϑον ποιεῖς οὐκ. 
εἰλλα ράκλοςθ’ ὑκῶς, πόλιν. ἀλλ᾿ οὐκ ἐθέλετε, 
ἐγὼ μὰρ δούλομωι κοὺ νόμος εἰμὶ ἄγλων εἰς ὧν οὐκ 

αῤκῶ, πόλιν κολᾷ ζεν. ϑαυκάζιτε εἰ μηδέπω γε- 
λῶ, ἐγὼ δὲ τοιὶ γελώνίς. ὅν ἀσικοιῦτες χαίρουσι 
σμυϑρφοποίζειν σέον οὐ σὲκογοασοφριῦτας. «δότε 
μϑι και!φὸν γέλωτ᾽“ οὖν εἰρίώμ. ὡς τε μὴ δὲ τὸ δι- 
καςήεκα ςρατούεδωι.ἐν τ γλωήαις ἔχετε (᾿, ὅπλα 

αἀπεςερηκότες χρή μοΐα. γωνῶκας φϑειραντες,φί-- 
λες φαρμονσῦ στιν ἧς ,ἱεροσυλύήσωνιες, Ορνα γωϊσύ- 

σανΐς, ὄχλοις δρᾳϑένΐς ἀπιςοι,τυμπανίσεινξς ἀλ- 
λος ἀλλα πλύρης κακϑιίαυτα γελάσω δρφν αὐθροί 
ποῖς ποιοιιῦ τας ἐόϑητα τὸ γῆρφα τὴ κεφαλὺς πόνοις 
ἀπτημελύτοις. ἢ γωναϊκᾳ φαρμ(φ"οέως ἐποιλημμέ- 

γίω τέχφου, ἢ μειράκια ὁ οὐσας ὠκξ εξ ρφιμᾶμα, ἡ 
πολίτίω γαμετῆς ἀφγρημδμ:ν, ἢ κόρίω ξίᾳ δζᾳ- 
παρϑεν συ ϑεῖσαν ὧν παννυ χίσιν, καὶ ἑταίοαν οὔπω 

Πυυάγῳ ὃ γυναρκῶν ἔχεσων ποϑην»}" δὶ ἀσέλγφαν 
νεανίσκον ἕνα πόλεως ἐξαςῆν ὅλης, τῶ; τὴν ἐλωμῶν 
φϑορᾳς ἐν μύροις," τοις ὧν ξιω δείπνοις γνορδμος 
δα δακτύλων πλείονως,, ἡ ταῖὶ σὲ ἐδὲσ μοί των πο- 
λυτελείας τὺ γαφέρας ῥεόσας ,ἡ τοιὶ δ᾽ χὶ σκζωῆς ἐ- 
γωνοθετουδροις δὴ μοις, (ὰ μιεγείλᾳ δίχῳμα. ἀφήσᾳ 

σδὺ μετίω ὄψιν ἀρετὴ χυϑηναι ,ὑςέρᾳ πονηθλας τε- 

ταγρδρν.ἡ τοιξ ἀληϑινοιὶ ὑμὰδμ πολέμους γελῴσω. 

ὅδ: αροφασάς αἀϑδικημῴτων ποιησοίυδρμοι, Κατα- 
μμιιεφονξϊδ)ᾳ «ύςηνοι, οἷ αὐ ρφόπων ϑη6ζα γεγονός 
τες. αὐλοῖς νὰ ἐκθίςεἶξι ὀχ μιεσικῆς εἰς ἄμουσα πά- 
9 παροξωυόμλροι. σί δῆοος εἰὲ ἀθότροων τὼ γεωρ-- 
γίας σδεκοιότεοον ὄργανον σφαγῆς κἡ ϑανάτων ἡυ- 
ῥέπιςαι. ὑξράζεται ον ὑμδΐ θεὸς, ἀθηνῷ πολεμί- 

φρια χαὶ αρης ὠγνυάλιος χαλεμᾶρος φαλαίγας ὃ αἱ- 
τιςήστονξς αὐθρονποι 1) αὐθροόποων,ἐχλήλων σφα- 
γ)ας συχεῶε,ως λέποτώκτας τουὶ μὴ μια φονέντας 
σιλεωράμδρ οἱ. χρὴ ὡς αριςέας ζροιὶ ἐμπλεονάσαντας 
αἵικοίτι τιμῶντες. λέοντες δι᾿ οὐχ ὁπλίζονται κατ᾽ 
αἰ λήλων. οὐδὲ ξίφος αὐαλαμι(ανεσιν αἱ ἵστποι.εἰ- 
δὲ τεϑωρᾳκισμᾶμον ἴσοις ἀετὸν ἐπ᾿ ἐἀετωΐ οὐσιὲν 
ἀδλλὉ ἔχει κώμης ὄργανον οὐ λ᾽ ἐκφίς ῳ πὸ μέρη χρὴ 
ὅπλα. (Ἰς μϑὼ, κέρᾳίᾳ τα ὅπλα, τοῖς δὲ ῥύγχη. τοῖς 

δὲππερα. τοῖς δὲ τάχ Θ΄, ἄξλλοις μιόγε9 Θ΄ ,ἄλλοις 
ὀλιούτης. οἷς δὲ ταχ Θ΄. οἷς δένηξις, πολλοῖς δὲ 
πνεῦκζοι. οὐὲν ξίφ Θ΄ ἄλογα ποιεῖ ζῶα χαίρειν, 
δρϑοιίᾳ φυλατόμδρον ἐν αὐζῖς φυσεως ὑόμον. ἐλ 
ἐπ ὼν αὐϑεφποις. κᾷρλον ἢ τϑτο πλέον αὐ εἴη πα- 
οαξασις. ὦν κροιηίησι τὸ ἀξεξ κιον. τέλος ὃ πολέ- 
μευν. τι ὑμὸν “Ὀκτέον ἀρᾳ. κα δύ ὠκῶνο παύσετέ μυς 
Χατη τείας. πόϑεν .ἐχὶ δ “διέον ὁμοφύλων σφῶν. οὶ 

δὲν οἱδοτουε μάνη Ἀ) ὧν ἀρπυζομδιυ πόλις: γῆρας 

“ορϑπηλανζ ὀυϑμον τ υνολκες ἀπαϊόνδμω, ἡ τό- 

ἄνα οἷ αἰχῴλων ὁποασ ὠμᾶμα κγθάλαμοι δζαφθέ.- 

ΠΟ {{ππ| ἢ ΟΧ 1 δἰσέξιι5. (Οιπὴ χαο ἐσογυδτίο πῶ 
ὃς αἀαἰτοτία ραττο, οὔ υο τα άτριι5 της ΡΟ ΠΟ» οὐ! 
41 ΘὈγιθταζρηι [δέϊοσ » ςΠῚ 700. Ὡς [ςεἰο ἢ) [- 
οἰθζᾶζο σοηλχ]. ΝΟῚ ΠΟΥΓΏ 1 ΡΟ ΠΟΙ 1] 18 ΠῚ [᾿ 

οἷο σα 1 4ῃ}) εχ οὨχηεδυ5. 0] 1 οἰα ταῦθ [1 
Ἀφάοσηξὶς δαιὴ ᾿ῃ (οἰ τα πη πα ττία ἃς ποαυϊτ 
Ἑοτυι ης νείξη απ Ηογαςϊ τα δοηῦ τράάιτ ΝΟ; 
[ς« Ηδγαςλ τας νος»οἠαἰταῖοπλν» [δά ποη νυ 5. Εὐ 
ΦΙΝΝΝ νοΐο ὅδ ἰοχ ἤμπ ἃἠοχζυση. Ψηας Π6Η μὰΐ 
112» 4} ἃ σχαταῖο Ραση25 Γορεζαπη. ΝΠ ΓΔ 1] αιὸ 
πα αὐτο ΓΠ οττ, ἘΡῸ νεσὸ τἱάσητος ἢ 
αυινδα χλἰμτῖα ἰαστδηταῦ 9». οὐπν ορογζοτος εὐ Π|41] 
Ρίὰα (ς ἔοττο, 4} ποη τοὸ Ὥραις ᾿] ὸ ἀσαηϊ. "" 
το 81 τἀ θηαὶ ΓΟ ΉΡα5 ἰπ ράσο, γε οἴη ἐπ ο}8 
Ῥτα ἃ σουγτἰτιφηζαγ. [ἢ Πρ αἷ5 ἀιπλα το πδηζοδ έν 
(ΠΣ ΑΘ. ΡΟΣ Ν 1} ΟΥΡῚΕΙ δΗ ἢ ςτὸ 5 ΠΟΥΓΕΙΠΊΡΙ 8» Δ 
(05 νοηρῇοῖο το] } 15.» (βου ] ρα ρατγατίς,, ἐπ ὙΠΠΠ5 
ΡΟριὴ!, νοίξγαι 1“ Πἀο] ταζεηι Ρτοά τι. τουπιομ 
νίτα ΠΟΙ. 1165 ρυἹ μα 15» Δ] 105 ΠἸὸ τεϊοῖο Ρ] Ομ 5 εἴ 
Ἰἀορο νοὶ μας ν]άδφδληι δ ποι ίρις οι. 
{ἴδω ὃς Βαγθας ἄταιῖς φαριτίδ οὐ παιηθηζα περ εᾶν 
δι νΧΟΥΘ ΠΏ) νΘΠΟΠΟΙ: ΡαΘγ ἢ 10 ΠΟΙΡΙοχιὶ (ΟΠ Ὁ 
δαϊ ΘΟ] ςρηζος5 Ρατι πγοπ μη ἢ Πα ηος ἃς μα 
Ρτοξα μά εγθ,αις ΟΙ]Θ ΥΧΟΙῸ ΡΕΠΙ τα) » Δι ν ΩΡ 
οφέαγηο τορος [Ἐπρταπι ροῦν ἰπὴ ΠΠ]ατυπ » αἱ 
[ροστα Ὠ) ΠΟΠ 111} ν ΧοΥ ει)» ὃς ται νχοῦὶς 21} 
[αριτς ἡ αὰς ΡΓΟρΡῦφσ ἐπηριυἸςἸτίατη πόποι νη}! 
τοῦ} δι) αζοῦο Οἰ τας 5γαῖτ νοηδηατοχ ρεγν 
ϑιρηζα Ρογαάϊτ οος ΟΧ ΓΟ 5. αὐζ ἰΠ ςοη αἰ 16 0}!ν 
ΤῸ 5 ὙΘΠΏΩ1Ο αιυὰπη ἔοι ]ούμτι ἰφυιεί τ! 15, νοηττο 
ΘὨζ65 » 81 φορι]ιιη ἰῃ ΓΌςηα 46 Ὠαχίπνὶς ποσοῦ 
(φητρητίᾶϑ ργομμποίαγὶ ποῖ Ῥγοίοξεὸ νίαν ποι! 
1 ῬΕΓΠΙΟΙΘῺ) ΤΌΠΟΥ νἱγζις ἃ πγα] τί ν ἐξ ἢ νεῖ} 
ὕ.11 νεϊγα ειάθθο.. (λμη ΡΓΖτΟΧΕΙΠη οτἰπιίηίνι 
ἀδητϊοϑ» οἱ ὰς νος πία τὸς σοΟΠτΑΠ] Πδ11 5. δΧ 10’ 
ΔΙ Πι δὰ τη δε δίας επαάφητος, ΕἸΠΈ] ]ς ὃς Ηκ τἰορεῖ 
τα ςτη, αὐ Δρἢοιγοητος ἃ Μιιῇοα τποΐως ετἰταῦ 
Ἐσγγαπι ν ἐγὸ ᾿ἁγαυγὶς ἃς ἀστιςυϊτια; πιαρὶς ἰφομεν 
1 ἘγαγἜ πτιιηι, δὰ ΟοιΔς5 τας ς ὃς ξονοπάαβ 
ΠλΟΥΓΘΊ ραγάζουτη εἰϊ, ΓΤ] σαν ἔβοιτῖς Τ)οο, ΜΝ’ 
πδεια» Ὀο]]Πςοίῃ. ὃς Ματτ Ζαςηι ἘΠ θην ἀΠ Ομ 
ΡΒαΙδηριθας Δυτοη ΟρΡρο τς Πομλὶηδς οοῃτγα [07 
Ὁ} 65) ΠΊ ΠΣ Ια 5 οὐρά 5 Ορζαιί5,οό 406 41} (ς ποῦ [ο΄ 
πη! οΙά το ρο]]υης, ααί! ξαρίτι μος ΟΧ ἀςἸὸ Ριυιπ)εῖδ» Ὁ 
Ζυδή ἐοσοΠπγος5 νος Θος, ΖΕ] ρἰ ασ ποὴνη (που ̓  
ἐβαμάνηε, οποσς αἰῃοΙτίς. Πεομδς νογὸ μοι ἢ 
ληυιςἕ ΔΥΠ.ΔΠ ΓΙ ΠΘα 116 σ᾽ 6411) ΓΡ .Π1» ΣΝ 
Ἵ Πουῖσαζι Δ]ΕΠΪ δὴ σοηζγα ΔΑ]. Ἶ 41) νίάφας ΝΕ 
ἰὰῶχ παθθὴς ΡαρΠΔΠΑΙ ΕΝ τυσπλς πτυτ: (ρὰ Πηρῃ! 
Ρδτος [τητ ΡΓῸ ἀγι 55. }1|ς το γα, α]ἰς αἰ: » Αἰ 900 
[οεῖτας,Α}}ς τ ΔΘ τ 0941]5 ρα πη τας, πόπι}}15 ([3'΄ 
{πτΑβα  υ άἀατη πατατο, τ αἶτίς οείδιῃ ἢ ΡΙ τὶ τυ. ΝᾺ 
Ιὰς οηἤς διἰηνα δὰς δεαξὶς σασάϊο οἰζ, ας 14 [ρ 
ἐζαδητ;νο {τ παταν ἰεθοπη οοηδγιθπῖ. Αἰ ποη ." 
ἄξῃι διοπλϊηθ5: ὃς ἢος Παρ ὁ τγα στρα τηγα» 480 
Ργα δητίοσαϑ οὗπι πτ,τάτα {ππὶ ἴῃ δὸ Ιδιιος; δ 17" 
σοιήαητες. Εμηϊς δος! οσπι αἰ σεῖς νοις οριαηα! 
εἰ, χαϊ ει Πἴο πὲ τηοάο ἃ Υ πελόρν αυοάμι Ἴ 
πο ο γουοζαγιτῖ5. ΝΟ ἢ ἀμτοπ) 1115 Ἱπτογηὶς οὐδέ" 
[τοῦ δὺς ξοσάϊοσ οἵξ, ἀεροριυίατίο ἀϊτερτόημε Οἴμ 
τατι ον ΘΧΆτίο (δηδέζατις, ν χογι ἀμ δἘ ὁ , δ Προ, 
τούπη ὁχ ν] η15 ἀρ ἐγδιίο,, ΤΠαΪδηϊογ ΠΝ 
νἱ τοι [ςοττατίο » Δἀοἰοἰςδεϊῇ τυΓρΗΠιγὼς δι " 
Πθεγογᾶ μουν πῇ ἴῃ νίηςαϊα ςδϊεέξως, τόροτῇ 9 

ρόρϑμοι.κἡ παρϑέγοι παλλακούό μδρω νῷ μάράχια ϑηλυνόρδρα, χρὴ ἐλοὔϑεροι σιδηροοίεχείμῆμοι, γαυὶ 

(λοτοτα! 

σπτἴἼἰ  Ὡπ ΡΜ δὶ ΡΥ στ μὶὶ ίσχυ δὸ «νο. 

.--: "»- »΄ὦὶ κα τ Δ τὸ Δ Ὁ ,Φ "» ΟἿ Μὰ ΔΛ « Ὁ 



ΥᾺΆ.ι Ἂ Ἁ 
ἤογογιμιν ἐς ξγμεξ ον που μ ΠτοταΠΣ Βεῖοῖ 115 β ̓ 

Πζᾳζοτι ὁ οίο . ΡΔΠ65 ΓΘΎΜἢ. ῃρίας Ἰατα πη» ὃ 
διατυ ατοχία ἀ115 ργο 1πιπγ 115 (πογιῆς4.1)ς Ἀϊς οχτιὰ 

Τα ἴῃ ραος οτατοηΐθας νοι 16 ρασΠΔ 15,» .}ἢ 
ϑο] 10 ἔθετο αἀφσοογη 115.. ἸἈαριας ἴα ὃζ ααιηταῖο 

βία! ἰς, Ηοιποάογὰς ον. {οτιρτα ἰερο5 ἐχροι τοι: 
Ἰθγδολ τας οὗ ἱπιρίθιατοιη, Οὐ ζατο5 Ομ} Ὁ{{- 
[ϊὰ ἃς ργοθίτατο ἀοτοι έτα (ας. ΘΠ Ἰτιιά η68 44 1ηἴο- 

τοηαμ ᾿πἰατίαιη. Τυτδα αιαηῖα ροίαογαης ΠΟη.1- 
ΠθῈ {ρα Ζαα ἃ (σοίοτο ν]ο εητίαμπι ν οἰ ἔγαμη ςου- 
τἰποῖοης σά θ5 οἰτουπιάαῖα ἴσης οπηηῖδισ. 114 ἔπη 
ΠηρτΟ δ ταζὶς τ πα Ἰ πτογίονος μοίξοβ,αῖ οἴις5. Ἐχ- 
ἴξτιογος ποίζος, αἵ Ρογοσ 1, ΠλΠ65 ἸΠΙ ΠΊ]ΟΊ. ΝΏΠΕ 

ἅη ΟΣ ΡΟ υνη- πὸ τἸάοτς οὶ τοῦ Ποίο5 νἹἀφαπιδΑ- 
5 ἀἰαιτια ργὸ νοεῖ παροτῖ5, ΑἸΠοηαβ οοηϊα- 

ἐδ γοἴξγας ρυζατια.1 18 6τῖβ Γογιαταξιϑ ἸΠρ τὴ ̓πηρο- 
Ὠπτ. Νιμρητια ἀσιοταῖῖϑι. ἔαρ 65 ν)οΐατὶ5.. ϑςοίθια 

ὀρίδας σοι βτηπατίο. Θηιηΐρυ νἰπι Αἰρίξιδ5» τα ηὖ 
ΟἸΠἾ ΠΟ νοἰϊτα: οοπίδιτῖγα 1 ΕἸ ν τά οτίδ. 1 ερ68 
ἸΏ]Ώ γα ς σοατριμμς, 5] ἢ ΐπι ἢα’ ποι οὔ δῦ πρὸ, 

νοτἀγοιῖη, Ναης αἰ ἐφυαητὶπι γερει τ ἴταν ̓ πηρο- 
τὰ γοίγδι, δέυπλοτὰ [αρρ ΟΊ} αἱ οσιμὶ [ξεϊετε ριο- 
ἰδεκάν ὁ ἃ 1 

“ 

Ἡδογαοίς Ἠργηοάογο, ὦ 

Ἄρηχδ ὀοτιίούοπι Ἡοιτπιοάοις; αιαηάδ ἀςογο- 
λ΄ ἀοε]ς Ἰη Ἰτα!απὶ ἀοάεις. )ὴ ἀφξιποπέίαις το- 

διοης οἴωις τὸ δε ἰσινὰ {αἰσιρίαπτ. Ῥο ἰμ οπιηίππι 
ἸΠΠ} ντἀοδαμτων ᾿ς ΘΗΝ τΟΙΓΑΙ ΠῚ οὐὔο ἀἰδιὶε- 
Ἰηᾶϊα δὰ τυας ἰςσο5 ἀςοοάοτο, δέ τοῦς Ρογἀγαηλ»ἴη- 
Θυ οτὲ [ρίας ἀάογαῖς. Αὐ Πα Πιπγητα ἴῃ ἀισπίταῖς 
νογίᾳδαητι. Δάοταδιης Ἐρῃεπ) τὸ πὶ ὃ ν] 5 δχ- 
φοἸΤον ςροὴ τη τα ἰοσὸς οὐ μηθας ἱπηρογαβαητ,δί τῦς 
ἕο 5 Ὠῤζεἤητας δὰ ντεπάυτα 1115 τοιρο ἰος. Π ει ἐ- 
ΠῚ ΠΡΟ ατη εἰ αἀοιηΐς, ἃς [εἰρίος ἱμάϊοα- 
τηξ Γεχυειῖς ἄϊρπος. Ερς δία εχ πλαϊοῦῖθις 
ἀἸἀἸςὶ: Τοτα Πα δ ΡοΠ ΙΠοπεπι γοσίς νθηΐτ» δί 
ὉΠ1Π165 ἘΡΗΟΠΙ σοδγαπε [ὴ (ρο!απι. Γπ|ὰ οὶ (πὶ 
νογα ἢ Θτίαςίς ὃ ᾿ροτῇ Ετπιπο φιοά ἐλειὸ ετο- 
4 Ῥοτοίς ἀἸξῖο ογυπε αὐά!οηΐορ, ἢ ἰαδοαηζατ αὶ 
ἤθη ἰοῶϊ Ιυσοης, ἃς ἄδος Βοπιίπος ἱπουίαηϊ, 
ἀπὸ (8 ποι δοηὶς Ιοςιρίοίοις. Νοηίμαηι πὰ ὶ- 
Πλτὴ δὲ ᾿π τίν ἀσουίαης. Οαοοτγὰμ οἱξ ποη δο- 
Ἀὶ σρη(αετο, απ θόπα ἔοτταπα ἰαγρίτατ, 510 11 
ἐπ μη εἷς οτίαμν μος οἱ ναιιοίπματα, Ἐχ [Δ4ς "Δ- 
ἴίοης Πρ] δητειι νοπταγαμπι ἠη [τα] απ. ΤῈ ἀηῖθ 
ἴος [ςςα]α Φ 5.11 {πὰ πουῖς Ἡετηιοάογε, ϑζταης, 
“λτιτει, Ἐρ ΘΠ) νετὸ πὸ παπς αυϊάθηι νιάεγε 
νοίμης Ζιιθι ν᾿ δε τα5 ΡΟΣ Κυλπαμη ἀϊα! 0 ΠΌΠῚΪΠΕ 
Ῥετοτανη, ροτῇ οχ᾿τοϑαρίοητια εἰδ 1] ἀαζυμη εἴτ το ἢι- 

ἈΙα τη, ἘΡΙΩΙ γοτὸ ἴοι τεϊιπιοηΐο σοπτγαα!- 
της, Ὑ ποηξ μαπι ἱρίουυτν μι υσίλπι » δζ πθ πο 

ἴποτῖς αἰ πο ϊπητατ,οὴπὶ Ργαμα (εητοητία δ ορίπιο- 

Ὡς ἢος τορίσης, Νοι ραπὶτ [λους αοἰατίοης ἀ181- 
᾿ἀτα γ: Ἰυὸ ςοποοι τ δειαπὶ ἃς ἰἀτσίταν Π14}15» ντ 

“ἴῃ ἢς αυΐδιις (τοΐογα ρεγῆςοτο ρ41Π1Π} τοάατριδη- 

ἴγ ἃζ δβ]αςητος ορίδυις [τὰ βαρίτιὰ οὐ οἸρηλ τη 
ὅδαῖος Ῥοηπαης. ἰαυρέττζας γογὸ ταριπγθητ11 

Ν Νὸ νος το! πυας ἔουταπα »Ὑτ Ομ ηΙππιρτο-. 
ὁ δζ ὁσῃα τς νοίϊγα ὩΘαΙΠτ14 Ρᾶϊοατ. ΗΙ 4111-- 

ΠῚ γαΐθαης, ΤῸ νεγὸ τοῖπριις ταὶ ἀ οὔτις τα] Π- ς 

ἣν σατο Οτγμῖπο τὸ γοΐο σοπαεπίγονὃζ στη ἀε ἃ- 

"δ τη ]τὶς 7 0 ἀς ἰεστ ας Θτια ΠῚ Ραυςἃ ΘΟ. ΠῚ οοἷ- 

νά. ς είρες δα πιαπϑαίοηι » ἈΠ Ρἰυγιανὰπι οἁ 

Ἧι Ῥογτηοτς ἀπά ἰςαγομ.» νῖ ςουϊταδηδίοηξ 

Ἀ ἢ 

γηϑἢ! Θ 2012 Ριοθυδβι τς 

ἸἜοὺῪ οἵ Τῇ β ννβίϊεοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

“2 Ὁ 1 ιν. νγ] 37 
ϑεῶῖν καϊαασωμδροι. τὸ ὑφόα ἐλαι κόνιν χα τὸρυτ- 

τόμᾶμοι καὶ παμανες αϑόσιων. ἔργων χρὴ χαιρ,ξήρια 
ϑεοῖς ἀο)κίας ταῦτα ὠγελς σῶς ἐν εἰρήνῃ πολέμει: 
δῦ λόγων ἐν πολέμῳ πολίὶ ἰσὔεῶε δῷ σιδγρο. ορ- 
πείζετε τὸ, δἴχαιον ἐν ξίφεσιν. ἑρμόδωρες ἐλιαύγε- 

τῶι νόμους γράφων. ἡραξλειτος ἐλαύνεται ἀ- 
σεξείας. αἱ “πόλεις Ἐρηρίοῖ. ἰ «λοηαϑίας. αἱ ἐρημίαι 

χορὸς τὸ αὐἹκεῖν. ὄγλοί Ἰρίγῃ Ἑφηκεν, αν ἢ ρον σύμ, 
βολα πινῆρίαις δαιοπλείονζῳ Ὁ Είαν ὑμδ! οἰκία, πε. 
ομξεξλη») πᾶσιν ἕτεδα τείγῃ πὸ μμελείας. οἱ ἐν.-. 

δὸν, πολέμιοι. ἀνλὼ πολ}.). οἱ ὠτὸς πολέμιοι. ἐλ- 
λα ξένοι. ποντες ἐχθεοί, ἐἰδέγος φίλοι. δυγαμαι γε- 

λίσαι ἐχθρεὶς ὁρξονΐ σύΐδι: δ᾽ ἀλλόξιον πλϑτονἹ- 
δὲεον οἴεῦϑε. τὰς ἀ)ριοΐίας γυναϊ κῶς ἰδίας νομίζετε. 
7ις ἐλοὶ ϑέρες οὐ δρα πούϊζεξ ἃ ζῶν κὰ πεῖς 
οιξγό μοὶς ωὐοσδαύνετε, οὐ δογομίας γομοϑιφέντν, 
πανΐᾳ βιάζεῶε ὡμὴ ποφύχο τε τὸ κάλιςα σδεκξνία 
δμδ σιχαϊοσύνης εἴ σύμ(ολο. οἱ νόμοι ἐἰεἰκίας εἰ- 

σὶ τεκμήθμλον. εἰ γὸ μὴ ἤσαν, ο: ἐδίω ἀλ ἐἢ ρει: 
γιοῦ δὲ τι τὸ μικοὼν σπχιξομίζείθ. φόβῳ κολοσεὼξ 
κῳτέχεϑε εἰς γτῶσοιν ἀφ κίαν. 

Ἡράκλειτος Ἐρμοδῳρῳ: 
Ἡλη μοί Ἐρμόσερε πύτε ὠρχαΐρειν γοξκδιλιξ 
εἰς λιων. δίξωντο σε οἱ ὠκξίγῃς α' χύδαξ 

Θεοὶ καὶ δαίμονες ἡσδέως ὄναρ ἐϑόγοονου τοῖς στὶς νό- 
μοις τὸ ὠὐοδὶ πεισῆς ᾧ ὀριιμδρης δὲν δύριστο ἤϑοό 
σηξιαι. ἀο κῳ τα τὸ ἔϑος τῆν; περσῶ ̓ ἐγκλείονΐᾳς τὸ 

ςὐμῶ «οϑοσκυιυθιν αὐτοῖξ, οἱ σὲ σερμινῶς πάνυ καθῴ- 

ξήκεστιν. Φσοςσπιυυήσουσί σε ἐφέσιοι μη ότι ὄντει.ὃ- 
ΓΝ ͵ “πὰ δὼ πε Ὁ α΄" , ͵ὺ 

ταν οἱ σοὶ νόμοι πᾶσιν δ λιταήωσι. καὶ τότε χρύσον) 

αὐτοῖς αὐαῖζαι ζόῤδροι ϑεὸς )ὺ ὅκεήοις ἀφείλετο τ: 
γε μονίαν. κἡ ἑαυτοιὶ ὠγόμισειν ἀξίοις δ ελόζειν, το 
μεμ(οίϑηκα, τὺ ὧν πατέβῳν. ὅλη σία, μα ἔρε- 
τὸ βασιλέως τὼ πάντες ἐφέσιοι λάφυθον.αήθᾳς εἰσὶν 
ἐλσύϑερίας ἀληϑοις 7 αῤχάν.νῦ νὺν εἰς τὸ εἰκὸς ἐσπτι- 
χισον") κελοίόμδροι οἱ μὴ ἀὐδιῶεντες οἰμώξοναρ 
τῇ μέμφον") ϑεοιὶ αὐθρφ:ποι δῃ αὐτοιὶ πλετζεσιν 
ἀγοιϑαί. ε φυόμφον) Ἰσὶον ἦϑος ἐφροοσύνης. τυφλῶν 
ὅδ μὴ δίξαω ἐἱ δίδωσι χες δαίμων. σιξύλ-- 
λᾳ ὧν πολλοῖς κοὶ τῶτο ἐφρα ὃ. οἷ ἰωσος χει ρης 
ἥξειν σοφο ̓ ἰπιλίῃοιν. ἐδεέ σε ΦὩο9 Ὁ σούτου αἰῶνος 

ἑρμόσδωρε ἡ σιξύλλα ἰφκείνη γῇ τότε ἤδϑα. ἐφέσιοι 
δὲ, οὐδ᾽ ἐγωῦ βέόλονἢ ὁρᾷν,ὃν δα ϑιοφορερδιώης γυ- 

γαικὸς ἀλήθεια ἐξλεπε, σοφὲς με μδοτύρη δου ἑρμό- 
“ωρε. ἐᾷ ἐσιοι δὲ εὐὐτι λέγουσι Θεοῦ μϑοτυρίᾳ. ὅστοτίοῦ 

συντοῶι εαυ δα ὑϑριν: οὶ γι δτοτίόνυμ δ α,.γνὠ μης 

αὐαπιμπλανάεἡ μᾶς χαλνς. ἐκ αἀφαιρέμδυος.πλξ- 
ΤΟΥ κολαζ 491 ὁς.ὠγλα ( μφλον σδιέδεσι “πονηθοΐς. 
εἰ »57 ᾿ ΕΝ Θ᾽ (δὲ Τάνεσιν ἐλ χθή ὯΝ «ἰρα- 

ἵν᾽ ἔχοντες σδ ὧν ἀμδὶ εγθήσων). κ) 
εσιάζοντες σπίωυοξωτῶσιν αὐ δ μοχθηθίων. αὶ σ᾽ Ε 

ν Ἵ 4 ΟΥ̓Κ ς ἐ -οἅΟΦΙ. ͵ 

᾿)ποθία οἰδακάλυμμα ὅξι. μὴ δγιλίπη ὑμᾶς τύ-. 

Ἅγ. ἵνα ὀνφισιζοινᾶϑε Πονηραί, ὀνδυοι. οι μδῥ χαον.- 

των. σὺ δέ μοι δήλου δὶ καιδὸν ἃ ὁἰξόδειπαντως οὐ-- 

τυχεῖν σοι ἐέλομαι. τὸ αἷδί γεάλλων πεῦυ συχνεν 
«αὶ εἰδὴ αὐ νόμων ξραχέα εἰπεῖθ: ἐγραφοῦ δι᾿ αὐ 
αὐτὸ εἰ μιὴ αἷθὶ παντὸς ὑποιέβοην δπόῤ ῥα μέθαι. 

Ε 

πα "-:} "νον α---- οἱ “ βξες τα -- - ---- ἊΝ -- ἡ ᾿ 

ἔξ ψεα ταξεες. τις ποτ τ ἐειφιυφ' τ ττὸ-ς ΕΚ ΕΠ τ ς τ δν 5 Ξς τὐπθηκηνῖ ᾿ -- ἐδ: --.Ξ- ᾿ς τ Ξ ὅς 

---τ-Ξ ΕΣ 

- “ἘΠ 5. Ὁ’ - τ΄ -- -- 
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358 ΠΠΌΙΨΕΚΘΟΑΥΝΜ ΑΟΚΈΘΟΚΛΥΜ 
ἐδὲν ὃ ὅτω σιωπάτάε, ὡς ἑνὶ λαλῶν εἰς. ἡ ἐτι καλ- 

λον ἡραάκλειτος ἑρμοοώρῳ. πολλοὶ ἐ δχφέρεσι κε- 

ὁὰμίων σειθρῷν,, ὡς μησιὲν ςένειν διωϑαΐά)ωι. ΓΥΝῊ 
ὑσὸ γλωσσαλγίας δζωῤῥεὶν ἀϑίωαϊοι ὄντες αὐτό- 
θονες ἔγνωσων φύσιν αὐϑρῳπων, ὅτι οὐυόμδμοι ὧκ 

γῆς» Ἐ3)) ὅτε διεῤῥωγοίᾳ ἐχουσινουῦ. τάτους ἐπα)- 

δοῦσαν φυλαᾳκίω δποῤῥήτων δχὶ μυςηρίων. ἵν᾿ ὡς 
φόξῳ σιγῶσιν,ἰ»λ᾿ οὐ καίσῳ. κὶ μηχέτι χοιλεπὸν ἡ 
μελετήστῃ τῇ ψυχῇ σιωπᾷν. 

ΝΙΒΙ νεγὸ ἴτὰ Πἰοταγοντ στα ἡ ππ5 ναὶ Ιου ταῦ» Κ 
μος πιασὶς Ἡοτας τας Ηείπηοαογο. ΜΝ υραδ πο 
ἀϊβοττ ἃ ἔγαξες ντοςἰβ, δ ΠΙΠ1] ςοτίποτς ΡοΙΪ μη» 
(εἀ πυράπάο ἀ!βίατε ΑἸμεηϊθηίςς », 4} ογαπῖ Ἰηάϊ- 
σρηα ᾿μάϊζάταης μουαμτάπι παζατγαιη » αυο πλάι ΟΣ 
τοῦτα ἔχε τπυϊτοτῖος ἀμδέξααν φηΐπλιαν μα ογεηῖ, 

Ηοϑ1ηἰειταογαης δά ἀτοαπᾷ εὐἱτοά!επάα ΡΥ αὐγῆς, 
γίαννι αυαῇ ταδτα τασογεηϊ, 0 ἢ ἰπα!]οῖο, δέ Π0 2 αἴ. 

Ρἰἰὰς φϊπια ἀΠἘῆς}}ς οἰδτ,ὀχοοῖςετὶ αἀ Π] μετα}. 

Ηεγαοίμες Ερη Ποίαν» [η15. 

Τα Ἡρακλοίτε δγιςολῶν τελίθ". 

ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ ΔΙΟΓΈΝΟΥΣ ΤΟΥ͂ 
τῳ Ἢ} « 

ΚΥΝΙΚΟΥΙ͂ ΣΙΝΩΠΕΥΣΙ. 

ΕἘΡΙΦΤΟΙΑΕ ὈΠΙΟΘΕΝΙ5 ΟΥ̓ΝῚ 
ΟΙ ΒΙΝΟΡΕΝΒΙΒΥ 5. 

Μᾶς μδρ ἐμοῦ φυγὴν κατεψηφίσαῶε. 
εγὼ σὲ ὑμδι μονήν. οἰκυίσετε γουῦ δζὰ 
το ὑμέις μὲ σινώπην. ἐγω ̓  ἀϑηήναξ. 

εἰ τετέων ὑμᾶς μδρ μοὶ Τὴ ἐωπόρφν. ἐγὼ 
οἵὺ μι σόλωνος κοὴ Τὴ} Ὁ ἑλλάσα ἡλσυϑερφρκότων 
το Τ μησιεκῶν. κὺ ὑμέις μδὸ ἡνιόχοις κοὺὴ ὀχαιοῖς 
χρώρμϑμοι αν ϑιροόποις ὧκ τῷ ἐχθρὲ “Ἄύοις Ἑγλησιν. 
ἐγὼ ἢ δελφοῖς (ἐ ἠλείοις μι48᾽ ὧν χἡ ϑεοὶ πολίϊσοῦον- 
ται. ἀλλ᾽ ὥφελε το μὴ νῦν ὑμὶν δοξα.ἐννν ἔτι πά- 
λαε κὶ ὅλὶ τῷ πώτρὸς ἱκέτε. νυνὶ ἢ ἕν τῶτο “δέσοικα 
μὴ δζα ὃ παρίδα ἀπιςηϑῶ μέξιος ξῇ). τὸ μδρ οὐὐ 
“οός ὑμὴμδ με φυγασευθῆναι σιυυηφορεῖ. χἡ πιςεύω 
εἰυτοῦ κἄλλον τῷ ἐτέρϑ.Ἀρει τον γὺ «“οαπολὺ ὄρε- 
βαλλεῶτη φὩοὸς ὑμὴν, ἢ ἐπαινέω. ὅμως μδρτοι 
«δέδοικα τῶτο μή μι ὃ κοινὸς αἷδὴ πατροάδιθ΄ λό- 
οος βλάνη. ἄγλου «Ὁ τιν Θ΄, οὐδὲ λόγος. κρέϊηον 
γερ στε δήποτε οἰκεῖν, ἢ συ ὑμὴν ὅτως ὑμῖν τρ96- 
«νεχθ εισιν. 

----οτούσοχο:.".. 

᾿ ἾΣ ῃ ) 
ΠΧ ἮΝ 4 
ς χὰ 

Αντιώϑένει. 

Νέβαννον εἰς ἄςυ ὠκπήραιως. κ) αἰξδλτυ[χανᾳ 
ἊΣ μειρᾳκία ὡτία θρυπηόμλμα πὸ συμπο- 
σίε τινὸς ἐγηγερμᾶθα. (ἃ ἐν σφίσιν αὐτοῖς ἐπτεὶ ἀϊχᾷ 
ἐγμυόμίω αὐώγωμϑυ ἔλεγον πὸ τῷ κυωός. κῴγω 
ἐπεὶ ξτο ἤκεσοι, ϑτιῤῥέέητε ἔφην. (δὲ; ὁ κύων τεῦτλᾳ 
εἰ διάκν4. οἱ δ᾽ ὡς τῶτο ἔλεξα ἐπαύσανζ ἀλύοντες. 
ἡ 7ὲς φεφάνοις ουὲ εἶχον δὰ Τὴ κεφαλὴ »ἡ τῷ ξα- 
ἥλῳ ὀχῥῥήξαντες ὠξεβαλον, τὸ τας χλανίδας 
σῦκοσ μὼς πϑιξαλλοντο γ ἥσυχοι σοῦ μφῷλα ἕως 

εἰς ἄςυ ἠκολύθεν, ἐπαικροώμᾶροι Ὁ λόγων,οἱἷ πρὸς 

ἐμαυτον σδιεξήειν. 
Ἱππαρχίᾳ. 

Γα καίσε τῆς δξιϑυμίας ὅτι τὸ φιλοσοφίας 
γι τω» [υνὴ ἄστι. ὅτι ἃ ἡμετέρας αἱρέσεως 

Οϑπὶς εχ! πο ἀαιαξ15, ἐσῸ νῸ5 ἀο- 
πο. Ναμ ν 5 δ: ΠΟΡ ΘΠ) Βαδιτατῖ!ϑ», 6, 
σο αὐτοῖν ΑἸ μθμαβιμος οἵδ» νοϑ Οὐ 
ΠοροοίατοΥ 115» Ε 90 ΟἹ] ΦΟΪΟΠ 
Ηἰ5 4] Οταοίαπν ἃ Μεά!5 ΠΠρογαμεΓ 

ταμτ, Ν 5 αιμάειη Αὐσριι}5 δί νὶς 5 Αομαῖς: ὃς ο΄ 
πλϊπὰπ σοηοτε Οὐς15 ἰΠἰ πλΐςῸ ὙΓΙΠΆΙΗ1 : ΘρῸ Ὠε 
Ρ[ἰς ὃς ἘΠΕΠΙΡιις » αι! θαίουμα ὃς 41) αρ ει οομτ 
{ποταάίηθα. 864 μος ἢ βᾶπς γοδὶς ρεμμπὶ 
νἰάοαταγ νεῖϊς » ποῦς ἴάπι ρείά πὶ βὶς τοῖα; ρατΠ» 
τεμηρογῖρα5. Ναης νοτὸ 14 νημηλ γεγο» πὸ Ῥ᾿ 
τα: στατία ποὴ οὐσάαγ ΠΟ] ο τις ες, Ουδά ἐπ: 
ΠΛ δα! ο ἀκδηχηῃαίες» Βοος ἴῃ πθᾶπὶ ἔδοὶζ ἀεξεη" 

ἤοποῖα ; ὃς αἰ μ1} μος πλ μι πιᾶρὶς ροτίπαάοε. 51 ΑΓ 
ἀξφηλ]οηρὲ πιοὶτις οτ,ὰ νοὐα δοσυξαγ!, αυὰπ) Ἰαυάι- 
τὶ. Νοιὰμηι ταιθη εἰ πιο 5 Ὧ6 ΠΟΙΆ 1115»6}}1}} ἐς ρΑ[18 

πιδᾷ ἔεγμιο μαθθταγ. ὨΝὶ ποςοᾶῖν πεᾶμς αἰτοῦ 

τοὶ ν]]δμ τατίοποπι μαδθατὶς. Μο 5 ὁπΐπι εἴν, ὙΡ]" 

οἰ αι 6»αυὰτη τὰ νοδιησυην μαυ ταῖς. 

«βρη. 

Ψὰ οχ Ῥίγοο, ἰη νεῦει αἰσοπάογομι » ἃ ςοπαυϊ" 

(ς ἀυοάδῃι Δἀο]είσοητι!!ουΐαιη ΠΏ] [αι 
[ἀποριμαὶὰ ταὶ σατο δ]απάϊδητες. ΟἹ] οὐπι τ4Π7 

Παδη Βαπτυς πιοζᾶτισ οἤξιη!» Αίσεάδηηις ἃ (410; 
ἀϊχογαης. Τ πης ἐσο:ΕἸτο, ἰπ υατηνθοηο δηϊπλονἑις 
οδηὶσ τ]ὰ πο πιοζάοε. Ομ δά ἤπιυΐας ἀἰκὶ» τ || 

πιαάπηι αβεξε!»οοτοηας σαρῖτα ἀεῖς ἐϊ45, ἰχπἰατάί 
ἃς ργαιοχιαῖας, 1148 δά οὐ πάτα πη ̓πάπιογδης, ΡΙΕΟΩ" 
ταμηε: ἃς ταςιτὶ »χοὶς γοσρὶβ αὐ τὶς.» οοπτϊπυὸ 1π ΥἹ" 
θεῖ γαυογῇ {πητ. 

Η;ρράγενα, 

ἙΠεοέτον ἀοἤάοτιο το » 4ιὸ τη} 16 Γ ρ ι]οίον 
ρ ἴδῃ Ἔχροταβ,ὃζς ποίζγαπι σοτηρίοχα {58 οϑ' 

ῃλοηπόφουϊας αὐἰξουῖζαῖε διὰ ν ἸΓῚ Ρειτεγγόταγ ἐπὶ 
ντρυΠοῖρι} ταὶ ορτατ Βηξςοοπίεηυατ, 5» σοητεῃ (. 

ἐηχυθϑης, ἰὼ δὰ τὸ αὐφηε9ν χὶ οἱ αὐόρες κατεηλαγησαν ἀλλ᾿ ὅπως κἡ τέλος δ ιϑὴς τῇ ἀρχῇ α΄ έδασον. 
ΩεΠ3 

ἊΨ δῶν δ'....ὕὅ(δΝ - Ὁ “ὦ ΚΣ .“-“ 

ὅτ δ 8, 

ὅποι, σὺ 

-««. 
-Ἔ 

ΞΡΟΘ 

οἰῶ 5-: 

Ο ὦ 

Ξ τ΄ χὰ, 

- 

-: “αν πὸ Ἐπ“ ΟΣ ΘῈ « 8, ἔπ ᾿. 

- .“«. “ὦ μα «ὦ. ΜΚὮ 6! 



ψτχια νὰ τὸ τ υν π 

, 

Σ "ἴκαΣ 

- 

- 

τε τες τι τοιτπαταπετςετηι -πυι τ πισηρας 

τος τα 

κ 

δε Ὁ οὐ ᾿ς 

τσ “ΠῚ τν νπ ἃ 

ὯὭὩΦ νυ. 

ἢ 

Ομ οηγ ςοη(ο ποτὶ »ἐοίονί ἃ Οἴαϊε »υἱτο.» Ρετία- 
Ρίθῃτο, ὃς ποῦ15. ΡΒ] οίΟρμ ας: δυξοτιρβμοιι 41- 
φείοτις, (τς θταϑ αυΐομι ΠΟ 5 }Πτ6γ85 ἐαῖο : τας 

δι, πάῃημς ροίμητ ἐρ! οἱ α: , ποημε πνϊπογοηι ὙΠ 
δηζ, υλιὴ ργαίςφης ἀ ραταξιο. 

υδημραίγο. 

Νϑι ἢΟ5 τεργομβοηάογο; 4υοά εὰπὶ ποϑ [Π Μα- 

σράἀοηίαιῃ ἀοοευ πιο βοῖιδι πο Ραγανπη5: η0 

, δπιπι φὸ βεςὶ » νε Αἰβθηϊθηΐδαι (αϊοπι τιμαὶ πιςη[ς 
Ῥιξζαίονια. Νίεηας σοπιθηζαμα ἴῃ πιο ἀπη δ τίο- 
δι (ἀ[ρί σοὶ.» αυάγαση σγατία 411} ἔοτταῖς ἰά- 

φοίθηξ, γὲ τηαϊτιτα τ! πιασπαπίμν! νυ] ἀεγθηζατ, 

ἡυδά γερὸς Ραγιυὶ ἔποογοης. ϑ9ἀ ΠΟὈ 8» αυὰπι Μα- 

(ξάοηιμη τποηΐὰ . Ατμθηϊςη (8] ἰΙοπρὲ ε{Ὲ Γππ}}- 
ἰδτιου. ΝΟ τ! ̓ρίτυγ ἀορπηαζι8 οδίδγυφητία » Ροτὴς 

Ὁ Ὅ1}} σοΟΠτοΙΏΡΓΙ » ΟῚ οπ ραΓ 8. ἌΣ 

ἵβννς ποδίς. δι ψυίάσαι {ι ρεσοτὰ οἰδῃ ̓  μ 
Ἰδποίοο τος πο ραγοητιθιβ. Νέεαις εἰἰπιὶ δόε- 

5. ἀζρρροτίο νἱδταἸάεπη οἵτ. Ουανόθγοαι ἤμς 

τθμηβξο, Απιρατογ. πη 4ΙΘΙα}}8 ἰδὲ γος 

ὙΥθίομηαας Ἄποᾳ ψτὴ οὐΐμα Ρι σατοτι8. τας 

διπη) οῇς, ὦ ; 

Ῥεγάϊοτ: 
ῃ 

νἰ τοητί σ᾽ ουίδηι πρῃάτο νἱ8., ιά ἰπἰπηῖςο- 
.2τὧ (οὐ πα, (ς ααλην ΤἈγαρες δὲ Ῥαομοβ 

ἴὲ οὐδ άϊς, αἰ θέςις ποιιηιπι αβφέξιδιις., πὸ 
ἀύσοτίς; ροίπιτη οὐἴτι παπς {αῖτα τ Πτιαπι, ΚΝ ἐ- 
ὕχην ἢ ψαϊά αὐδας ἀἀποτίας πομπνίπαϑ τἰρὶ ἔβοίεη- 

ἄσην τοὶ παυΐτυν,, ἃς μος βετυπὰ δα! απ ποι [δ ητ]8, 

ΠΕΘΡΑ οηἷς οἵ, ὃς Αἰεχαηάτι ἀπε, δ 

ἃςςογίτο » αὔϑέμπην οροζα δζαὐχί ον δέ ΠΙγυοο 5, ὃ 
βεγεμας Πιδορίς. ΕΣ : νπεν 

᾿ 

Γγαξοῆ. 

ϑ- ὙΒοδας ργοῆς (τ εγογί 5» ἴα πυει ἀἰφηη ».ΟΧ 
Ριγεοννεδει αἢ Ἑοηα 1 Ούπηαχις οὐ ςαἰογθη) νι 

Θιρη τ ὰς ΠΕΙΓΕπῚ, ἔσητοτι Ρβῦ]. 15] ργοιθητι 

᾿ἐχ Ρεγα,ροσυίαμι, 4 άατη Π)Θογιηι ». 4] ἴο- 

τορι ταζαην ασοας., δητς οσι]ο 5 τη ΧΑ τη 

νμϑίςἐι σασθαι 4 η 519, ὃ ἔστε ἀηυδιι Παυίΐ, 

ἰδήταμο. ΤΊμης ὁρο ἰά πε μ] φοπιμλοά ες ροξαϊαπα 
ἀυδἠτεατης,τατ Βόπο, ἄς δοματι ΓΟΓΙΠῚ ὀαπον 
ἰἤση ρινάμϊς, δείαρίεητεῦ αι! άεπλ. ΑὈ]αςὶ τοῖς 

ἐμυαιιοα Βαϊθαδδάμ Ῥοσα] Πα: . τορος αὖ Ὰ 

ν ΘΗ τοητ ταὶ ργας τάχα. Ἰπαεμξιμα τ] ἃ ὰ πὶ 
ὃ νὰν Πτεεῖς Πρ! βοαπάσιη ἀυχί» αίρρε αὶ πί- 
ΩΣ οὐ ἢπὸ τὰ ςοσῃοίςεπάπιη τα] ἢ] ἤζαταθ- 
Τα δὔτεια μος ραβ]ςὰ Ἰη ἕοτο ἀἩΠ πη 65. νε- 
ϑυης ἃς ποῦ 5 αἰ᾽α ρυαζογοα τρπϊτα., (ἀρ επέϊα 

Ρ ἴδῃ, Ατηρὶᾳ παηι6 παζαξα εἰἴν α8Ππ| ΟΡΙΠ]ΟΠ6 
᾿ ΨΙτᾷ οἰοϑξδην » 1Ώ Πομλίπαιῃ ββίαροιι ραθιιδῖς 

ἐν τῷ ωσ 5Ὁς ΤΉΦΟΎΣ ΝΗ ς τοῦς Μπ 

ἰϊωι. 

ἝἜΡΙΒ5ΤΟΙ 4. 

δχιθήσῃς οἱ οἵδα εἰ κορίτητός ᾧ Ἔ συγαύγέτεμὴ ὕπο 
λίποιο, ἡμῶν τε τοῖς δϑεργέταις δ᾽ φιλοσοφίας ϑάμι- 
νἷς ὁχιςύλλής. διωύαν) γὸ ὄχι ὅλα) πολλὰ ἐχ. 
ἥήονα ὁ σοὺς παθοιΐας φἰκλέξεως. ὅθι 

εϑὲ Αντεποίρῳ: μλτο οϑὰ πέσον 
Ἡ μιέψεφε με ὅτι σοι μμρταπεμποῤδῥῳ ἡμες 

Ὗ Δ δ) κακεοϊονίαν εκ ἐποίϑϑηρδρ. ἐσ] ὅτι τὲς 

αἰϑήνῃσιν λας «οροὐκρίνα μδυ ὁ οὐδῷ σοῦ τρᾳ- 
“πέζαης,οὐ χὰ δ ἑαῆροψίαν τῶ ἐωραξαυδν; ὠλλ᾽ 
ἐσὲ δα φιλοοδοξίαν ον ἣν τάχ᾽ ἴσως Ἑξ οοι αὐ ἐποί-- 
ἡσειν ἵνα τινὲς τοῖς πολλοῖς μεγοίλοι δόξωσι ξασι- 
λεῦσι διυυάμδροι αὐτελέγφν,συΐγινωσιοε ὃν, κ γὸ εἰ 
“οὐ ξαΐᾳ ἡρϑυ,σιωέγνως αν μὴ πῶ εἶδιν ὅτι εἰχκ ἣν 

“ξοθ τε τὲ σροφὴ οὶ βασιλεῦσιν ἡ αὐδὰ φυλακῇ 
ουμῦ ἢ οὐσίας μῷλλον αὐ τείπει μδ σοι.κ εἰχ ὡφῆρο- 
ψίαιξ.ἑα οὐ ἐκᾷςον ὅστε διωυύαται ζω, βασιλικὸν 
ὃ τοί, κρὶ οὐ τὸ ἕτερον. 

» ᾿ Περοϊκχᾳ, 
[1 μδὸ τὰς δόξαις ἤδυ πολεμεῖς, λύγῳ ὃ τοῖς 

Ὦϑ. φυρ. Τέροις ἐχθροῖς κοὴ πλείονα κοΐθλα- 

“Πησί σε θδακῶν τε κϑὶ παιόνων χᾳ χεορεφόμλμος ᾧ 
ἢ αὐθρφῳπων πταϑη,μμεταστόκεστα με. δ᾽ μία μαι )ὰ 
εἰς τὸν τοὺς αὐτῶ πόλεμον Κρὴ ορνη γεν. Θἰοθὲ τὰ σοι 
τὰ τοὺς αὐθρούποις ἔργα Ἀοίπάτωι ἀθὶ τότε ἢ πο- 
Ἀέμοι φρεοδὸν ἀἰδϑαύη, ἕὰ υδρή μας θύννοι καϑέ- 
ζεάδοη μματωπᾷ μέύτει δὲ Ους ἀλεξαῤοε ςρατιώτας. 
οἷς χῳκένος ϑηκέροις χρώβρδρος, ἰ»»λυριουῤ τὶ σκύ-: 
θας ὑπέζξξων: ἣ ' πᾷ 

Κρατηη. ἢ 

χα ρνϑώτος σα εἰς ϑήβας,αὐέβαμγον ὧκ πρὶ» 
ΝΝ τὐκα υὐμλ ολνὴ ἐβκορει τ ομῤιθεοδδμς 

(αὐᾷ μμεσέψος καρτεοίν.ὡρμησει ὃν ὅλ) ὃ πόνωηϊος 
κρήνίω υἡυ ἕως ἐγὼ τὸ ποτήρμον ὧκ ἡ πήθας ζΙξήρεν; 
ἡγοέ τις ϑεοῖν θεράποντι δ κόραν ἐργοιζομλύων.κὴ 
σωυάψας κοίλας τοὺς χεῖρας ἡρύετο διὸ τὴς κρήνης 
κιὶὴ οὕτως ἔπηνον κρὶ ἐγὼ δοξαν μοι ποτηρίε σοφώ- 
σεθον ἐξ) οὐκ ἡδέεθίω οἸσδασκάλῳ αὐτῷ τῇδ καλῶν 
λεήσειϑωη. δποῤῥῥψας ουοῦ τὸ ποτήρκον ὃ εἶχον κῷὴ 
σοὶ δῦροόν τινας ὅλι ϑηξῶν. αὐξρχοῤδῥους τὸ σοφὸν 

σῦτο ἐπόσαλκα οὐδὲν βουλόμδυθ’ τ καλῶν δ):- 

χα σοὺ ἄλιςειϑει ἀλλα χρὴ σὺ δζᾳ τῶτο στῴρφ» εἰς δ 
ἀγορὰν ἐμκξώρλειν, ἵνα πολλοὶ δὴ τοίξουσιν αὖ-- 

καὶ μέρος αὔρξιν. πολλὴ γεὶρὴ φύσις ἣν ὀκδα λομέ: 
νΐω υἱπὸ αὶ δόξας ὧκ Ὦ Εἰ; δ) σευτηιθίᾳ αὐθροόπον 
«απέρρμηρδμῆς. τιν τ οτος 

τα ἥατρα ἱκέτη: ἐν τ .». 

πα τεν, ἴοὴς ἡδήζημαν ταῦ δα «εξηδοοσα Ὡς τα ορ λοι πραληρρσψύνεαν- εὐ ἐΨ 
ἌΛΥΟν ἐἱοίεῇὲ βετο;Ρατδν, φαδά ςαπὶς ἀρροίίου ἐφ κατ ὠμῶν ἢ ῥάξσον ἕλω χα χέοός. 
Νουα βηστ ἔτηνειν Ἂς ἘΝ τ δα οὶ δι τοῖς τοιετρις αὐ κἀγαμμαι λον ὃ ἡσδοόϑαι, ὅτι ὁ- 

Σαϊαρη, τς υἰάφαι ροτϊὰς ἰδταπἀάπο Εἰδὶ εἰξ,αλπι λύρρις μδρ ἀῤκεῖ.) ὃ παῖς σε ἐλαύϑερρι σδέξ: δό- 
(ι ἢ 1. φπίη!δ᾽ βέγεπάσιπ; ιιδὰ ραυςὶς ξοπιοητθ ξης ἡ πάντες δουλεύουσιν Ἑρλλιευές τα χα βαῤβαρορ. 
[ς ἰυσξαιις, δὲ 15 ΠΡ οΥ τυνντάφτῶ τος πον ΕΑΝ ἡ γομφ" φϑοθς πὸ ι υνοέναι τοῖς χρῷ. 
Ἐταϊ χης, ἃς Οταςὶ ὃς Βατθαγι Νοιηξ ἐπ!πὶ οὗ τορι ἦν 5 ; » ὁ] δῇ), ἔνδοξόν πωξ Ἐ 
ἐῆτα η {τρηοτα φυσι οἵξ αποάδηιοάο Ἰοτοίδ. ἈΜΟΡΟΝ ἐωϑό δὲ ΜῈΝ π- ὃ γῆς. ὅπ ἐαγϑοσινν ον 

ϑραμφς ἐνὶ ἀρρει!ουφμοιΝίά Σά ῥηλι!οίνε 760 - γνάθοι, ΠᾺΡΝ 

Εατίγ Ευτορβαπ Βοος, ζοργτίϑῃ! Θ 2012 Ργοῶυεϑιις 

ππιαθ65 γεργοάυςθα ΒΥ εουπβϑγ οἵ Τῃ6 Ὑνειςοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοπ 
1ό9170 
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ἐμαυτὸν ζῶν ἐνὶ δόξαν, ἐγλιε τ) φύσιν ἐλοῦϑε- 

οος ὑπὸ δ δία. εἰς αὐτὸν αὐατεθεικὸν τεἰγαϑόν. τὴν 

δὲ ςολίω ») ὅμηρος γράφει τὸν τ ἐλλίωων σοφω- 

ἅδτον φορέιῶζ, ἡνίκα οἴχᾳσε ἐπανηφ ὡς ἰ λίε αϑηνας 

εἰποϑημοσιυωγοίν. “Τῷ καλή ὅξην ὡς μὴ αὐθρφ ΤΟΥ 

δὔρεκα ὁμολογεϊάα, ἀλλὰ ϑεων. Φαάφοσ δύο 

ὡοῶ χιτῶνά ἢ εἰμᾳτ᾽ ἔσδοκε. Λόυαλέα ῥυποων" 

τὸ κακαὶ μεμορυΐυδύα κοπεν(. ΑΜ φὶ δὰ μιν ΜῊΝ 

δέρμα χείης ἐοσ᾽ ἐλάφοιο. Ψιλρν. δῶκε δὲ οἱ σκῇ- 

σὸν τὸ ἀεικέα πήρίευ.Θ ἄῤῥει ἐν πάτερ ὅ)ι τῷ ὁ- 

νόματι ὡκαλῶσιν ἡ μιὰς δ 1 Τὴ φολῇ. ἐπεὶ ὁ μὸρ ξύων 

εὶ οθς ϑεῶν ἡ δὲ, δδρεμζα Θεοῦ. 
Εὐγγησίῳ. 

͵ 

ἢ ὙΚον εἰς χόρινϑον ὧκ μεγαρέων (ὃ ὁζαπορόίό - 

υϑυ Θ΄ ὃ ἀγορᾷν παρέςαμαι διδασκαλειῷ 

νὴ πα ὰν κῳ μοὶ ἐπεὶ οὐκ ἐῤῥαψώσοιω ἔδοξε 

“πυϑέάδγαι. τίς ἰὼ ὃ διδάσκων αὐ τοις . χ(ὶ ὠπεκθοί- 

νάντο “ιονύσιος ὁ «ὁ συφαλίας τύραννος. καγὼ δόξας 

«ὐφιὶ ἐρεϊχελέιν χπρϑὲ μι6; (αἱ τῶτο οὐχ αἥλως ἃ- 

ποίεκο ὥτι παρεέλϑῶν ὅ7: τὶ βαθριν κάϑισω σὔ- 

κόσμμῳς αὐανδῥων αὐτόν. ἐλέγετο γωρ «ϑθς ἀ50- 

δᾷν ερμηκϑαι: κοὴ δῆ δυ ὀχαγίνεται πολὺς χρόνος. 

χ) διφρέφε) ὃ “ιογύσιος. καγὼ ὀΐξανα σοὶς Φ69- 

σδι)ορσύω τε αὐτὸν τὴ ὅχιλέγω ὡς ἐκ οὔ σγονυσε φἢ- 

ϑασκεις. ὃ δέ με δόξας σωυαχθεόνωμ ὠντω χι τῇ 

γ“ηώσᾳ ἃ τυραννίδος καὶ τῳ πιτιρόντι αήμφτι Ὁ (ἰε, 

τοιαῦτα εἶπεν ὦ διόγβνες. σ ποιξίς συωνα λγῶν ἡμῶν. 

καγω φῳρφσέϑηζαᾳ τι οὐκ σὺ τὸ ἀληϑώς. ἀλλ᾽ ἐγὼ 

υδὺ ἐχ ὅτῃ “τυρᾳνγίσδὸος ἀφύρήσοι,α; χθομίαι ὦ διρ»- 

γύσιε; α λλ᾽ ὅτι ἐλουϑερλαζεις ἐν τῇ εὐλα δι ἕανύῦ 

καὶ ὡἰρισέσωστι δπὸ Τὴ ἐν σικελίᾳ κακῶν. οἷς ἐ- 

δειπεποϑτιν εἰν τοσιῦτα ἐργωσείμδρμον φαῦλᾷᾳ γὴν 

"ἡ ϑαλατίαν. 
Κρατητι. 

ὙΠ πυϑόμζω σε τίω) ἐσίαν ἅπασαν κατενεϊηκεῖν 

Γὰ δ ὠκηλήσταν, ἠαὶ αὐοσ χορήστη τῇ παξί- 

«δι. χἡ σύντα ἐν μόσῳ κηρύξαι χράτηςκρώτηζς κρά 

τ ἀφίησιν ἐλοὔϑερον: ἡϑῆναι ἣν ὅπ τῇ δωρεὰ 

ες πάντας ἄςοις τὸ ἀγα ῆναι ἡμκξς τοις Ὁ τοιέτον 

αὐθρφπων “ποιή υς ξϑελῇσοη 5 δὰ Ἧτο μβαπάψω 

ἡμαξ ἀϑήνηϑεν. σὲ ἢ δλισείμδρον Ὁ ἡρνετέραν κΘ6 4: 

σιν κωλύσωἐνζαῦϑτι μδρ οὐ ἐπα νῶ σε τῷ νῇ. ὅγε 

δὲ τῇ οὖοα δόσᾳ ἃ' οὐσίας χοὴ ἀγαμιαι. ἐπεὶ θα ύον 

αὶ σοσεδοκησει χρείτίων ἐγγύου Τὴ} δοξῶν. αὐ λαὶ 

δα ταχέων ἐπάνηο. ἔπ γε σοὶ δεῖ πρὸς τἄλλα 

σιν ασπήσεως πὴ χρονίζειν ἔνϑοι μὴ βἰσὶν ὅμριοι ἐκ 
ἀσφαλές. , 

᾿ ᾿ Μητοφηλϑι. 

ΛΗ μυνον 5 τῇ δηςολη τὼ τοῦ ὀνόμιατι τὺ τὴ 

διαίτῃ τύ ῥά μητρόμλεις, αἰ λὸ χϑὴ π7} τζοῖ 

αἱ τξιν αὐθοφποις τὸ σωτήρια ὦ γὸ αἰδα οὐν.Θασιλεϊς 

96 τοι τ δ᾽ κυάςαι ὡἴϑᾳ ἷ υὑποτεζα δύων αὐτᾶσι 

αρήβζς τοῖν Ὁ «τιώτας ἡναυς, σῖτον, ΚΩμ σἰκώμνοντες 

“πο δ ἰατοφν φαῤμοικᾳ ; κδληβ μόνον πυρεοῦ, 

ἐλκα χαὶ φοίρνης τ) λοι μέρ. κ᾽ οἰἐραξα οὐδ ΠΩ] 
ν πηι δριῶν τγλήματα χα ἀπαφήμιοιζᾳ. τὸν δὲ ἡρᾳκλέα οἰδοὶ Τ αὐαιϑήτων φασὶ χρμ ἰ χυμὴ λαμίβανεν' 

Ναπι πο ἐςουηάιλι δριαἰοηδπι , [δ ὦ (δευαπάι 
παταταιῃ νἱποσίπιρ Του θεν ὃζ πη εὸ5 πὴ 1 ΡΓθσ 
χίῃλο Ὀοπαπ τεροηο, Ετίϊοία αυϊάοπι Ηοπιεῖιδ 
ν]γἤειη, Οταςοσυη) (Ἀριοητππλυπη,οὺτ ἀομη! 
τϑάιτοῖ ἐχ ΠΠἸο, Μιπογια τποηῖτα ἱπάπταπιν δι 
ηιια τάπὶ ρυϊςἤγα οἴετονς πο ποπμηιμι; [εἀ [260- 
ται 1 ΘΏτα ΠῚ Ργο ἤτοσοζιγ, 
ΕἸ νεξίοηι ΤΗΣ (ἄπ Ὲ ἀεάμ,νε θη η4 ῥΥ]Π1Α, 

"πη αρμργ μα)» ρΥἹ ἄν [ογ εἰμί εξ λον ' 
ΕἸ ἰομῖα ααλοελ! γοίοοῖς ΕΥ̓ ΦΟΥ Δ ΟΟΥ̓Η 
ΕΠ κοί ηςσ ΠΗ ΡΕ,Ὸ ρεγπϑάγνῆπε γημείίγεο ΡΥ ΑΜ» 
Ημρῖο ΔΉ [4 ἑ τοῦτ ῥιώρογο [πομείον αἱ ψεγύι». 
ΕΠουσιταῦ θοηο ἀητὸ Ραϊογηος ΠΟΏλ 158.» 40 
π6 ἀρρϑί αι , πες ἑξοϊα τὸ ρίσεατ. ἸΝδμὶ αἰτοῦυμι 
οΑ1.15 1 Ππςητιὰ οἰ ϊναἰτογαη 1)6]» 

Ἐμφημοβο. 

Ἐπὶ Μοεραγις Οοείπτινη), νυνὶ ἐπι ἐογαιη ρ[05 
ξοξξυ5,»4ἀ ρασέοτιμι μά απ σοὶ, Οὐ! 

ΒΟῚ τοίϊὰ νους σαποίξητν {οἰ Οἰταητὶ απ; Οὐ" 
πᾶλ Ἰρίοτγυπι οἶδε ργασερτοσ ὁ τοίρομάοιμῃῦ 
Ἰιουγίαμν 5. 1 τγιδηηιην. Οο05 υμπὴ δ 
᾿γγιἀθυθιηθῆις νοσμῃ} ἀΐσογα ἀχδιτγαγει μάτι} 15 
στε ῖ]ι5 , (ξάατο διΐτο {66}; υὩν ἐχρεώδῃς : Ἀ{1} 
[Οὐ αϊλλ ΘΙ 11} Ριοξεέζυ πὶ ἀϊςοθαης. Νοῖ αὐ 

Ρὸ το τ, τὰῖπὶ οσὸ ΔΪυγσθς. » ἢ]5 δ} νοι!» 
ςομρο]ο: Ὁ λιη ποη Ὀςης Ποηγῇ ἄοοε5,1ρίε γέ" 
τὸ τῷ αλιἐρεϊσογάϊα ποῖαι οχ πἸπνᾶ5, ον δ 7Δ1} 
τγγαπηϊάςφ)» ὃς ἰοσίαηδ πιυζατίοποϑι  Ηος Ἰηαυίο 

Ῥαξξο, )1οροπεβομηναπα: ς το αῦθηϊ. τς 

τα ρουπυπιαηὸ ἔις!]5, οὔτι ποίϊγας πλ σοῖς σα] απ," 
τατ15.(} οσο νοι ἀροῦα! : ΝΟ αιδα ὑγγαηηι" 
ἀδηη»1 Πα Δ 1» "1 }6τ 15,1 ςοῖτοο ἀο]ςο, ὨΙΟΠΥΙ͂ : ( 
αιιὸά Πἰρετὲ τη Οὐοῖα νευίδι]5» αυῤάσας ἃ φγςυ}α 
οαἰδηγτατίες ΠΠροταταδ Θςραμθι5 τα αρίαχαὶ οροῖ 
τα ϊτ,οληλ τοῦτα ππάγίαις "να ΦΟΙΠ ΠΟ Υ]5. 

Οἱ «1ε1}. 

Μάϊα! τα νηϊπςγίαμῃ ραιγιπιοηϊσῃν ταῦτ ὧδ 
ἁσαπ σοητο Ηἶς, ἃς 1 πηραϊ εἰατα γοςς ριΖ" 

ἀϊοα] :ταῖοϑ.» Ογαῖοι!5 ΗΠ} 15, Ογδζεΐθμι εχ [7 
οἶς, ἃς ος ἀἄοῃο νῃϊυετίδι οἰαϊταζοιχ ἀφ] οἐζαπ: 
ῃρίαιε φάτ γαγὶ τα πὶ ν τογιη ἀετιῆςοα : ὃς μᾶῦ 
στάσι νο]ἶς πο 5 ΑἸ η1ς δά (ς δοςετγίεγο » ΠΕ δ 
ἰερτοητια ποῖϊγα παυα ᾿σιηατι5, 4 Πα ΠΗς5. Τιαὐάο 
αἰἰπιθμ τα, (ὃς τ γα 5 τι 5 1ῃ ΡΟΡ]ΙοιΠ. φοηταε 

ἔς τιαϊοσγομη ἴὰ τπηοάμῃ) ἰοῦ: αὶρρε 4] ΟΟΥΙΚ 
εχρεέζατιοης ταδὶ τοῦ αι ορίηλιοτ, εὐδίοε 5. γέ 
τγα τὰ Πα Δυρυ  η)ι1π δ Π05 τοάςας, νοἰϊπν; φάΠι 
ΘΠΪ ΠῚ} Οραϑ οἰἘ 1η 4115 Ἐχεγοοαγὶβ. 8 υάσεη ῃλ 12} 

ηγὸ ταζιιπ δἱξ . ντ ἢ] }Πς πηογᾶπλ τγαἢδου θὲ τοὶ Πιιλ} ἢ 
ΠΟΙ 1Π|16 145. 

“]οϊγοοϊδ, 

ΝΙΩΣ [τοῖα , Μεζγοςοῖος, ὃς πομλ]ηὶ ὃζ γιτα τ4Π7 

τἂτη ςοηβάστο, δτίϑιπι ρεῖοπάο ἂν Βοπγιηΐβι 
ποροίζατί 4, ΠΟ ΘΠ ΠῚ ἴαγρε εἰς ΝΠ) τασος ὃζ ὍΣΗ 
οἷρδ5 ἃ (θά τὶς ρεσιη ας, τα! Ἰτ65, ἡδαοϑ: ὃς Ζυ 1’ 
υϑγίᾳ ἰάδούδης ναἰδτιάίης ἃ τηραϊςϊοτοιηοα αν 3. 
Πλλτὸ5. ΔὉ ἰϊ5 Ζ145Π ἀοἰ ἰο1}5 Παθφης, οἰουϊά 
δπταέειις ροϊυΐλης, Ἐπ Βετουΐθη ἔδγυην ὅ΄ 
τιϑιη ἃ (ἃ φαγεητίθας γίγος δοζερηῖΐς, Ἰοῦ 

ταμιῖ 

Ὁ Μὰ τε ὁ 

3-Ὁ 

“Ὁ «5.» {. δ.......... αὔ 

σ --᾿ 

» 



᾿ζαπαπᾶμὰ ἔς ΠΠ ἀεπίϊμης. [πά6 πο [πάπι πλ0}}}- 

ἘΦ. Ο κα ὅ.; 
βπηξῃ σταεαϊεὸ βέ τοῃάιιὴη οἴξ,πόηιιε γε ἀδτοιίοσα: εἰ χὸ ἀνρρῖχοι αὐτῶν, οὐσὲ 3) χείρονι αὐζλ 
δοι αὐ Ἰμένα Οὔληλαμ 9 παϊατα πεςοίΠτατοπ) ρο- ᾽ 
ἴρτ οροῖζοῖ, ὡς ὧν οὐ ἔδοοσ 5» Η γου θη} οι} "εὐ μδαικνν Ὁ Δὰν Ὰ: ἰόν μβ ᾿ ρος τὴν φύσιν, ἔτ ἴᾳῦτα ποιέων ἡδακλξ χω Πμαπη ἱπιίτατονντ ΓΟ Πἴσος τηοίοσ ἃ το 445, αὰπιἀο- με ώ; πὶ Ἢ ἡγαῦν. 7 . Σ᾿. ΕἸ Π Ν 7 ἀ ᾿ 

οΡιας, Ωποτίμπ μα ὁ ποι δά νεγίτατοπι οἱξ οἷός “Ὁ ἐχ ἀμεϊξεῶς ἍΝ κρείήδονα ὧν λαμβά- 
Εἰοτία, Ρῦὸ 4ιὰ γθίχις ςοητεηάς» ὃς ἢ ἰδ] ςοη- ἐὰν: αὐτὸς. Ὄνῳ ταυ τοι, μὴ οθος Τ' ἀλήβ4αν εἰν! σοὶ 
ἐαιγὶς, Βομα οπμ ἀπ άδι οοπίποταάο εξ ἢι- Ὁ κάχζωυ τᾶτο πορᾷοσοντι,ἰλλαὶ «ρθξ ἐ δύξαν ΝῚ 
Ἰα[νο ἀϊ, χἀπουιπι μαο ΒΔ Παπὶ. Ἑσγαης δοογατθηι παντῃ μοι χερκᾷν μηδέν σε ἐπείγῃ. καλὸν γαξ τοῖ 
βίζοτο : Βοπὸς ποι ροῖεγο ἡ (θά ροίξιίαις. Ἐσταιη, ϑος κὶ ὁ φοὸς τὰ τοιαῦτα πόλεμος. έν δὲ 
φηΐῃ οἰπηϊα οἵ, αιριηφάπηοάμη ὃς ἀφογαπη. Ἵ ὑρω ἢ τὰ ἩμΑΝόΣα “ἢν , , ; ἣ λεγ8 μὴ αὐτεῖν τοὺς α΄ εοίαχίοις χα τῶν (υοά Πίης ςοΟἸ]Π ρογα οομαδαταγ» Ζαοπίδαι 4} ὁ- νο ῳ ἀλλα φεῦ. νη ἢ ; ΨΩ ΡΑ͂Β ΘΑ ἄν δ ἡ πυλα,, 1}, 
ἸΠΠΠ 1) ἀοπλὶ {ἀὩξ » σου} 114. αι τοπλ δ ὶςο- γὺ αὐλὴ ταὶ ῬΟΥΤᾺ ὡς τ] ϑυῶν.γὴ ττ ὀἐπριραῖο 
ἴα, Ομ] δος οἴ» 15 [6ο ἀπηῖζι5 εἴς, Ῥετοβ 1- συναζγᾷν φκ τῷ κυθίοις μὰρ ὑπταρ χᾷν Τ' πώντων τες διτυτ τι. β ϑεοις. κοιν αἱ σὲ τοὶ 70 φίλων. φίλον οἡ᾽ τ τῷ ϑεῳ κα 

Ογαιοιὶ, ααϑοδαῖον αἰ τή σάς τοίνυμυ τοὶ Ἰογὰ, 
! Κράτητι. 

Ὁ Τ᾿ δὰ {ξατιιᾶς . αι ἴῃ ἔοζο ἔμπε δοσδάς} ὅζ ρα- ΤΥ τ τος γα ΩΝ, τον ͵ Τὸ β τῷ ὧν Τὴ α! , ὐλοάκο μας οηΐπα ογα αυθάατητηοάο ΒΟηὰ Κ Δ δἰ μηενμαῆία, Ό ἑν, ἀϑορῷ Φερσι ων 
οἰδ, Γιιοη 65 δαΐπὶ πομλὶπο5.» 401 πίη αιὰπη ἤϊα- πδς ΘΑΦΙΉΝ. καλῇ 2. "ῖν χρὴ " (οαυτὴ 
τις (οῃτμη τ, δζ (ρᾳάοῃίριις ̓ κτα ὅζ [ζυγὶς » αυὰπη ῥιέλετη. ἐνταίξῃ γὰρ αὐθξφόποις αἀποσεςεδφὶς αἢ-. 
τἰδ1» σα ιιλτ ἰαγριδηζατ. οἱὶ ΩΣ 4 ίιθ. οριαύτων. χαὶ ὅταν σε μιᾷ λον λοις Χ. κιναμοο- 
Ἐποχίπναπι ΠΡῚ; δὲ ποὴ αὶ Ιοηρὸ αθ εἴ, νοπογατυν. λόχοις μετα σ)οῶσι͵ μὴ θα μαζετιμᾷ οὃ ἕκατος κα 
το μῳῴῳφαβγάψαῃ μόζά τη ἐν πραϊεϊειιάϊπί ρίαξομθ, ἀλη σον, οἰσὶ δὲ οἱ τοῖς πορλιοῖς ἀρέσκοντας γμίλλοὶ ἰραομςς Ροτὶιὰς;φυὰπι ρἰοίορὶὶ. ν Ῥω ᾷ 

μαῦλον ἢ φιλοσοφοι. 

Ἑϊάρη:. ᾿ ν Ν ΤρΙο ν ᾿ ν { Ἶ ὅς. ρον ἐν, 
(᾿ πολλοὶ Τ' αὔσαιμονισμὸν, ὅταν ἀἐδὸ σιωτο-: 

ΠΑ Υ τὸν 7 ΄ ΝΣ. μ 

ὙΙεὶ οἰ Ὀγθιιθιη ἃς ἔοϊ οι νίαμη » ἀυαὶ ἀὐ- Ὁ μῶν δοδὸ "ἐπ᾿ αὐ δαιμονίαν φέβεσειν ἀχξσωοιν 
οἷς κά ε] ἰοἰτατομι, εἴα δυάϊπητ» νοϊαπτ, 4ι6- ἥν) χαϑώπερ μεῖς ὅγι φιλρσοφίᾶν. δίων οἱ ὅι : ᾿ηδάγτηοάιιη), ὃς πο 5» ΡἈΙΠοίορΒατὶ : οὐπη νειὸ δά ὁδὸν αἰφίκωνται 1) αὐτῆς τὴν χαιλεπότητα ϑιαά σων- 

ἐπὶ Ρογαςηίμητ, ὃζ οἰτι5 ἰητάθηταν αἰ Που τάζοπ);» κω, ὡς οἱ ἀδοενοιυῦτες ὀπίστω αὐαιχώω οςοῦσιν, εἶτα 
: ν ἐμφονταῖ ποτε οὐχ αὐτοὦὸ τῆς μαλακίας, ἀλλὰ εἰδιι)» (δὰ ξουροτοπι ποίξγαπι ἀςοιαπε. Ὑ ἐγὰπι τι κήξι "ὁ ΚΙ ἕ μὰ ἔξ ὑ10 ἐσδού ἤῃς δος ἀογῃγῖγο ἴῃ [Ὡἰς νο αριατδι5» ἴῃ ααίδιις τῆς ἡδύ ΝΥ ΨΗΝ Ο ΩΝ ΘῸΝΣ 

ΠΟΣῚ 60 ἰαῦδογα νἱαηζ, ἰῃ 400 πο5 εἷς ἀϊσαηῦ: [ἐὰ δασον ταῖς γοδονάις συν χα! δύσι ἐν. καϊαλύψεται 
γε “ ΒτΑΙ ΠΟΥ Οα]ι5 στατία οηϊηὶ τειηρούς τυγρὶ- φωρ αυτοῖς ζῶνίᾳς οὔχ εἰς ὃν ἡμαᾷς δροβαλλεσι πό- 
"τ᾿ ὁγαίαης Τὰ νετὸ Ρεγίξυογαντ ΟΡ ΠΕ » δέ τὸ- γΘ’, αλλ᾽ δὶ μρίζ οὗες οἱ οιζ πάσῃ πἰδαςοῖσῳ 8ξου- υατάρημενῃ γοΪ ρξαςὶ, ὃς ΔΠΏΪΓΟΓΟ ἰαδοσι ἀεραιλρν ἐν λόύσευσ:ν αἰοιρϑὸς. σὺ Φὲ ὄχιμδρε ὧν τῇ ἀσπήσφωώς- 
ἐνόει τὸ λορν [ο]οῖ » δί ἈΥΗΒ ΜΨΨΡ ἡερήρξω κὶ ἅσουσαζε φᾳ τ᾽ ἶσον ἡοογῇ εὐ ττο ἐς ᾿ρεαπηθηΐο , ἢ1Δ, αυ!άξιη,αιδά δά τυτρίᾳ πος α- ΄ΘῷΓν 9 τς ἔς δι τ Ὁ οὐχ Δ 
ΠΟ ῖς Χαδά τηδτὰ ποςὰ Ν ἔσταζε ἀράμεϊι. .- μας ΕΝ ΡΤ ΑΟΘΆ ΘΜΕΡΉΤΟΝ ΛΜΝ ν μρ 

' πέφυκε. τὸ εἰς τοὶ φῶτα ἐμασοοίζειν ἡ μδρ, δα τὸ 

341 
Ε] δὲ: ᾿ , ͵ , ᾽ , “}}» αι ΧΙ] το σωτηρίω γεν πεν ὄφιν, ϑρρόποις τοὶ 

υἡγϑοϊοχτάϊὶ. δ) τοὶ αὐδέρᾳ ἄγφν. ὃ δὲ, δζᾳ το πὸ Ὁ χα λῶν ἀπαῖ- 
Ὑ τ χὰκ μετα ποία ὁπότ ὀγαῃῖ » δδιθοὶ- οφγ τφόξῳ 6 
[5 » ΑΡοΪ]οχὶς » σατίπαπι νἹ 6] ςοτ᾿ : ὃζ Αὐολλήξισι; 

Ῥοςα ιν : οἰλπλ αἰτοτίας ἰοςο» ρᾶπεν» ἴῃ 400 σοι- , γ: ΩΘΩ͂Σ ὑόν, εὖν- ἐ. 
Τα τη οἰἙ., αἰτογίιις, πηᾶπα νέῖ π16 ΡΟΙ͂ς ἴηι }}- Πεϑυμοίωυ τὰ πολλαῖ Σὶ πήραν δαρυωυόντων 

τ ν ας, Ὁ ὙΦ, ΝΡ ἈΈΡΝ, Σὰ νὰ Ὁ 
ὅϑηγ. Ναας πε ρυάοῖ ας ἀοξετίμα: διιξξοτοι; πίνακᾳ ῥμὴῤ, διδαχθεὶς ον ἀρσῷ τὸ μῶν εἰ: 
ἰθΟΠγμ 5 Ριιοτα ἢ] οἰξοηειε, ΝΝοη εηϊπὶ ἄδοοῖ γ{|- γαλιπορήρλον ἢ Τοῖς χειξρις: ἐκ ἔριν αμβζυούη δ ὅχι- 
5 84} δογίασζθπι αδαπθπάδπι ἱπιθηταπι οοητρηι- τέτοιο οἰστοῖν ὅτι ποὺς ἰῶ Ἐπ. οὐκ ἔσει οἱὲ τὴν σὔρεσιν 
ἤδτα, [ς σοπηρίε(ξ:. σὔπρηςον οὖσαν, ὄζᾳ τω ἡλικίαν παρελθεῖν, ἀλλιὲ 

ὶ εὴ ’ 

υδηιὴρα!γο. χορος δέξα θαι. 

} Ἐρεςβοη!ς νίται ποίεγαι»ταΠππαπὰ Δρουιὸ- 
(Διη:δς ΡΓοΡτοσ 68 ΕΓ Ρογτάτε πη» οὔλη θι5- 

Ανῃπώρῳ. 

Εμφη με ἃ βίον ὡς δηίπονον. 7. δζῷὶ λοίλεΞ 

ἰοίβιῃ, Ἐσο δυζοπὶ ἔροπις τηεὰ οᾶπι φομπηρ]δέξοι, ἀ πότηΐᾳ ὑπ᾽ ἐδιενὸς ὄγιτηδ δύ ϑησάμδιον. ἐγὼ 
αὐ ϑαίςυπαμο πγὸ ἱπ Δ ὨτιΠΟῺ ὁτηπῖπο γοϊαρτα- δὲ ἑκῶν αὐτὸν ἐπότήνα ἵνα γνῶσιν οἱ μιμιέρδιροί με 

Ὡς ἀφ α τὶ ν]ἀεδηζυγ. μὴ τέλεον ἡδυξαϑεῖς ξῇ.. ῆνττ ἢ 
ς δοτέον τ Τα ΐ αἰὐχρν 
Εἰάερι. ἢ Κούω λέγᾳν σὲ μηοδέν μὑε ποιθὶν «οὐοφίσδοξον 

Ἀών δυο, ΠΙΠ}} πιίγαπι ἀδά ἀαρ εχ ρα]- σέὲπλξν τράβωνα φοροοοῦζα, κὴ πήθαν ὀΐξημ.. 
- Ἰϊατι ὃς Ρεγᾶπὶ βεγίπλας : 660 ΔΌζΕ ΠῚ ἡδιεΓ ἀπε μδϑον.ἐγωὼ δὲ θαυμκαςὸν μὲ ἐἰσὸν φημι τάτων κα- 

ὕὰδῚ δάτηϊγατίοπς ἀϊσηυπι ρίαηὲ οοπβτεδε, [δ 4 τ᾿ ἢ οὖν αὐδον νοὶ ἀξυϑέσε ᾿ 
δολῆτς ΕΓ ΠΊα ΟΣ ἢ] (τόμ ριο οἰ (Οἰτιῦ.51 ἀ! 48 λον δὲ ἑκάτερον αὐτοῖν δπὸ ἀχωϑέσεως δ)νρηδαυό 

«τῶ ϊ "ἀν δι" ἡ ον ἱ ὃν " ἢ 

“Ὄτρας ἀὔταχας ἢας νἱδεις τεπαίΐτατς γῈ} ὀροτεεῦ» μᾶρον. οὐ γὼρ μόνον τοϑωξία Ἴ ἂν νὴ » ἄλλῳ 



,42 
2 ς 

χαὶ τἰω ψυχίωσίω ἀὐττῦ ἐπα γέγιεῶναὶ μδὺ πολ: 

λα,αράήειν δὲ μησὲ τὰ ἀαρκοιῦτα, ἐνλ ἅμῳᾳ τω 

λόϊω καὶ βίον ἀκόλεϑον δχιοείκνυδϑαι. ὅ δεὶ πειρῳ-- 

μα! “ποιεῖν κἡ μδοτυρειν μοι.. ἴσως ὑσολήνψη μι λέ- 

γ4νν. ἀθηναίων δῆμον ἡ τὴν κοοινϑίων ἀσίμκους μιφίρ- 

τυρας. τίωὺ ἐμαυτῇ ψυχίω φημι ζυ ἐκ σι λοϑεῖν 

αἱ μδτανονίᾳ. 
ὮΣ Απολλήξισι. 

Ἐπ σοι! Φὐ δὲ οἰκυύσεως κὶ χείρις ὑσοχο- 

μϑϑω:κοχλίαν δὲ ϑεασοίμδρος δον οἴκησιν 

ἀλείνίν. ϑπολέλυσο οὐ ἡ ὑπηρεσίας γὴ σύγχωρε 

ἡμῶν ἢ φύσιν οὐείσκεσιν. 
Αὐλκίδῃ. 

Κούω σε γράφειν αἷδὲ ἀρετῆς «οϑὸς ἡ μιαἷ 5) 

δι νος γγωθέμοις ἐπαϊγέγ)νεὥϑτη δ ὁ ἡραφῆς 

πείθῳ ἡμῷς δὲ σὰ φοονὸν τί. ἐγὼ ἢ ὁδὲ Ὁ τῷ τυν- 

δώρεω ϑυγατέρφ ἐπῶν ὦ τἱω εἰς τὸν οἶνον τὸ νη πὸν- 

ϑὲ; βαλοῦσεν φαῤιφκον. ἔδει γὰρ αὐτὸ φρφσένεῖ- 

φ ϑιι χοὰς οἴνου οὐδὲ σὲ ὃς πωρόντων μὰρ ἡμὴ 

ἐσὲν ἐποσδείξω ασοδὴς ἄξιον. δγα γραμοότων δὲ 

ϑολαμξαΐ ςς ἡμᾶς σεσφνιχυίᾳ “ν) γρώφάν ἔθ
ζον 

Ἵνα μὴ δή ἀψύχων ἡμῖν φρϑεφωνῆς, ὠγλα πα- 

οϑὸν αὐτός. 
Απολλήξιοι. 

ΜΕ οαρ ον φιλόσοφον παρεκλεσείν Μὲ συ- 

σαι μοι μιθγωθακοὶ νεανίσνιοι γελοιωτάτην 

σύτεισιν. ὅτι μϑρ γὸ οὐὔρφνπος ὅξ)ν» ὧκ Ἵ' εἰκόνων εἰ- 

ση. εἰ ὁ τὼ φιλόσοφος φ χὰ βία νὴ λόγε,ὁ γὸ καϑ ἡ- 

κἂς ασόδαῖος δὲ ἑαυτῶ σιευΐςεῷ). 

Αναξιλῴῳ. 

Ὑϑαρόρας ἑαυτὸν ἔλεγεν δὔφορβον γεν ρῆ- 

96) τὸν πόνϑου γὼ σὲνέον ἐμαυτὸν ἐπέγνων 

αἰγαιυέμνονα. σκῆ]οόν τε γερ ἐμοὺ ὅδι τὸ βαϊκξον. 

᾽ἡ χλαυὺς ὃ δεπλοίς τοίθων ἡ δεπήρῳ οὐρᾷ δὲρ- 

φτος ἀλλαγίω ἀασές. εἰ μὴ καρηκομιοὶ,νέος ζῶ
 

α γαριέμνων γέρϑον σ᾽ αἱ "βυόμδμος ἐψιλοκόρσησε. 

Οιχῦ τα γὰρ ἄξιον φρονεῖν τὴ λέγην τρὸς τ
ὸν αὐτὸς 

ἔφα λέρονία: ἊἋ Νὰ Σ 

Ῥ Μελησίπστῳ, ᾿ [εξ τῶν 

Κουόν σε λελυπῆδϑει ὅτι τὸ αϑἑωναίων τόκ- 

ΗΣ πληγεὶς ἡμῶν «γέτεινε μιεϑύονίᾳ. καὶ δει- 

νὰ πώσγειν εἰ σοφία πῳταρώνηηαι οὖ δὲ Ἰώ ὅτι δὲιο- 

“ἥϑοις μδρ ἐπλὴχθ ἥ σῶμ
α ζὰ τὴ μεϑυόντοων.αρε-᾿ 

τὸ ὃ ἐκ ἠσχιυύθῃ. ἐπεὶ μήξ; κοσμιεϊδδς πεφυῖοεν απο 

φαύλων, μήτε αἰ γι ει. οδεογήμης υδὺ δὴ ἐκ ὑ
ζρί- 

΄ ᾽ ἂ ν Ε ΩΣ ς. ὧδὰ 

ἅδη. κῶς δ᾽ ἔπαϑεν ὃ αθίουαίων δὴ μος.ὧν Ὦ Ἡνὲς 

ἔδοξων ἀρετῆς ἀὠριδεῖν. ὀχα οι ἃ ἑγὸς αφροσύ-. 

λα νϑν νι ἀφωμαιφερείμμμο Ὁ βαλούάιμε 
γοι πιὰ μὴ «οροσήκοντει. τὸ φρατόυδιδμοι δ᾽έον ἦρεν 

μῶν, οἱ δὲ τὺ αῤχί τί Σπόγοιαν ἔςησοιν, ἐ
κ αἱ 

οί εΣ ἀρξυσκας παραρψγμας γε 
ας μὰν τα Αὐμαμανόνῳ. . “ὦ Ἷ ̓ 

| νι  οὐνραν οὐχ ἑκτέον, ἐπεὶ φυσᾷ Ἃ 

Γ 
τ 

ΠΙΝΕΒΘΌΟΌΚΛΚΥΝΜ ΘΟΆΞΦΟΟΚΥΝΜ 

τ, 
24).-. 

ὑξ τος ἄντῶ » οὔτε τῆς “ποϊδτητος.. ἡ γοραϊρ τοι- ς 

γαίων συγϑιρϑρισις γα) ταυτῆς, καὶ μα) κρὶ δ κα- 

(δὰ οὔατα ν πὰ δαἰπιαι  οηπὲ πγαΐτα ριοπλττεπδᾶ 

(πητ,ἔβοϊθηάα αὐτο {αι Ὲ15 ΘΟΉΓΟΠΕΙ (υν5.. 88 

νίτα νεσδα ςοηίδηταηθα οϊεπάθσε, δέ αυα᾽ αὐὐεο 

ἔλεοτγθθα δι τοίξατὶ ἀφοος. Εοτταιὶς Ατβομξίοι ροσ 

αἰσον δας ΟὐΥιτ ]οσ 15] ΠΟ 1105 τοίζος μος ἀϊςδ- 

το Πρ ̓  ςαροτίβιλοαη) ἀἶσο ἀμ ᾶπι,., θᾶμα πιθᾶ 

ρεθοαϊα [ἀτῦτο ταϊηϊπὸ ϑοίξιης, ἡ 

ω,, Ῥοϊοχι εἰ. 

Ἐπ|) αϑ8τ6 ἀοηλΠ1. δὲ 210] στατίαην. ΒΑΡ, 

Ὀεἰπάς σὰπι ργορια σ01] ἀοταγδηνν ΠΩ] 1115: 

μι ἀουπ] νεητογάμι Γι θά πηι» ἀΟ 0) νιο}} 

ςοῦφποῦ γάτοσ. ΑὉ πὰς ρίζαν σαγα Πλ6 αὐ οἰ: υ τ 

τὰ στάτυϊασς πο δ15, πάταγα ἡπαθητουθι15. 

ληϊαίε ἀϊ. 

᾿ 
' 

ψάἀϊο τὸ ἀὰ νίτγοϊς χὰ πὸ5 Γουίδεγε δί [αήλὶς- 

᾿Πϊατιδυς ρο ΠἸσον! , ὀγατίοης τα ΠΟ 5 τἀ δυιδει!- ΝΗ 

τατηφνξ ἄς τὸ γοίτὸ Γδπείαθϑ. ἔσο Δυτο 
μη ὙγηΑΣΙ: 

βΠπαπὰ ποὴ ἰδιάο;ηυα; πιο Πσάτγο ΠτῚ}}}) αὰ ἀοίοΣφπι 

Ἰοηϊόηάαμι ν πο ἐσημ σας  » φυοηίαπι {|Π8 ΟΣ 

αβεττς ἰά ὁροτταῖς, Τὰ αα!ὐε πη αἰ 1} ΠπυάἸοί
ο ἢοσ 

της ἀἰσπιη ρταὰ τὸ τα ΠΕ}, [4 Πἰτοιῖς τὸ πο δ]5 μοῦ σ 

(ααίοτομι αὐδιεγασί 5. Εἴος μαθυΐ αποα δά τὸ (εῖρος 

τοι»; ΠΦ Ροχ ἰῃΔΠ1|8) [δὰ τὰ Ἰρίς οογᾶτη 05 “Ἰ|ο- 

αιασ 5. 
υΑροβοχ 

“ : ἡ 

Οράσγιησ τς Μορατοηίες φἀο]οἰςεητα!!; γεν. 

δι Μεποάοπιηιν ρμ]οίορθαν φομπημπιξαγεμηΣ 

ΠΠ Ιου πὶ (πὸ ςομαπιομἀαθοηοηι ΙΝ) αυδα Βοσ 

πὸ ἢτν ἱρίᾳ μουιίηὶς οβιρίς : σαδὰ ΡΒΠο ριον, 

τὰ ὃς τρογίδυϑ ςορμοίςος. ΟἿ] ἐμλαν θοπαϑ οἱϊ, Ῥεῖ, 

(ςἰρίαμα σουμμπχειχά τι. ἢ 

υἽπαχηϊκο. 

| ἐδταυρα ἙἘΡΒοΥεπμν»ΡΑητὮῚ Β]  μΠ}» [6 ΠΟ 

ἀϊοεῦραι. Ἐφο αὐυτρηλν οὐπι οἴξιη ἰυπθηδ» ἀπ 

᾿ φαιηθη  Ὠ Π 6 ΠῚ ἔμ πο ΠΉ!η1. ΘΟΟρΓΥ) μα 6. 

τπδαρη»θαςυΐας οἰε: ὃς (σθαι » ἀὰ Ρ εχ ρα ! πη, 540, 

οὐ] νοτὸ, οὐ ρ61}15 Ἰπλτατο οι; οἶγρευς, Ουδα 

ςουλατη ΠΟῺ ΠΌΓΓΙΟ» ἰσπδη]βταης ογατ Ασαμηθπσ, 

ποπ:παηςίοπεχ ἡ» αἰ αῦ5 ἔχέζας ΠΠτ. Ηιπαπμοάϊ 

πιειϊτὸ ἃς (δαῖτ ὃς ἀϊς: ροῦσης δά ΘμΠ}» 40] ( 

Ρ᾽θηζθηι ριοβτοῖασ.. ΜῊ ἢ» 

ΕΟ ἐπεόες. 
ψάϊο . ἄυλπι ἰπίηθο ἀρίτοο ἔοζαβ, χιδά Αἰμα 

Ἄνας ΘΌΥ ) τὴς ν ΥΡογαγπητ: δ στασίδι (07 

ταις! ἰς αἰῆοΙ (ἀρΊοπτιατὴ σοπαποτοτῖβ. (οττο [Α΄ 

παὸη {Ἰὰς ν δῖα, Ὁ Ἰοσοηῖ5 ζούρας αὐ εὑ τ] 5 γειρει 

εἴδυς αβεθαμι, Νἐτταυζοιη νοτὸ παϊπἰπιὸ : αίρβέ 

αυα ποι Βοποίϊασὶ ρος ἃ ργαυ!ς, ποις γώ ἡ 

τατὶ, Ὀιοφθηθ5 ἰσίταγ πα ]απὶ ἀοσορὶς τ Ἰαγίαπὶ ἐς 

 Αἰδεηιςπῇς ροραϊας,οχ 400 ποηπα}}} νἰστυτοιι οθ΄ 
τε ποτα γἹἀεητυγ τάσῃς ρεορίοῦ νἢἷὰ5 αὐ ητίαπῦ. 

Ριυδιοὰ ἸΠΠρίςπῖος Ροτεαητς; οὰνη αι πῸ}}} ὀπαπις, 

πο νίαἱ Πιπ εοηζαίδην: ὃ ὀχόγοίτυσι ρα τ ἡ ΥΡΙ 

αυϊετὸ γιιοτε οροίτοῖος, Ομδά ἢ ἀρειποῖριό [0:5 
ἐοδ  δυἴοης {ταἰτιταπι » πμηα δ 1η παϊαπηοῦ! 

παὶα ἰποιἀ ἔφης. ὭΣ 

τροχοί δ ἔχον μην βμμαγο. να 

Νο Ιάςῖτςο Ραγοηζιῦ. οχλτία Βαδξάλ εἰ 
»χυιδὰ 

- Ὗ ΤΏ 6 σόπθσγαητι ΘΠ 1 τη τὸς Πμπηαηδ παρ, 

ποῦ ὩμΑι τατος ρτουφαίαης. (οηβαο οημα οἰςπιῦτ, 

τοτιμμορζοογροτίοπιϑ οἀμίᾳ οἰξ. Αταὰὶ ρούμηι θα, 
ν 

ριστε 

“.- ἂ' “ὦ 

-: ᾳὩτὰῶφ ὦ 1-.ἐ--«κ ὼ σαι “εὐὡὩσ πὸ --ῷΦ0ἁἝὍ ΜΛ »“-ε 



ΟΞ 

ΕΡΙΒΤῸΟΊΙ Αἱ. ὍΣ 
Ρίχῦον (ξιτοπτίαμι ἃς νοϊαμτατοπι ἤμητ,», πα}14 Πᾶ- 
δῃἀἃ οἱὲ στατία, (ὐοπογάζιο αυτοι θαι Ὗ οι γα 

ἀφχιιταν, ῆος οἢ νοϊυρταῖςι. ΝΟΣ δοηΘΙΑΓΙ ΟΠ ΘΙ 
Λα Ἰτατασνα] σρηστζαῖ, Ε45 σοὺ νοςῶϑ5 οἸηΪ Ρθηι- 
[5 αοζξι νασιας,, Ν ατο5» Ταρεῖρα ν τα Ομ τ ΓΙᾶΚ 

Εἰς ρχοῇτοοι. Οὐθὰ ἢ σαὶ βοιταῖδ ἀυτγίοτοβ νϑάο- 

μπταγ Νάγωγα οὰς ὅς ΚΝ ογἶταϑ αἴτοίξατις : ὃς ἐθγπὶ 
ἔπη νἱζτὰ » “υὶ ἡ} απὶμιὶ εἰδοος οἷρᾷ ουμὰ 

ἀϊάο νἼ ται) Δσμηῖ. 

υάρεμίμο. 

Ῥλοὺ αὐἱδὶ γίτα ἰποοττα οἰξ. ντ 4 Βαης Δ4 το ἐ- 

Δἴ αμν {ἰγ δαιηζαῖο ν δξαγαμν ἀδτομα: ΓοςῚ 

δὔζοιῃ οα ἀϊσαυμν πιοπυτποαζαηι, 1211). 6Π110}» 
υὰι ἢ υη Πα» Πα ΟΓ (τ. Ατνησῃ ΠΟΙ ἅιη- 

ἴάχατ,, σου Πρλπι (ἢ. οογγαρτο ροίὶ βέπέγφο: 

ἤρίῃ, Οὐοι οὰπι αὐ] Δα μαι πλλμολγὸ Πτ» ΠΘΏ 08 
ζΟτραοι}!} ποίετὶ [ρ68» ὃς δέςυ! φαοίαητςο αὐτοῖο 

5. ἄῤιὶς [ἀρτὰ Βοιρλληοιι ἀρ!αϑρἀιηο 60. 

εὐἹεχαηίγο. 

ἴσηϊβρας αἱ πὶ, Μαςοάοπαμπι Ἀθρουι νι ἀοηά! 

.. “λοι ἀοπάοτεϊο τοποσι βοης Δυζομι ξοοπραιδά 

λΠπ Μας  ἀομας ριςροίποι!ς. Ν οἵδι οι π»ῃΟ 5 αι 5 

᾿πγροτῖο ραχτιιτοβ. Ν Ιάογο ἀαρΘη. ὩΘαΠὰ ΔΏΙΠΔΙ ΠῚ; 

ιὴ6.» ταηηάδῃν. Ποίριτοιι ἀοοιρσο πθῆλο νει. 

Ουδ αι ΑἸοχαηάοτ ἃὲ γιζαηι; ὃζ νιτα ποίξγα, γάτιο- 

πὸς σοσηοίνζοτο οἰρῚς» ὃς 1ῃ μηρι πο ΓΙΑ τοάαραῖ; 

ἰληζὴ ΑἸῃςηας ἃ Μαςςάση]α, αιιαητιληι Μαοοάος 

πη Ατῆθηΐς ἀρ ο, 

᾿ Τιάρι». 

Τγὶς σους ἃς ὈΘα Ιλ 5 νιοὶ» ταῖα αὐἱοίεις ἔα: 
᾿ΑΪτατιδυ5. ρά!}1ὸ ἐπ ατυ5»αα ΠΟ 5 ν ΘΠ 188. σδα πὸ 

Ῥοτο 5: Πρ μα ἘἸοη]ς ΠΑ] 0 ἔομλου 5 ΤΟΠΟΥ 8. 

Πιρμ]ομὶ; 

ΤΟὐταυ βτηο, νι αὐ {γε θαῃι» 4υϊά ταηδεπι ἐς 

᾿ς ὀροίταγα ὃς πχοῦτο ἐοπείαμχας ἢ Ροτίο τι5 ῬΒΙ 
ἰοιόραις αἰ] χὰ ἕαταζις ἢ5», αἱἢ τά ἃ ποδὶ ἀτά1- 
ΟΟΥ15, ἔσο Δυζοιι ἴδοις μοῦ.5 ἀτοίττουῦ» ἢ δουπά πη 

ἤλτα γ1} ἃς ν γχαζοηι νΊχοσιι}9.» 0 1 ποῖα οἰὲ 
Ῥοζοίξατο, Οὐ ἀμϊοηι ροιὲ τὰοτγζοηιίααι; ἰτὰ ἃ πᾶ- 
ἱπτα γατιους [Θραγαῦὶ » αυομημαάηηοά πηι 8 ΔητῈ 
ϑοποταιτοπδην» ΠΟ 5 ρουίαφάφηάιμη οἱἙ. ΟμῸ 6- 
Ἀπ τηοίο ποσλο πᾶτηϑ οἰτνοσάςαι ἀΠΠ] οἰ αἰταγοΝ α]}- 
ἃ Ἰριταῦ ουλαῖηο Ἑατασογαμη (οτυιάϊης » τπουδαῖο 
Οιϊηγ } }}} (δ αγ5 [ι5. Ερο οὐ μὴ πιοῦιαῦ 5 ἸΕΧζα τη 6 
ἀζυ αν ροποηάτιπι ἴζατα!» γτ αθαΣ ΠῚς οὔϊεηίαῃι 

ὙΘηΘχίης 5» φιλ4}1ἃ αι σατη: 

ἧ τ “Ἰηϊοογίαϊ. 

, ̓Αςοφαπιοη ἡ σοπῖτα πος ἰοσθηὶ ταΐογυμπξν πὸ 

δου ης ταπτὶτ για [οέξα ντογίβ᾽ Μιίεεὶ (αηὸ, 

ἐν οἄϊο μιαϊροητ,ιο γοὶὶς (ἐξχατὶ νἹάἀσητζυγ τ Ε0Ὸ 

ἰως νἰστατοια ἰοποῦ πος αυΘΠαθΔΠῚ ΠΟΙ » 48 

ἴρημίοτι ντέξα ν᾽ χογιτ 9 αιὰτη 650. Ὀς ἀπ: }} ἰα ἢ 

ϑαῖοι) τογατη τοἰ αὐτί παπι» ρταίδητς 1)10-- 

δέης, Ο]οΥ Αἰτανέρναστοῦοα ΠΟἢ εἰϊ σοπίδηταπε πὶ 

ΕΓ ἀορἀατηοηὶ 1» [ουτίτι 4115 οἰϊεμάσηα στατ!ᾶ»; 
ν 

ἰὰς υγυτὶς φραίταμι πίτεμε ; ποι ἀτταηι ΔΠΙΟΠΥ 
ΣΙ] π,,α ἰδέτῖθιις ριἀλμὶ το παυδηξ ἡ» πραιὶς ν]- ' 

τη ΟἹ ρτα Πάλαι ἰπηροπαμτ δ 11} ΠηἸτ 15 212 Χ1- 
ἴλο τουτοεὶ (Ὡτ; [1]9 ἸρΕ υἱοὶ [ς ροτῖτξ ρατζίαηταγ, 

δραστδον ἀσοράογθηγ πιο τι 1] ΠῸ5 ΓΘΈΟΓΙΓΙ89᾽ 

τοὶ «οοϑαίρεσιν ἢ Θούλησιν οὐσεμία χῴοις ἡ )ὰ γέ- 
γεσις»γαφοφο  σίων δὲ} Ὡς κολι ύϑη κα. ἅπερ ἡ οἱ... 

νῆς ἕγενκεν οὐ ο“ἡνέσεως δη τη σι εύετωι. ταύτας τας 

φωνας ὁ "ἰς ἀπαιδίαν προφήτης ἐγὼ δ)ηπο: Θέ γο-- 
μαι ἐναλῆας τῷ τετυφωράμῳ βίῳ. εἱ “{ τισιν εἶναι 
φαίνοντι σμληφότεραι,, φύσις αὐταῖς σιὼ α ληϑείᾳ 
βεβὼοἱ κἡ ὁ βίος ὃ τῇ μὴ κι, χύφον, ἀλλὰ κατ᾿ ἃ- 

ρέτην ββιουυτων. 
μὴ ἈΝ Αγησιλάῳ. ἊΝ 

Ἐς τὰ μδρ ζω οὕτως ἰῷ ἀβέβαιον, ὡς μὴ 

ἢ ' πιςεύεϑω! «ἰδ μλμειν ἕως τίω ἔχ. ςογιω 

»ζάφω, πηφφ δὲ ἱκανὴν ἀυτεῖ τουμιέον «τοὶ σὲ φῆρνο- 

μιζομδμων ϑειῶίν μείζονα ἢ κατ᾿ αὐ ϑιρφόωοις. ἣν 
δὲ μόνον ἐμαυτῖ βείβαμον σιυϑοισα. τίω μρετὰ γέ- 
γέσιν, φϑοραν, ταῦτ᾽ ὄχισαί μὄμνθ΄ αὐτός τε τὰς 
κιναὶ ἐλπίσας ἱηα μᾷῥας «ἰδὲ τὸ σωμοῖνον ὕπο. 
φυσῶ. κα) σοὶ οὐδ γγόλλω μὴ ἡδιεῖον αὐ δδροπου 
φρονῶν. : 

; Αλεξανόνῳ. 

μα μι βασιλέα μιακεοδόνων ἀσον- 
σεζζᾳν «ἰδὲ ὃ ϑίων ἡ σι 2 ἐποίησας “Ὡεος- 

ϑεὺς τοι βασιλεὶ τοιῚῆ κιαικεφένας. τοὶ χγὲ ἡμέτερα ἡ)" 

δᾷς ἀβασίλοίζᾳ. ἰσδεὴν σὲ τὸν ἐμίον τύπον μησδεὶς ὡς 

ξίγον βουλοϊέϑω. εἰ οἵ μελαξῶν ἀλέξανοδος 
βία κὶ λόγε βελεῖ, λέγε αὐτὸ ὅτι ὅσον ἐξ αἰ ϑυνῶν 
εἰς ἐιονιευδογίαν» τὸσ ὅτον κα) ὧκ μακεῤονίως εἰς αἰϑή5 

γαξ. Τῷ ὠπτω 
ΓΓῚῚ ϑέλᾳς καλὸς τὸ ἀγωϑὺς ἡἠνεῶ, Σποῤῥίψαξ 
Γ᾿» ἐχάς ὍΝ ᾧ κεφαλῆς ῥάκος οὐ 8 χοϑὸς 

«« ἰδκ εἴ 

ἡμῶς,ἀνλ᾽ ἐ μὴ διυυηδης κρατῇ γοῖρ τὺ Ὁ ἤφαι 
ςίωγος μηρῶν: 

᾿ Ἱσππίωνι. 
Αρακαλῶς με ὅχιςεῖλαι σοι ὅτι ποτὲ ἐγνωκὰ 

τἶδὶ ϑανάτα κἡ ταφῆς. ὡς ἐκ αὐ τέλφος φιλύῤ- 
συφος ἐσίμϑρος, εἰ μὴ ( τὰ κ τὸ ζὴν παρ ἡκμδ κροί- 

ὅοις. ἐγὼ δὲ ἱκανὸν ἡγ ϑῥιαι τὸχατ αξῤετίω) χἡ φύτ- 

σιν ζῇ σοι. κοὶ τῶτο ἐφ ἡμὰν εἰ) ὥςπερ οὲ “99 τῆς 

οἡνέσεως οἷος κεχώρηται τῇ φύσᾳ, ὅτω ΚΟὶ μὶ τὸ 
ἐϊῶ δχιξέηπεον ταυτη αὐτὴ “εἰρ ὡς ἐγδόνησε τὺ δζ6- 
λυσῴ. μκησὲν “δὲ δὐλαξηϑῆς ὅπως ποτὲ αὐ αἰάϑητος, 
ὦ, ἐγὼ οι ἐγνωζᾳ δποσινοῦσαντί μοὶ ῳοατεϑεῖ- 

γαι τὸ βακλτιρον ἵνα το οοκοιο τα λυμανεῦγα) ζῶα 

ἀπφλαυοιμι, τὰ 
ἷ- Ανμκερ σι. ἐν ἘΟΑΝ 

ὶ Ακεδαιμόνιοι χα ϑ᾽ ἡ δ ἐψηφίσειντο ὡς μὴ 

: τς ατ αρτῆς δχιξαίνοιμδι. αλλὰ σύ 9 μὴ- 

δὲν οἱ) λα βιϑῆς ὀνόματι γὰ κέχουσωι κίωσμϑ. ἐ- 
ξιελέκτοί γε μὴν, οἱ μὴ γοοιεῦτες εὖ δοκοῦσιν αἰσκεῖν 

ὑπ᾽ ἐμὰ μόνε κα τορθδ ὥτι!. βία τὸ γωρ λιτότνζα εἰκ᾿ 
618 εἴτις ἐμξ ἀᾶδλον δῦρηκενομονήν “- 0 δει- 
νῶν τίς αὐ καυχήσητωι φ)οηλύοις φανένῶς ἀκόλου- 

9 κι ὁρῶ ἡ ταῦτα τούτοις ατείζχεισον εἰοκοιοῦτες εἴν 

αὐ δοίαν οἰκῶν τίω «σαῤτίω, ἀφύλακζον τίω ψυ- 

χίω τοῖς παϑοσιν ὠκορεχασι, μεηδένα χαΤ αὐτὸν 

ῥοηϑὲὺν δχιςήσαντες. φοξεροὶ ουμῦ τοῖς ὁμόροις φα-: 
εἶντεξ ἐσὲ Ἐ ἐν δὐτοῖς νοσημάτων πολεμουυύτας; 

ἘΕῚ 1) 
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344 ὨΠΙΥΕΆΘΟΚΛΥΜῸΟΘΚΑΒΘΟΟΚΥΜ 
ἀϊξελαυνέτωσαν οὐμῦ ἀρεῖ ὑφ᾽ ἧς μόνης ἐύνωτ᾽ αὐ 

“ ς ΄ ν Γ ! 

ἐῤῥώ ὅϑει ἡ ψυχή. καὶ τὴν νοσημάτων ὠπηνάχθαι. 

Τοῖς Ἑλλησιν. 

Παῤχ σὲ 4 θ᾽ ὑμῖν κἀν ἐγὼ μὴ λέγω. ὄντες )ὃ 
Ὺ: ὑδϑὺ ὄψεσιν αὐθρφοποι, δὲ ψυχάς πίθηκοι, 

φοοϑφασ οἰοιόδᾳ πάντα. γινώσκετε σὲ οὐδέν ἴδι γοίρ τοι 
τιμωρξέται μδὺ ὑμαξ ἡ φύσις. νόμϑις γαρ ὑμὶν αὐ- 

τοῖς μηχανησοίνδυοι μεόγιςον κοὶ πλεῖςον τύφον οἷ 
αὐγὴν, σδοεκληρϑο σοιὃε μιώρτυδας τῆς ἐμποφυσιω- 
εϑρις κοκίας λαξέντες. καὶ οὐδέποτε ὧν εἰρίωῃ, 
αἰ λ᾽ ἐν πολέμῳ τὸν ὅλον βίον καταγηρᾶτε. κακοὶ 
χα κῶς δ νηί σεῖο, ὄντες , ἐαν μιχρᾳΐ μαλακώτερον 
ἑμάτιον Ἰδὴτε ἔχοντα ἢ κερμάτιον πῆ ἐον, ἢ ἐν λόγῳ 

δριμύτερον ἢ μᾶλλον πεπαιδέυ μᾶῥον.ἐ δὲν γὺ ὅζῳ- 
κρίνετε ὑγιξϊ λόγῳ, ἀλλ᾽ εἰς εἰκότα χαὶ ἐν δοξξα κϊ 
“πεϑεινε χα τολιάϑαζνοντες, πάν, ὑδρ αἰτιῶ δε. ἀσὲν 

δὲ οἴδατε. οὔϑ᾽ οἱ ασοφγύνοι ὑρδὴδ οὐϑ᾽ ὑμές, ἀλλ 
αἱπὸ ἀγνοίας καὶ ἀφοοσυύης ᾿ μωκωβὅμοι ςρε- 

βλδῶς καλῶς ποιοιιῦτες. μισεῖ δι᾿ ὑμαξ εἰ μόνον 

ὁ χύων,ἀγλ (ἡ φύσις αὐτὴ μικρὰ μδρ γὸ ὀφραϊ- 
νεδϑο, πλείω δὲ λυντεῖ δὺς τὴ τορὴ τῷ γήμω, τὸ γήμον- 
τες δτι ἐγήατε ὄντος ἐξω λειῖς χαὶ “δυσάρεςοι. ὅσοις 

ἢ (ὃ οἵοις αὔδρας ἀπεκτείνατε τοις μδρ ἐν πολέμῳ 

“λεογέχται ὄντες, (οι δὲ ἐν τῇ κῳλομδρῃ εἰρήνη α)- 

ταν ἐπενεϊκόντες ἐκοῦν πολλοὶ μδρ 52) 4] σαυρῴν 
ἀρέμαν 7). πολλοὶ ὅσο τ δήμη ὠπεσφαΐωδμοι ξ- 

6ο! οἱὲ φαῤμαᾳκον πιόντες οἱ δὲ δημοσίᾳ ὅζχι Ἵ τρ9- 
χὥ δηλονότι ἀφυκοι δόξαντες ἘΠ) πότερον οιωδ ὅζι- 
χειρητέον ὦ κακό) κεφαλαὶ πωιδεῦσωι τούτους ἢ 
Ἄπολτ ὥγαι γεκ ρῶν μδρ ἡμῶν οὐδεμία δήπου χρεία 
Φιωώ Εχ 3 ,. “ἊἙ ς ͵ Υ 3 7 

ἐτύγχανον οὐστι; εἶ μὴ ὠαπὲρ ἱερείων σάρκας εἁ)ίειν 
ἐμέλχλορμδ. αὐοϊν οἷν σὲ ὠηγαϑῶν πάντως δήχσου ἕ-. 

ται ὦ κακαὶ κεφαλαί. εηρα μρ(τοις μδ καὶ ἀ- 

μϑύσοις πα! σἱεύετε “ρώμματα σοὶ καλούμϑμα μϑ- 

σιζοί ἵνα ὑπαρχοσιν ὑμῖν ὁπό ἢ γρεία Ἰότων. αὐόρως 

δὲ ἐσίχες ΦΧ εἰ πανϑεύσαντες λρῆ δαὶ τεζις ὅ- 
πύτε ἣ χρεία δικαίων. ἐπεὶ χα) ὠσίκων χε είαν ἔχε- 
τε ὁπόταν βούληϑε ἀφελεώτη πόλιν ἢ ςρατοπε- 
δὸν. καὶ οὔπω μυέγω τῶῦτο. ἀὐλ' ὅταν μετὰ βίας 
«ρῴοσητε, τὸ χαλᾷ χαὶ κρείασονα λεηλατέμϑνα 
παρέςιν ὁρᾷν. «α] οἷς μδὦ καχο) κεφαλαὶ ὄσηχει- 
ρήσεξ, τούτοις ὠσιοεῖξ, καήτοι αὐτοὶ μείζον ος τιμω-- 

οἰας ἐἶξιοι ὄντες" ἐντε γυμνασίοις ὅταν ἣ τοὶ χαλού- 

μᾶνα ἑρμαμα,ἐδϑίετε, πίνετε, μεϑύεϊε, σιωυυσίας πο- 
ραϊνετε, ὡκ Τ᾿ ἐναντίων περαϊνεάθε, σιν οθυκοπτ ΘΕ, 
ἀσεξέις ὑμέϊς ὅτι χἡ κρύφα τὸ φανερῶς ποιξὶξ ἵᾳῦ- 
(ὰ. ἀδὲν δὲ μέλει τοῦ κιυυΐ ὑμὴν ὃ ποῦ τὰ τάσδε δ. 
μελῇ ὅς:.(8 ὅπε κύνας εἴργετε θ[α φυσικξ, πῶς εἰς 
αὐζιὰ ἐκ αὐ πλημιμολήσητε. καγὼ μδὲ ὃ κύων τῳ 
λό, ῳ.ἡ δὲ φύσις τῷ ἔργῳ ὁμοίως παντῶς ὑμᾶς τι- 

μωρῶται. δμοίως “ἀρ γτῶσιν ὑμὼν ϑανατος ὅχικρέ- 

μᾳται ὃν ὑμέϊς φοβειδδε χα] πολλάκις.εἰ δὲ γω.. 

ΟαΙρΡΕ 41} νἱσταζεηι ἐχρο!απξ : η04 (οἿ4 απήπιὸ 
Ὀεμεναίεγε,, δί 41 σοῃβοϊ τ Σ» πὰοῖθο [δ ειλῖ 
Ρ οτπογιηζ, 

Ογκιῖς. 

Κι 1115 115») 1} ΟΥαοὶ ἀρρε!ἰδητασ 9 σομτπὶ ἀϊ- 
Οτ: αὐτά δπὶ,ζ (χ 1}}}} ἀΐχοτο , νος εἰϊ, 

411: ἔασι 5 ἤΟμη1η 655 ἀππο μη» οἰς, Ομληι ἢ- 
ΠΏ] ΔΓΙ5.» 811 σοσποίοϊεῖς. Ὑο5 ἰσίτωτ, οὐπι]ορ65 
νΟὈ 5 1ρ|15 ἔδγατ 5ν αι ἰῃ {ρει δίδιη εἰαεί, ἱπύαν 
ται} 6 ΓΟ ητῚ 5 τπα! τ]: τοήξοι ἀςοερί τς, πυπαιῖδι 
ἴῃ ρᾷςς» {4 αἤήϊάιιο ἴῃ δε! ἴο ἐοῃ οποίοιτις.,, μια]! 
ὃς ππα]οσα δέξου 8 5 ᾿ππΐσοηι ἱπυϊάθητος, ἢ ρΑ1- 
Ιὸ πη ότι νοίϊτο 4110 αἰΐμηλ ν τιμὴ » νε] ραυϊὸ 
αἰΏρΡΙΙοτῈ ἀύσξηζο » γὲΪ ογατίοης ἔλοιπάίοτο, νεῖ ἐ- 
τι τοῦς ροτηὶς ρεσαϊτῇ ςοηρεχογτ!5. 1811 ἐπὶ πὶ 
λα ταϊτίρης ἱϊάποατί 5. [δά δά δὰ αι Πα νοὶ] ρει: 
{οι ξλοίτιητν οἱ σἱοτίοίᾳ ν] ἀδτυν,ργός 6 5,)οπΙΠ|Δ 
Ὑ1110 ἀφτὶ δ. Ν 181] ἤθεα; νο5,η6 4; Ργοροηίτοτος γί 
ςοσηοίοϊ τ! 5: δὰ] ΘΠΟΥΔΠΓΙΆ δζ Δμηθητία γείεγα θομ0 5 
γΙΓῸ5 ἡγά]φαἀ Ἰ115 νι ρει, δζ ροετςα υπλϊπ1. Οὐ ϊο αὐτέ 
γὸ5 ἢαδοῖ, Ποη τιοσὸ σς4η:ς, [δὰ Ἰρία παζυσα. Ῥαγιὶά 
πΔΠΠ]Ὲς Ἰατιοια,πλυΐτο ἀοίοτο δ οαιὶ πὶ :8ζ δητο ἀυ- 
ἐϊαγω υχοσοίη, ἃζ Ροϊαιδη ἀπέξᾳ εἰς, ημὸά ἄιιχε- 
ΓΦ β γ τὶ οἰτι5 ἃς πιοτοῇ. Ον οι αιαϊέίῃυε νἱ 
ΓΟ 5»4 105 συ θη 6 ]ὸ νἹέϊο 5,4 105 ἴῃ Ρᾶςς, 4υ4Πὶ 
ἀρρε]]ατὶς, οὔίατα σαί, ᾿ητούρσῃ τὶς. Μοὶ οὐ 
ΟἹ ΔΊΧΙ ἤπητ, πλϊτὶ ἃ Ρορυΐο ἱυρυ αὶ. ΑἸ} ρὲ" 
ὈΠοὲ νεπθηιμι δι δογυμς. Α}1} τοτὰ νοΐ ἤιης, 
ΓΓᾺ ΠῚ 1 ταγ ρου 15 δάἀηγίτιο πιά αμ) βαῖς., ὁ 1ηΐ πᾶ 
σάρ!ζα,» 4ἢ ντ ᾿ητοχοχφητος ὃ Εχ ππογίαις αὐ} 12π| 
[απὸ ΔΟσΘρΡί 1155 ν τ] ταῖς 1» ὨΪΠ ἴῃ αδηζαιτ ΡΘΕ" 
ἀνιηὶ σάγης ν οἰ σι πηι γ: ποι η διις ἀυζον δοη ἐς ρΡίθ΄ 
οἰάαδίο ορυϑ εἰ. Ψὸος ᾿ηΐδηὶ ΠΠΠτογατος ὅς τά 
Μιυμάσαμη ἀοςρατίς,νῖ οα πος αἰϊχυάάο νἤμι τ: 1" 
Γ18 Δτ6 Π} [{{15 Ωμαιηοὕτ αι ν οἰϊγα ἀοέξγιπα ἱπηριν 
[15 ΠΩ ΠῚ ὙΌ}1}1,αυΔΠἀοοιΠα τς 118 Ορι5 εὔδξε, Δα 
ΖυΟΙ 41} 110 {815 μά σοι!» Ζιαηάο οἰυταῖοπι 
Εχοθγοίτιτη ρίασςι ἀϊτίρογε. Νέεαιο ἀτπὶ ἢος π|ᾶ" 
σηΐ, δε σιοιίθη5; γε θοηα ΟΡΕΓΟΠ 1 ηΪν διά π16}105 
Τὰ ἰηταογὶ ἴσοι, Ἐξ 4105 ἀἴιησοῖς ροτοίε!ς, ἰηἰυτ4 
ἴῃς τὶ 5 σὰτ πγαίοσι γος ἀσῃὶ οἰ ξειοἢ ΠΡΡ]ςιο. Ει 
Μετγραγα! πὶ ὃς Ουϊπαχιαιείογαπι {ΟΠ οπηϊταείδυ 
ἴῃ ΘγτΠΠΔ [1155 ὃς τη θα ΐο ἔογο οοπηρά τὶς, δ δ κ5 1Π΄ 
ερυϊδηηληὶ » οοπουπ δ τἰ5., ἀοἰἸγατὶς, ἴῃ γιγαιπαυδ 
Ράγτθι) οοηίαἑ τ5.. Ὡγ}  Ποδ τα Ρατίπιίηὶ, [πάς 1} 
Π05 ᾿ῃηρ 15 οἰλτη αταὰς Ῥαϊδπι ἔαοϊτ5. Ηκς ηἰμ! 
ουγας ΓΔ 65 [εἀ νοθὶς ομηηΐα συτα ίαης, ἘΕςοὶμ 
ἃ ΠΑΙΏΓΑΪΙ νιῖᾳ ςαπὸς Ργο δειίς, Ζιοηδηη ρϑόϊο 
ἰῃ 6058 ΠΟἢ ρδοοσαζίς ἢ Ερο αιΐάεπι σαῖς νεγθοῖο! 
Πδζιγα Δζο πη τα ἰρία , ἐοάςπὶ πιοάο νος ομΠ 68 ν} 
οἰοίτατ. “ΖἜψιιο πᾶπῆμο ἴσα οπηπίθιις πηοῦ5 1Π|7 
ἀεηάει, ἤδη νο5 ξοττηϊ δὶς. Ἐϊ Ραυρεγεοίαρε, 
ΠαπΊοίο ν]ά] οὗ ἱπορίδηι [ᾷπος οἱδ : ἀϊῖτες π215}" 
πιὸ, οὗ ἐπί! ἰοῖς νεητγῖα ἱπςοηῃτὶποητκίδῃ. (ἱ εὐπὶ 
Ἰπάπ]σοτὶβ» Ὀγθοὶ τ] ατίοηθ., ηϊπλία οαπὶ νοἱ μθ’ 
ταῖε αβςξεϊ, γε επηθητίοσθῃ) Ροἠεπγοάμπ ἀοἱοτεμῆ 
[ἀδίτ5, Νέας φυϊοαιαπ) ποδὶ ργοάεοίε ἀοπι»» 
ηθ4ις φαΐδυς αὐυηάἀλτισηρεοιπία : δ οὔ φιγεῖδ 

- « ͵ 5 ἃ ππς ἃ 

χοὺς ὑγιαίνοντας δι ἔγσειαν , πλουσίοις σὲ γοσοιευτοῖς οὐ ὠχοασίαν τῆς εἰυςυγχοῖξ γαςρὸς χαίπο. χ" 
ἐ Ἵ ἍΨ Κ᾿ 2 “ ξεν ὦ ὧδ 

δισειμῆροι τετείρτου τοῖς ὀλίοον ἐγαργαρίδϑητε χρόνου ὑφ᾽ ἡδονῆς, μεγάλας χα) ψυρᾳὶς αὐαπποοειχνυ" 
’ . 7 δ τ ὦ 3 αἱ 2 Ἂν ὩΣ γ ᾿ ἦν , Ἴ Ν ΡΨ». 

μῆς ἀλυγησδόνας., καὶ τότῃ Ὡσὰν ὠφελθι υμας. Ὁ οἰκία, ὅτε τὰ ὥν κυτῇ κιονοκραγα., αδὸ, ἐν δ υστις 

ατσοηπτοῖῇ 

ἘΠΕ στ ΟὟ “ ἢ “ἴ σι Ὡστ]ολ Ὁ τὶ μῷςἘὌἜΨορᾳιςιέἔέἔνρππὸ πὶ σοι να αἱ 

δ.) ὅδ. 

ΦΩ͂ ρει ΕΥ̓ΜΑδ δ) 

ἀφ δ ΦἋ, ΟἹ 

Ώ-.«2 

Ξε. 4 ἢ αῷ... ὧδ 

"»--- “- 

ὡ“ῳὦ ΡΞ δ᾽΄)λδβ δ χαἉε δεῖδ .,Ο 



ον οι ανοποῖν 8 ὅσ ω 
ἈΓροηξδῖς του 9 ἀπουτοδίεῖς, ἴῃ Ἰρί [ο]]οϊτατε. οὔαιι- 
Τάτ! Νοας αἀάαςὶ ροτοίξις, ντ δοπογιπι το Ἰὰς 
Ταπ Οἰευῖθιις οἀατῖς, πα 1 ὃς πηαϊογαμι ἀπο. (61, 
ι αυϊὰ νοῦὶς αχοητὶς ἐποῆϊδε, ἢ πο ερτὶ) ἀδίρεγε- 

διδρορείτγο 1}}} ϑοοτατὶ απὸ Πάει δα ίθεγετιδ ὃς 1 
ΟΠ λα πὶ οπτηί στιν σοπίεαξι αἰϑιιτ Γι πὶ» ΔΖΡΟΥ 

Θηγηθς φτατεὺ αὐ ΘοὨτὶποηζία: {τι ἀογοτι5» ἀπτ ὰ- 
ΘΠ ἴο γιταηι βιοτοτίς, θαι δηΐτα ἈΠΠτον ἡ ὙἹτὰ 
ὅτι ροῖς  Ἐ, 1Π| τα] δ ἀη ΦΟΠ 1110 » (ετοροτνὶ- 

ἴὸ τη ἀκ ϊ ν γερ πἰ}8» ὃς ἐητο ἘΠ ποσίμι ἀοιοχρας 

40 Αἰ  ς ἀιοὶ νο τὶ. ες νος ΠΡετὶ βογροτεις. 
“τ ἀν ἴῃ ἰαχυνία ὃς ἀρ ιριὶς,, υαουμαις 1 Ρο-- 
τρίξατο γοίῖγα δόμα [μη » απίμλο οοιμρἰ οφ 211], 
γΘη ας σοπιθλιπος φαγὶ ῆοε5.», ηιι08 νος Μίοαι- 
(ΟΣ. ΔρΡΡΟ]]ατι5 : 4] αμϊςαιμά δ]. πὰ πιθηζειι 
γρηοχις 5. ἃ ἀϊσιηζς» ἃς ἔλοιθας. Ηἰἱ δυζοι » 4! 

δῆς τηφάςηταν » ἱμοϊ ἀαητονχαητ, Πσδητ,», ᾿λτ5 οχ- 
ἵξ με «ῃρα!οἰμας οχμίρθης, Ἐπ σομια! πο γιε15» 
Δ]... στατίαμιν μαθοτί 8.) (Θ 4 ἀ"]5 δαδοηάαιῃ, ρίο- 
Ὀδιλ τι : ἴῃ ταϊὰς πιο ἴςος ἀοουίατι5, Ῥοϊιὶϑ αιὺ- 
οι ἰιὶ ̓σταινάιαι, απ ἀοἰοηάμηι »αυδᾷ ΡΙ 15 
οογα δι ἵσποιοιῃ, Δ οκὰ αλ1}}} σο τ δ, ΕΧχ 480 
οι Απτξῆςις (ρθη οομ [ποτ ηοπῖ, Παρ αὶ, 
4 φιλῃ) ἀὶ15 ἀιιηταχαῖ,ααὶ [οἰρί ἀμ ποζαηζρραζα- 
ἀτιρατοῦος : 40} ΠαταχαμυΓβ ΟΠ ΟΩ.»ν οτίτατς ἰρῃοτ 

ϊ ἀλη, ροἸτιῖς σοπτοπχηοδατνμα οατέτιθ 5 γάτιο- 
᾿θρδζ {Ἐυ]τις ριιοσις συγα Δ ἢ τα. ΔΊ]ατα [Ἐ ορηο- 
ἀτάζιο σαιιῖ 5 Βατθατί5,οιν 5 σοπηοπάιΠῈ ἢ τὸ νί- 
ἅς Οταςὸ οἀοέξι,νοτὶ ταοὶ οἢιοϊδητιν δέαμ ηὔς 
Θηρὲ οἸεδαητίοτος Πιπτ, αὶ Βαγθάγὶ νοςάτι, ὅς Ιο- 
ΟἸ αι θ μα ἰταητ, ὃς αχοτίιτι ταπομς Νὰ 4] Οτα- 
Οἱ πα ιραηταν ρα Βαιδατοςυπθγοης Βαγρατὶ ἀιι- 
ἴσῃ ἃς τ αας σοι δεααηάας,, δὲ δά Γεγααάτιηη (ς 
[υβεδεαύος αὐδίτγαηζαν. Ψ οδὶς αὐτοην Ὠ1Π}} (Ἀτς οἱ, 

ἀαίρρὲ 40] ἀι δ] τιο ἢ, ὃς ἤῃς κατίομο» 8. ρογάϊτε ἐ- 
ἀαζατὶ αἰ σ. οἴροι 

Ὑ ὟΣ ( ; ὦ -- «χα : τοτοΙς -- ΠΡ, ὩΣ ΩΡ» ΝΟ οσ τὰ ὡ ἈΠ ΘΕΟΣ  ΌΞΌΘΡΕΒΣΙ 
ξυφ ρον: 

ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ Κὶ 

ΕΒ ΧΕ ὦ ἢ Ἐν ψκϑι. 
ΨΥΧΑῚ ἀὐευδὲ οὐυνῆσεει τυ νὰ ἢ 

Ρ ἙΔῚ ἰπιπλθνα οαπι ςεἰοττατ, - Αἤὰς 
(τ Υ̓ ροτεβ νίμιο Πἱοροηθαν μπεηῖτε, 14. 1 
Ἐπ [ν φημὶ ρέορε ἤποπιοἱξ νἱζα, ΕἸ εγὶ αατ 
Ξ  Ὰ (οι βογὸ ὀχρίγααϊονε εαπὶ ΡΟΙ τοπιὸ 

ἜΌΩΝ (ΑἸ ατοο»ὃς οορ ΠΟ 65,“ ΠΔητιὴπι οτΙΆ τα 
γυγὸ ἑοτιαιφαλ δ 85 » που θητὶ ἂς ροΠ ΕΓ 5 

α᾿ ΡὨ]οἱορ Δ. σὲν εἰ γδεόο δ 5 19 ὩΣ ΓΟΡῚΣ 

«Ἀη»Ἴζόδοι; ΣΧ ΘΙ ΟΙ ΣΕΥ 

Ν: Ῥετατίς ἃ συ δας πεσε ατγιιπεῆαε ἢ ἀέη-- 

: ἐιτὰ αἰ θεία! αοςίριτο ΝΜ ση Ἐπάπι τας οἱὲ γάτ- 
ζαξθιγ ἃ τη 41} αἱὶ αὐ Πμξδητανϑοῖοβ νοτὸ δὲὰ (015 
ἈΝ ἀπιδατβ, δον ῦ ς] Ἰςεδισγεροῖοσε ῥτο- 

Σ 391» 
. 

Ῥτῖα, ὃς ηοην ᾿άδτὶ Ρεῖετε Αἰϊοηφεει ηροΣ 

ὯΝ ' Εἰ άρνρ. 1πῷ.} ν᾿ ' 

ων Ν πὸ ἢ νος απίτομβ Οοτρὰδταηζί; 4υσητατη, 
Δ. 

ΦΥΣΟΤῚ 

{οι 
ἃς ἐὺ 

ΡΆΤΗΤΟΣ ἹΠΠᾺΡ 

αῤγυραῆς κλίναις καϊᾳκείρϑϑοι φρεθλ ῶς χμρλῶς 
ποιᾶντες: ἰδὲ σμαροποιειόσο δύνα ὅϑενῖνα τὰ ὠρὰ: 
ϑῶν λείψανα μ Ὁ λα χούνων χρταφάγηται ζαχὸὲ 

κακῶς δγχιτήσειοι ὄντος. αὐ εἰνον ἔχετῃ ὧατν τρ ΕΚ 

ἐχεΐ ἐων μοϑύεξ, σωκράτᾳ τὸ τῷ συφῳ πφϑέντες, 
κα μοὶ ἡ ξηνὸν σύμπταντες φιΘὸν ξὶν μοέϑετε, ἢ οὐπει- 
ξαῶε.ε χὸ δυναδ ἐἢ ἄλλως ὧν τῶ ζὶν, εἰ "μὴ ϑύλεξ 
ὡκσσερ ὧν συμιποσίῳ,ἕως αὐ ὑαἰσιόντες ὼ ὑρ ες 

δυϑέντες, ἰοὺ ἰλλίζγων τ ςρόρων συνθχό μὰμοι ὑφ 
ἑτέροον ὠγεοθε κἡ μὴ αὐτοὶ ύναιδε σωϑύνω αὐ ἐΐᾳ- 
λῶσι οἱ ὑμῶν καὶ ἐν ϑυμ μᾶροις ὅσοι τὰ α γαιϑεὶ ὧν 
διασό) λέϊεοον τῇ), Ἐρλον ) οἱ κοινοὶ δγμιοι ἕς ὑμεῖς 

χαλέμεἑαζοιυὶ οἷς ἃ αὐ ξλὶ ἢ γαςέρα ἐπέλϑη, ἀὺ- 

Ὡ λείεσι (αὶ φρα ἥησι. τοι ὃ καλῶς ποιξντες τέλινε-. 
σι Κὴ καήϑσι κρὴ δισμούεσι φαῤῥιακῳ ἢ διδόασι κοὴ 
ἔσω κοὶ ἕξω ἢ σώματος: κοὴ ἑαν ὑγιαιάγῆ τε εἰσδὲ τοῖς 
καλυρᾶμοις ἰα ῥοῖς χώθιν ἐχεΐ αὐλλ᾽ ἑαὺ ὑμα ϑῆξ, 
Οὴς ϑιοῖς φατὲ δεῖν ἔχῴν χοίριν.ἑαλὶ ὃ μὴ, τοῖς ἰα ῥοὶς 
ἐϊκα λέϊτε. πλέον δ᾽ ἔμοιγ) παρόξι τὸ σὐφραίγεαντοι 

ὅ λυπεὶδὺς (αὶ τὸ εἰσίν αν ἢ ἀγνοέν. διετέλεσα γὸ οὖ- 
τυγχάνων αὐτιέϑέτοι τοῦ σοφῳ ὃς μόνος τοῖς εἰδόσιν 

αὐ δγξλε καὶ τοὺς ἀΛλοξίοις τοὺς εκ εἰείόσι φύσιν. 
λόγων,αληθφαν εἰ παιρέξην, βοδὲν φρεντίσεις Ἀνωσί- 
λῶν νηπίων μὴ ὄγιςοιμδύων ὡς εἰρη) ἐν δδιςολῇ 
λόϊες καυός. Θαρξαῤοις ὃ ὅσιν οἰμώξᾳν λέγωϊέως 

οὐ ἑχλυνιςὶ καϑέντες ἕλληνες ἀληϑινοὶ γμρηόϑειυν 
μδμγὸ πολὺ χαραἕςοροί εἰσιν οἱ καλώμϑμοι ξαῤξα- 
ροι "ἢ τύπῳ οὖν ὦ εἰσιιγὸ Ἑξόστῳ ναὶ οἱ μδρὶ καλείμδυοι 
φλληνες,οραϊσεσιν ὅπλα τοιὶ (ἀρξαῤεῖ οἱ ὃ ἑαβθα- 
69, διαφυλαή ΘΙΨν οἷον Ὁ ἐαυν "τών τος ὄντες αὐτείρ-. 

κρις ὑμῶν σὲ ἱκανὸν ἐσὲν,χοὴ γὸ φιλόδοξοι χρὴ αλο-: 
2!) ἀχρήφως Ῥεφόμδροι ἐςέ: : : 

Ατο) δῶν 
ἤν τ ὸ 

Ν᾿ 

ῪΣ . Ἅ 

κοἴδλαθεν ζῶν ἐς σϑῆδη δα λαὶ 
ς 1 Γὴρ Θέ Ὁ (ίε πελοὺ αἰ χθὲς [ε τοι φύσα τοσὲ- 
Ὀ Ὧν Φζέσναί σεν γνῶ κι ἀασα ση αὐτοῦ 

᾿" ᾿ “ «εἰ - 
7: - 

τοξαχατον εἰ ασ φεῦ, γνάῖς ὅσον ούνα:) καὶ ἐν ἴδῖς 

 Όι δ βξν Ὁ ἔξ, ἢ διλῖς " ῸΝ ΡΞ ἂὺ δὶ 

ΟΡ ΝΣ ἢ τπαύηνε αχέως ἔτι σύν στη οδιο γύην 
ΩΝ ΣΕΥ, Ὁ Ὰ ΐ 

λ 

φοβερροταίτοις φιλοσοφία. -. Τοῖς ἑταμξριξ.. .. Η πανίᾶς αὐτ ειτε τὰ αὐαγχολα. μησδιὲ ὠὐρα 
Μώω Ὦ σιδόρϑρα δέχα θεοὶ γὸ ϑεμιδ αρε- 
τὴν ὑπὸ κακῶν Ῥέφεόστη. μόνους ὃ καὶ οὐρα μόνα» 
ὅ. μεμνημδῥων φιλοσοφίαν; κοὶ ὑμῖν ὥξές αἱ αὐτῇ 
ταὶ Ἰδια καὶ μὴ δοκεῖν αἱξ ιν τὶ ἀλλότξιας. νῶν φιῆεμὰμέοιο αν τα ΘΟ ζμὶ 

ὁ ὑμὴν τῆς ψυλῃς. τῷ δὲ σώματος, διῇ 
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346 
αὐάγκη δι σ᾽ ἔξω μὴ σ᾽ ὅσον. οὐ δαιμονία γὸ οὐχ 

ἡδονὴ εν ἰὼ δ ὠκτὸς χρεία,α λλ᾽ ἀρετὴ ματ᾽ οὐσὶ- 
τὸς τι ὠκτὸς τολθία. 

Ἐρκίαΐσκῳ. 

1θ᾽ αἱρετὸν ὃ πύνος »πόνει. εἰδ' φοϊκτὸν, πονέ, ἵνα 

Ἐὼ πονῆς. δζῷ γὸ Τὶ μὴ πονεὶν,εἰ φαίγε) πόνος. 
τωῦ ὃ ἐγανη»,κ δεωκεται. 

Τοῖς ἑταίροις. 

Ι "ὧχε νόμι Θ΄. ἀγλ᾿ οὐ κρέιἥων φιλοσοφίας. ὃ 

μδρ »χμὲρ βιώζετω μὴ σδιςεῖν. ἡ σὲ “διοδωσίιοοι. 

ὅσῳ δὲ χέιοόν ὅδ αὐώγκη Ἡ ποιεῖν τὸ ἑκουσίως» 

τοσούτῳ κρὴ νόμος φιλοσοφίας. ὥςτε δι ταῦτα φι- 

ΛΟΟΌΦΩ͂Σ κ᾽ μὴ πολησυεῶς. κρξιηῖον γὲ 4ι᾽ ἃ διδώ- 

σκον 7) αὔθρφποι ο᾽κφμοαυρῳυεῖν χα, 4 οὗ 

αὐαίκάζον μὴ ἀεδικεῖν. 
Τοῖς αὐτοῖς. 

Υ-. ᾿λοσοφειξ, πολλάκις ἢ αὐαστνφι αἱρετώτερον 
1.5 τὸ α[ ζῆν ὃ ποιεῖ φιλοσοφία τῷ ζιν ὃ ποιεὶ 

αὐαπνοή. τὼ μὴ ὡς ἄλλοι. ἀλλ᾿ ὡς ὕρξατο μδρ αὐτι- 

ὥένης ταλεάωσε σὲ σιογόης. εἰ ὁ δύσκολον τὸ ὧσιε 

φιλοσοφὲν,αλλὰ συντομώτερον. ϑὸς ὃ σὔσαιμο- 

νίαν ὡς ἔλεγε σδιεογβόης,κν δὶ πυθὸς βα διςέον. 
Τοῖς αὐτοῖς. 

Παϊξαῶε ὅτι ϑέρμοις κοὴ ἰργχα δας κοὶ ὑδὼρ 

Α ἔχοντες κἡ ὠξωμιίδας μεγαρλκὰς πλεῖτε, οὴ 
πολλαὶ γεωργεῖ. ἡ ατοο δισδὸξ, κ᾽ τυθαννειξ, ὁ φο- 

νουεξ χὴ ὅσει ἀλλα τοιαῦτα 585 ποιειδ: σον ἠρεμεὶν. 

ἡμεβὶς δὲ εἰοἰωώζωυ ἀγορδυ ἃ πᾶσιν «πτιντὸς ΚΩΧΈ ἐ- 

λσὔϑεροι “πρόμϑροι εἱσὸ Κ᾿ σινωπᾷέως σ)οηῆύες᾽ καὶ 

ὄχοντες μησὲν πάντα ἔχομϑυ. ὑμεῖς ὃ παντα ἔχον- 

τος, ἐσὲν ἔχετε δζὶ φιλονεικίαν χκἡ φϑύνον χα) φό- 
ὅον κἡ κενοδὸξίαν. 

Διοηῆροι. 

Πὸ μδὺ δὲ τῷ πλέτου ἤδη ἐλουϑεριάζομϑρ. 

Α ἡ ἢ δόξα ἡμῶς ἐσέπω ἐτι ἡ γι μαεϑίεται 

τῆς δουλείας. καίτοι νὴ τὸν ἡῤακλέα ἡδδρ πάντα 

ποιοιιύτων εἰς τὸ ἀφεϑήνωι παρ αὐτῆς. ἀδλλως δὲ χὰ 

τῆς δὲ ἐμαυτὸν τῆς δεασοίνης λυξώσομεαι πλοῦ- 

σας ἀθήναξε, φέρφον σοι δωρέων. εἰς ὑὼ ὡξείλεϑ᾽ 

ἡμᾷς ὁ δῷ σοῦ λόγθΘ΄ ἐμαυτῳ τὸ κρει᾽ν πάν- 

τῶν χτῆαᾳ. Μνασοῖ. 

Η ἀπέχε ἵ καλλίςε κόσμε. ἀγχὰ κόσμει 
σαυν ἐχάφης ἡμέφας, ἵνα δχαφέρουσα ἧς, 

κάλλιςξος 5 κόσμος δὲν ὃ χάλλλιςο κοσδέμικάλλι- 

τα" κοῦ μέϊ, ἃ κοσμιωτάτην ποιῶν:κοθ μιωτατην ὃ 

ποιξ!, κοσμιόπης. ἣ μοι δοκᾶσι κχἡ καὶ πηνελότῃ κγὴ 
ὥἄλκηςις πεκοσμόϑνα" γὼ ἔτι γὸ γωῦ ἐπα ἀρετῇ ὑ- 
μνηδζ. καὶ τῷ ὥς. ἡν οὐ "ἢ συ ύταις ἐνάμαλ.. 

λθ΄ ἡῤυ,ἀ ρφ τότων αὐ τόχεῶς Ὁ παιραενεμδμων. 
Λύσ᾽ Φξ. 

Κήκοά σε ὦ λύσελογὶ τῷ ὠγῶνος τῷ ὧν ἐρεξίᾳ 

Δ σωυεχῶς μεϑύσκεδι. οἱ ἡ αυτά ὅς:ν ἀλη- 

87, παρεςνγΈ σοι μὴ καταφρονῆσαι ὧν ὅψνιρος ὃ σο- 
φὸς λέγει. φησὶ οαρ. 

ΟἶνΘ’ κὶ κένταυρον ἀγαρμλυτὸν αῤυπίωγα. ; 

Ὠλεσενὃ κύκλωπα ἐῶ αὔθρωπτον κὸ τὸ μιέγεϑος 

ΪΥΕΚΘΟΚΆΚΝΜΟΘΆΚΆΒΟΟΑΚΥΜ 
πεςοίπτας ΡΟ ἤυ] ας Ἐχεύφγηα δια ΠΟὴ ταῃτῇ. ΒΕΔ’ 

εἶτας δη πὶ πο ἴῃ νο]υρταῖε οορ ΠΕ τ, αυ81 οχτ 

τοιποσζυτῃ γήμας ροτιίπες, 566 νίγγος οὐ ὨΌ Ιο ἐχτ 

τοτπούσαι ἡμάρῖ οὐ ρετέεξια. 
Ἡργ»»αἹ[ζο. 

Φἴυς εχρεϊεπάας οἰ ρου αροτα; {τς βυρ ἐπι 

εἰϊαδοτο νεηἊἰαθοιςβ. ΝΣ αρίηεμαο ἃ Ἰὰς 

Βοῖε βοι ν τατος ἰαροσ. Οομιγατὶὸ νετὸ εὐὐδῃιΣᾶτ 

φᾶτυτγ. 

δορί. ναῦν 

Οἴορία τος οἵ βεχϑποη τάπης ριαβαμτίογρη 

ἘυθμαΝ αν 11 ῥεῖ ν᾽] Ὁ ἰηλατία ἀετοῖτεῖν 

Ηαςροῖ ἀοέξηπαπι. Ὁ μαπζὸ δατέμη ἀειεγιὰϑ νἵ 
[χα] ποςόητατο ςοαξξαην (ᾷςοτο {πα (} ροητο ἕᾶη 

εχ ετίατι ἐπξεσίοσ εἰς ρῃ]ο ορμϊδ. Οὐυαριοῦτγέ ρ 1" 

Ἰοίοβμἰα ορθγαυ ἀαΐε: ποι τεδυς ἴῃ Ἀερυῦ.ρέγεη 
ἀἰ ,ργα! δητίας οἱὲ ἐπί πη» αι ἀοσρηζαν ΩΝ 

ἐδτὰ ἀὐοτο (οἰαητιαυὰπι 40 ςοράτατν ντ ἧς 12] ὡ 

Ραῖύθης. Ἑϊἄρρ". : 

ΕΠ οἰὁρμαηλα! Τριὰς φυὰπι τοῦ ῥίτοι5, Μαρ!β ν 

εἶπ ἐχρετοηάν πὶ οἱϊ δεμς νἸ με ο, αυοά ραν 
ρα οἰ ορ μα, σι νἱποτεναυοᾷ ριαίιας γοίρίγαῦ!ον 

ἃζ ποη γἱ αἰ] ἱξά ιοιηδάτηοάα Ἰῃςορὶς Αμεπε, 

ῃ6 5; ΊΟσΘ 65 βοῤδίι: φἴη αὐτά εἰἰξ ἂς ἀἰβιοῖς 

δά θυτὴ πποάππι ρἢ]Π] οἰ ορ μάτια ςουροηάἰοίϑ 

δοατίτιἀϊποιι νογο σις αἀίποάιηι 1λΊορεηε510 γ 

τὰς οἰξ ἀἰςοτε » ναὶ ρεῦ ἰρῃες ειπάμπι εἴ. 

Εἰ ᾳενη. 
Κ 

Το  π πηαΐδηι τοπλ» δά οὐἰπι 1 ρ ΠΟ 5» Αγ 1 89 Ὁ 

δαματῃ μαρετὶς τατο οχοηλ 465 ᾿ς σαγι 9 ΠΆΠΓ 

σατίδ, ὃζ πγυϊτιλ Ιαοτ 5 το οηάα τοῦτα ςοη ἀπ} 
ἃς ρτοά τἰϑνάζαμο τγγαηηλἀξ Οχούςος!δ Βοῃνιο 4) 46) 
Ῥατιατίο, ὃς συσζαπαις ἔμπης εἰυίἀξ ροηοτῖρ αἰ ΠΑ δϑ, 
οἰτἰδροὴ τ. οτἦμμι ἄροτα οροῦτοας, Νοον ογὸ υεῦ 
Ρεγβεξξαπι ἀσιπιι5» ον ηὶ πη4]0 Πρεγαῦ ἃ δίπορεῦ ᾿ 
 ιορεη!; δ πΙ8}} Βαδεητος μαθεπλις ΟΥ̓]. 

Διζοπη ολπι μαδεατὶς ον νη] 1} μαθφιὶς, ρτορίέ 
ατηυϊλιϊοηςηι ὅς ἐπι] ἀἸ ἃ ὃς πλεῖαπιν δί Αιγοραπῦ"' 

Ὀτοροη]. 
Λ ῬΙμΐεις φυϊάδη ἰαμν Ποτὲ νὶταπι ἀερίπιυ5 

Οἰοεῖα νειὸ πϑηῃάυΐπι ξε]4π| ΠῸ5 πηδη πη 
ἀυδηάύλη ρεῖ Ἡοτγούεϊη ποίει πη οΠΊΠῈΠὶ δὐμι" 
θεαῖν ἀϊΠβς πτιᾶτο ὃζ φαγαπη»ντ δῦ ΘΆ ἀϊποίτταν. Α ΠΟ 
νοτὸ πηοίο ετἰά αὸ ἢδς ἀοπιῖπα πις [ἰδεγαθο, οὐδ 
Ατίιθῃδϑ παμίραγοςπηιημς τὲ Δἀξοτοπ 6.44 υοά . 
χοιηϊτ Ὧος ὃ Π]ΡΌ 1 τοῦ (ξἔποο, ποῦὶδ αὐ ϊάοπὶ σ΄ 
ΤΠ. ] τη Ρκ ἐξα τ ΗΠ πιά ροῆεηο. 

ι 21 μα, ἀ 

Ἑ δοῆιημεας ἃ ρυϊο δι ΠΟ Οὐ πατη ΠΟ. 59. 
ἸΝ τ αυοτίάτο γε ἐχςΕ 45. ΡΟ  Βογιπι γ6΄ 
τὸ οτπαυηθηζαπι εἰξ, πο οσπδῖ ρας ογε μὲ, ΟἹ 
ηαῖ δαζοπ ρας ογγ πιὸ» απο ογπατ ΠΠπτᾶ τειν 
Οὐπαυητδτη δυζεπι τεφά!τ πποά εἴα.» ααὰ ΠΡ 
νἱἀδτον Ῥεήεϊορε δζ Αἰςοίει5 ογπαάῖα ξαηῖς, αμᾶΓ 
ετἰαται χα νἐττα5 ἐο] εσγαΐζατ, δ σο τας. Ν Ἰσσοῦ 
τη τὰ εἰς ραγ β5»ζοιὶς ν᾽γι δος ἱπουπηθα; νῦ 
δαἀϊιοττατιοηςι ἜΧΕ ΤΆΤΙ8. 

τ ἐγβάϊ. ΄᾽ 
Ψάϊαϊ τε ὃ Εγῆ ἃ ρυρπα Ἑτοιῆσίεπῇ ἐν 
ἀδεητον, ἐπεδυίατὶ. Ουδά ἢ νετα {πρὶ 

ποη οοϑητεηηηεηάα τίδι ἵαπε φυα (Δριε πη ΗΠ πϑέ 
ἀϊοῖς. [παῖ εηῳ: 
Μίμυμη ετᾶτη Οεπταυγθτη οἷον οἵ ΠῚ Αιγιϊοπεῖν 
Ρεγάϊἀτάλε ὃς Ογοϊορέ ἔργα Ποπηιϊηξ δὲ παρ , 

( ἐγχεπι δ) τοῦ 

ἱμ) 



ἃ Υ Ὁ. ἢ ἘΞ 

ἘΡΊΦΤΟΙ. ἃ. 
δας ξογοηζοιη. 51 Ἰσιταῦ τοβυείοτος πταϊογέίηιις 
ποδὶς ἤγαΐο ἃς ἰπησοιπηιοάο οἰξιαυομλοαο ρμθᾶ5 Π0 8 
Ἰδαβοδιυναμοτοάο τηνΐογὶς οἰ. ματς μο 

Ὁ 60 Ὠγ4}} φοῃτιαΠαςοτηοῖθο τὸ 5» νῖ ἀπσοηϑ ηοά6- 
ταϊὸ οο νταυὶς. (ΟΠ Δ) ὙΤῊΣ εἴν, ρἰεέξτο ποι οο- 
ἀοῃάμιην ριζαῖο, αιδὰ δο5 4. ἰρίο τοφεὲ ντυῆξι, 
ἴοὰ ἐς ἤγρητο ἀοι!οἰτ»ἢ 645 1 ἔμ Γο γε ἱπρο Πἰτ Ν] 
ἴῸ Δαΐδῃγ δος ἡ τπι Ριβξις, δεντὶ ρίο ἢ. ἡς 
"5. ἀαδλι ρ]οξιτὸ σοήτἠπρίς τλητὸ μηδ }5. Ἐξδλις᾽ 
εἰς Πα οηάα οατα. Απηϊτοῖς ἰρίτας νῦ ἀπςᾳ5, οι 
ἰοΙὨρογαητίδιις νἐτ 5 τα Προ γαητοῦ νὰ] » νεποταης 

ὅη0 1) 6] εἰδὲ αδιασεητι ροῦ Ἰσπο 1181» ἰά 1ῃ οα- 
Ῥυξτουτη τοἀαπάοι, [4 Ἰῃ ρύφοῖο μα εμείννοΙ αρτα- 
ἱὲξ ἤοη) ρατηἰτέάα: ςοητίηρσϑητ, ὃς αὐ 6ο τ|θ] ἤἴμι αά- 
᾿ιτηοῆτα, οὔτ ἕοττὰ οαχπς οαπὶ σοηειποπτία ρογέο- 
ἀγάδορηζοῦ τὸ ἃς εὐξὸ ἔαείατ νἱπογοη!ῆ ᾿μαϊσηᾶ,. 
ΠΕ] τα πὶ φοπιχπιὶτιοὨτοιηξα ομλητα τοζὰ ξ- 
ΟἸξηζοι ἀζαμο ἀϊσοηζοιη» ] αΟΥ ΠῚ Ροιοἤϊομε Πο- 
Πΐηροτοι δϑατὶ ἀιοπηζωτ ἤογὶ » τγί συν 1118 Ομ ]511 
τὰ ὀχῃροταπτίθι5. ΘΟ οταπι ΘΏπὶ ΠῚ Πγ115 τοπρε- 
Ἰλητῖα ρυράϊτιις εἰς ἃς σογρὶις Γατ να]οζιἀ! ποῃὶ 
Ὁδτπος, ἃς (ἘΠ οϊαης Ρεςαηια οαγ μὶ ποῖ. Πηὶ τοῦ 

ΘΑΤΙ Ψε ἰσίταν ᾿ς σοι ]ς ΕγμαγοΠΟ 60 τὸ πὲ [(τι- 
δα χὰς ἀε(ρίςατο ἀϊιςα5, ΨΩ 

“ἱε9. 

Ἀπακιο νε ραυοῖς νορὶβ ρα ἢτ. Εοῦ ἐπ] πὶ 
ὥρας τῷ αὐ Πλοάπι ἀοςοά τ, αἶα ΘΟ ΠΕΓΑΥ ΠῚ 

αὐδοιὶ Οπρ Π] γὸ, ὃς νο5 (δαιίοτιν πηθά!ος οσμξἰτιῖ- 
ἴος ἴηζοῦ Γγοθύην χυσαά ἀϊαῖπα Ππιϊταάο ντ ρεπο: 
Τὸ τη ΘΠ οτδ ὃς ποὴ (δοαπάϊλιη ργοροιτίοηδπι ἀθτοτ, 
ἴιοῦς Πρ ες οιλάατίο. ΠΝ 

Ὀγ φρο; 

Τό τὺς θοποςτοάάϊε, ῃθητς γερὸ πιᾶϊος; (εἀ 
᾿ Ἢ σοποτιίπι ὃς πναϊοτιη ςοπηπιοῖοίλ. Ομαΐς ἢ 

15 δ] Βοιιο5 δὲ πο τάϊος ἐυιαάδτο Προγῶ5; πο ζῖθ 
ΟΠ (1) ἀστιμτγί ἡ δά ῬΒΠοίοραι ἀοπιμμι » αυὸ δί 
γέ ΠΟΙΠΠΠΘΔητος, Ποηδἤϊατόπι αἰ οίπια5. Οομίϊας 
ἤμῚ ΘΧΟΟΓΟΙ τά ΙΟὴς νἱγίις, πόααε νἱττὸ [ς ἴῃ ἀπὶ-' 
ἰδοῦ ΠΟμλπαπι ἰησοτῖτ, ]ιςμναἀπιοάιίῃ 14] τί: 

Ἐπηιοῖρο. 

ΙΣ δ᾽ οἵα αυϊάοηη αιάκοϊα ὉϊοσεπιΔ, [οά ταῖα, Ἐτ 
ναι ντίτοτ Ἰρίλο]οσιρί οξιον εἰξ 115, 4] ο (αττμα- 
᾿πρΏΠθας ἔχοίυης, Εξ νἱξξυ5 ααϊάσπι ἔτασ]159ατ (ἃ- 
ἈΝ ΤΟΥ ορίρατο αοἰδυζο. Ἐξ ἰαδοσίοία ἀπο] πα; 
ἘΠ Ρουλ Ποῦ ϑαγάδηαρα!!  Οματς ἢ ργα!ξδητιος οἱ 
“θλιῃ, Ὁ ματτασίπεης [το] » ὃς (Δη1τᾶ5 υὰιη νἶτα 

ξη 14, ὅς Πρετῖας αὰμη ργοδγοία ντιςπαὶ σοη- 
ἀδτῃᾷρ, οὐίατα ΡΠ οἰ Ὅρα αυς Παῖς εβιοῖς εἰ ργὰ- 
ἀθθον τ ἢ ποι ἡιαπη 411} ργοἤτθηζιν 5» δὲ σοττὸ 

υλιη Ῥιοροηο5,4 1] σοπιροῃάϊοίμῃ δά θεατιτιαὶ- 
δὴ δά τη ἂς ν ἰδ Πὶ ἱπιι ΘΠ]. - 

υΖάοἰε[ζοηῆι. 

ἢ ίεβοῖω νοϊηοείρίος εὐεπα!ς οἢῇς δζαηια. 
Ροταηεας. Ῥιίετν δέ νιμπι πε συΐξειὶ5. Ηαο. λτγ (δ μος αυΐάοιη ἔδγος γε άιιπι; ιοπηλαϊποάμπι 

ἰἴρος ρῃαγγγαοα » ἱππσηοϑ νοτὸ εβαηιίηδης ἀταὶς 
ἐθόγηδῃς, 

ΕΙΝΊ15. 
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καὶ τί ἰσχίῳ φορουῦτα. ἘΪ οὐρῇ κ. τεὶς ἰδχυροτό- 
ροῖς Νὴ μιείζοις ἡδύ κα κῶς ὅζα θέση, πὼς οἷφ ἡκός 
αὐτὸν φζα ϑησήν. οἶριαι «δρ᾿γὸ αθλίως ὅπως ουυῦ μὴ 
“"ύν7) μησὲν εἷν ονερὲς απο αὐτεὶ , χεραθϑειν ὥσοι ((φ- 

ϑύντα σὐχρήςως ἀὐτοῖ χοἣ ὅγε. ὡς ἀΐζοπόν ὅς, τῶ 
μὰν γλήκρῳ μὴ εἰκάν οἰεὼς ὃ τες χρωμᾶρες αὐτῶ 

καλῶν εἰκ ἐϊξίςησι ἵ φρενῶν ἐδ' εἰς κ(ανίὰν ἐμξαλ- 

λει. τῷ ἢ οἴνῳ οἴεάϑαι εἴκειν δεῖν καὶ χοτῶτυ ὠυτὰϊ 
εὐ νου ἡ τοῦ πλύκρῳ ὕποξαίνᾳ τοσξτον μξιξον. 
κἡ τίωῦ μιελέτζω ὠυτεὶ ποιητέον. πειρῷ δὴ τοῖς ἐγ- 
χρατίσι ΤῺ δ δρῶν ὁμιλῶν ἐξιοατῶς χοιῶς κἰῶν- 
ϑείνειν, ὅπως αὐ τότε ἐῶρον τῷ ϑιῖξ μὴ απιμκοζοντὴ 
εἰς κεφαλίω σοι γλρηται, ἀλλὰ τι μδδτι ἡσδεναὶ αὐμε- 
ταμίλῇ μὴ, οἰρέαί τυτων  ἐὐεε ὁ ΔμηΑν, ΛΣ, 
λως πὰς μετ᾿ εἰκραϊείας περαινομᾶνας οὐ γημόνως 
σὲ γχἡ σδεκαίως ποιεὶ βιοτεύφν,μησὲν δὔϑχημον μηδὲ 
Ἀπογαν Αλῳ ὑνὰ τύρασμο αὐ ὐθλμβο δ γζΜω 
τὰ σδέκαια λέγοντα κἡ στρα τίοντοα. ὧν παρεοίᾳ αὔ-. 
θοφστοι λέγον") δισουσδαίμονες “πυέῶτω. Ῥιοσ ὧν 
αὐτοῖς ἀγαϑῶν πληϑυνόντων ὧν πγ βίῳ" οἷς γὺ ταῶτε 
φὐἰδὲ ψυχὴν ἐγκρῳτῶς ὀζῴκ οι), τώτε αἰξὲ τὸ σῶ μα 
υ γήνως »Τάτο οὐδὰ κίήσιν αὐταρκως, πῶς εἰ Ὅισευ- 

δαίμονες εἶεγ᾽ ὅπωξ ουωῦ τούτων “Ἷ. ἀγα ϑῶν δστο-- 
λαύης; ποιραινῶσοι μὴ ὀλιγωρξιν γὴν ἐπεςτελμδώνων. 
πὰς το οὐδ δον. ΟΝ 

Ἁ Σκχῶτε ὀλίγων σδεγϑῆναι. τῶτο γὸ ἐϊγυτάτῳ 

ΦΓᾺ ϑεῦ. τὸ γὺ ἐναντίον μιακρωτούτῳ οκὴ ὑμῶν ἔψε-. 
τὰ! μέσοις ἡβυομδοις σεῦ καὶ αὐ λον» ϑυῖον, τινὶ. 

κρείτῆονι γβύεν.κὴ μὴ ὅτι αὐάλόγως τῳ χείρονι ὁμοΐς. 
δὲς “πυξϑαι..... . --Ορ ῦθ... 
᾿ ϑπλοσμιτας αποὺδαἰὰς ἐσὲ ἄςυ φαύλοις, 
ᾧν. ἀλλ᾽ αἱ σιωὶ τοῖς ὠγαϑοὶς τὼ κακοῖς ὀχέρι:. 
ξαί. ὡς τ᾽ οἱ βέλει ὠγαϑοι κὶ μὴ κακὲς "πυεῶδτι 
σοι τοῖς παῖδας πέρεπε μὴ Χῷτ' αἀπγὸν, αλλ εἰς φι-- 
λοσόφει. ἵνα κἡ αὐτοὶ βαδίζοντες, τὰ κοιλρὶ ἐλκοίϑο- 
μιν. ὠσκητὸν γὸ αῤετή- τὸ ὁκ αὐτόματον ἐβιβαίνει 
τα ψυχῇ» ὥςπερ χακία. 

ρέτν ἵν ἘΘΜΟΛΊΡΦΕΣ, (ον τς 
ἃ Δοξθ’ τόλμα σδιου λύει’, ἀλλ᾽ ἀσφαλής. 

ἐ « ξ γϑ Ὁ ΔΑ “ἢ σλισύπινο ἢ χεόμμθ εὐ ἤξπ 
χαρχηφονίων φρονουυύτων. Κα λίτος ὃ βίΘ΄ »αδλ 
ὑγεινότερος τῷ φἰϑλοσϑ. χρὴ ὅλί πον Θ΄ ἡ αἰγωγη, 

ὠλλ᾿ ἐλουϑυφιωτέρᾳ τῆς σειρδαναποίλει. ὡξτε [εἰ 
χρούων τῆς καρχηοδονίας τολῆς τὸ ἡ ὑγίεια τῷ ““ῃ- 
“γᾷ Οἴα κα ἡ ἐλαυϑεεία ἐπονοισδίσου χα ξὺς, καὶ ἡ 
ζαῦτα φιλοσοφία ποιῶσει 17} πάγτων ἔξ: κρείων. 
κα εἰ μὴ ἡ κατ᾿ ἀλλες, ἀλλ᾽ ἡ κ'' δ)ουϑύζω τὼ 
δῤμᾶνον «ἰωὶ σωύτομον δοδδν ἐπ᾽ σὔδ᾽ αιμονίαν" 

ἘΠ Τοϊρλδοῖς. ᾿.. ἐπα Τ 
πῚ Θίζετε ἑάυτουὶ ἐϑίειν μᾶζαν κ πίν Ρ ὅδωρ: 

μδὲ γέρονίας ἡποϑηειοῖ ὡςπερ τὶ οὐρα τὴς κίρωι 
φάρμακα. τοις 5 νέες 

Σποϑηλυω : 
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ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ. 

ΕΡΙΞΤΟΙ ΑΕ ΑΝΑΘΗΑ Ἀ510159 
ΑΤΗΕΝΊΙΕΝ 5.18 ν5. 

(οῖς κ ἑλλίωυ καὶ γράμμα λέγηανάχαρ- 
ἡ ὀνεὶ σις παρ ἀϑσίωαίοις σολοικίζει. ἀϑη- 

ἊΝ ναῦοι δὲ οὐδῷ σμύβαις.εἰ φωναὶς σ)1- 
γεῖζαν αὔθρφρποι αὐθοφόπων εἰς τὸ εἰ- 

να! ἀξιόλογοι, ἀλλα γνώμαις, ὥασερ κοὶ Ἑλλίωες 
ἑλλίωύων. «παρτιώτωι οὐ τρανοὶ ἀπήικίζειν, αλλ’ 
ἔρηοις λαμωφοὶ ποὺ σὐ δόκιμοι. ὦ ψέγεσι σκύϑϑαι 
λόγον ὃς ἐμφανίζει ταὶ δέοντα, ἐσ ἐπαινῶσιν ὃς αἢ 
μὴ ἐφικνῆται Ἃ δέοντος. πολλὰ χὰ ὑμέϊς οἰκονομει- 
τ ὦ τιτδοσέχοντες φωνὴ αὖθρᾳ οὐκ ἐχέσῃ. εἰσείγε- 
δε ἰατοφυς αἱ γυπήιους κυξερνήταις χρῆϑε φοίνιξιν. 
ὠνγεῖῶε ὧν ἀγορᾷ , 8, σδεεόντες σλειον ἡ ὠξίας τοῖς 

ἑλλζίωιςὶ λαλᾶσιν. ἐσὲ ὀχνηρῳς λαμίβανετε «ἰδᾳ 

βαρβαῤα ἐαὴ «οὸς τ ὀόπτε πωλῶσι. βασιλεὶς πέρ- 
σῶν χῳκείγων φίλοι μυεγαιλοφοονοιῦτες ὅταν βού- 
λούϊαι τοὺς ἑλλίώων τρεσβουτὼς ἑϑλίωικῃ φω- 
νῃ φϑεΓνεϑε,ὐαγζαάζονται σολοικίζειν. ὧν ὑμεῖς 
ὅτε βυλώς,ἄτο ἔργα κα(αμέμφεδη. λόγος δὲ κακὸς 

" γίνεται δίᾷν βουλαὶ ἀἴαϑα) ὥσι.») ἔργα καλεὶ λό 

οοις «ὐἰδακολουθεῖ. σκύϑαι ᾿ κρίνουσι! λόγον φαυ- 

λον δαν δγαλογισ μοὶ φάῦλοι γίνωνται πο λῶν κα- 

ϑυςερήσετε, αὖ συθζέραινητε φωϑα)ς βαρβώρφις. καὶ 
μετὰ τῶῦτο μὴ δατοσδεχα μδρμοὶ τὼ λεγορᾶνα. «ολ- 
λοὺς γὰρ “οιήσετε ὀχνηροὺς εἰση γενοῦ ὑμῖν τὰ 
συμφέρον. ὀχωτὶ βαρβαρικᾷ τιμᾷτε ὑφάσματα. 
φωνΐω δὲ βαρβαρον οὐ δοκιμῴζετε. αὐλουύτων τὺ 
ἀσδόντων φωναὶ ζητ ὥὦτε ἐμμελέϊς κοὶ ποινὴ ἐμ.- 
μετρᾷ ποιοαύτων ὅχιλαμβαωΐεῶϑε,εἰ μὴ «ὐαπλη- 
ρϑσι “ρώμιαασιν ἑγχλζωμκοῖς τοὶ μέτα. λέσὸν τὸν 5 

ϑεωρέτε αὐταὶ τὼ λεχόμϑρα. τὸ γὲ τέλος τότων εἰς 
ὄνησιν, τὸ ξαρξαξοις πειϑόμδμροι ἐχ δηχιβέψετε γυ- 
γα γὼ τέκνοις. γὴ τοφσέχϑσιν ὑμὴν ἐαὴ σολοικΐ-- 
ε ἡδ χρέϊοσον χὸ σολοικίζασιν ἐπακολεϑοῦνίας σω- 

ζεάϑαι,ἡ τρανῶς ἀπικίξζουσιν ἐπάκολου ϑοῦντας μέ 
γα ἐλάηηεϑαι. ἀπωσδεύτων ζαῦταά ὅδι κἡ ἀστειρ9-- 
κάλων αδοῖδες ἀθηναῆοι σώφρφν γὸ οὐδεὶς αὖ ὅζα-- 
γοηϑείη αῦτα. Σόλωνι. : 

Λλίωες σοφοὶ αὔόρες εἐσέν γε σοφώτεροι ( αρ- 
δαῤβων. τὸ γὃ δ χιςοιόνο) καλὸν εἰ δέν εἰχ ἀφοί 

λον οἱ ϑεοὶ (ἀαρξαῤων- πεῖραν δ᾽ ἔξεςι λα μξαϑήν 

ὀϊζετείζοντας λόχοις, εἰ καλὰ φοςνοῦ μδρ. κοὶ βὰ. 

στινίζειν εἰ συμφωνοῦ μδρμ. λόγοις γὰρ τοόθὲ ἔργ᾽ ἀεὶ 
δοιο, ἐσ μδὲ τοῖς ἐγαϑῶς ζῶσι. «ἤλαι σὲ καὶ κόσ-- 

᾿ τὰ Ὁ ὦ 1ἀοτ5 Πηθα πη νοςοῺ 5» ΠΙοη απ) Ποὴ 
᾿ρἰαπὸ ποις Ἔχημ τὲ (ὐγασαϑ Πττετ 
τῶ ρτοίογς. Αμδομανί!5 ἀρθὰ Αἰβέ’ 
πἰοιίς 5 θα] τὶς ΑἸ ηϊθη 5 γν 610 85 
Ρυα ϑογιμα5. οι νοοῖθις μοι η63 
Βομηδι5 ργαίξαηζ,» δά ργοπηοιεη" 

ἄδιῃ ἰαιιάφηλ ὃς φἰουλδμη, (δά φῃ ἰδ ας (ςητ6 15 
αυριηδάμηοάμη) ὐαοὶ οτίαμῃ (γα ο5. ϑραγιλῖᾶ; 
ποη δχαῤξὸ ἰΙο]υθηταν Αἰτὶςὸ, [64 τορι σοί 8 (ἸΆ6 
ἤχμης ὃς ςοἰοθγος, οι νἰταρογαηῖ ϑογίῃα (δι ηηο Πὸ 
αὶ αι αὶ ἑαοϊ θη ἀλη) τ ρίδηυμην ἔλςτ» ηςις ἰδιιάβῦ 
ΘΙ}. 1 1181} ΡΟ ἱ ἀἤσγας, Μυΐτα νοϑ φεῖσαι πη 
Πἰ Ἐγατς, 11} σαγαμπτος γοςθῃ) » αἴ ΠΟ 1} ἀπεδέ 
νοῖθα ργοηᾶςιει, Αἀἀιιοῖτίς πηεάιοος ργρείοσ.ΟΙ» 
Ὀεζηφζογιθ, νει ΡΗμαηὶςίθιι5. Ἐπ. 5 Ἰη [οτθ» 
Πραι6 ρ]τ8 αι ἐατὶ5 [ἰ5,4ι:} Οταςὰ Ἰοηιύτυι» Πέ" 
ας ριρτὸ ςαριτὶς ἃ ΒαιΡ δον {1 Ἰμϊο ργθοῖο νεηθᾶν 
Ἰάερος Ρογίδγυμι ἃς Π]οσυμὰ δηχἱοὶ οὔϊ πάχη 5 3} 
ΠΟ 5 ΘΟγαητοζλιθη ηηόο σηὶ Οτγαοογιπα !ερἈ09 
Οὐτάσα νοος ἰοαι! νοϊαηῖ, ῬΑ] υτιητ, Ζυοσιμι γοϑ 

Π6 4; ΘΟ Π]14;η 66) τος σοἶϊας τορι ῃμοηά τς, 5611Π}0 
Δι το} το πὶ 6[Ἐ πα] 8,οὐπγ ἤγης σοη ἢ] α Βομα, δζ 16" 
ἐξὸ ἐχέξα (ξαιαητογ ροίὲ νοιρα,ϑογιθα νοτὸ ἱμάίῶι 
Ρταιᾶ [δγηχοηςπη»οιλ μη ἃ ργδ0}5 σοσίτατιοη οι} Π)47 
πᾶς. Μαϊείστοθιις ἀο[ΠἸτιο πλιαὶ, ἢ Βαι θα! Πη0.}5 
[ἀςέφη(δ 1115, ὅς ΙΔ αἰτοὺὸ ἀϊέζα πὸ ΔΟΟΙΡΙ τ] 5. Μυΐϊε’ 
ΘΠ τὰ γε ἀοτὶς [Ἐση]ογα8.» δὰ ςφομ[]εηἀ ἐς γνοίη 
ΠΟΠΊΠΊΟα 5. (γα Αγ ῖσδς τοχι γα 5 1 ΡΓΘΟΟ μαρέ" 
ΕἸ8» ν Οὐ6 0} Δα ι ΒαγΡαναπὶ ΠΟη ργορατί ες ΤΙρΡΙΩ" 
ΠῈΠ} ὃζ Θαπτογ γνοσος σΟο 85 ΓΘ ΕΣ ΓΙτ 5 δέ ΡΟ" 
[15 ζαΓΠΊ 14 ἔο  Θη ΓΙ ι15 Δ Πγιμ11) ατιθ μα ἰτ15; οτἰαποί! 
πο Οὐας!ς ᾿Ἰτογῖς5 τηθῖγαᾳ τορΙεδηΐζ, δί Ιοσιιειεαμὶ 
ἀϊέξα [βεέζατις. ΕἸ πἰς ἐπίηὶ πόγαση δά νο τατοπὶ ΓΕ) 
ἔξεττα ὃς ελτη Βαγρατὶς οὐδ εἀϊατὶς,νχοτίθιυςδς 065 
ΠΟ βευπγϊτιετὶ5. Ετ νοὶ οδεάϊαης ἢ δα μας 2" 
Μείπις ε[Ἑ οπίπι δα δυτιεητίδιις πιογοηὶ ρεγετθν Υ᾽ 
{15 ̓ ΠΟοΪ απ ]ς ἃζ (αἰτι5, ὰ Π) Θχαα τὸ Ιοχυοητρυ» 
Ατεςὲ οδίεαι, νῇ Ὠ]ΑΘΉ ΔΟΟΙρΙ45 ἀΑΠΊΠῈΠῚ δ 
ΓΙ. Ππηροττούαχη ἢος εἰ ἧς ἰπϑυτί απ." 

Ατῇρηϊθηίος. δΑΡΙ6Π5 Θη1μὰ 1ά ἡππαπαηλη 4111" 
ΤΠ} 1Πα πχετίζ, 

ϑοίογ. 
Ἀσοούυπι ἐαρίοητος., π18}]} {πη (ρ θητιο 

δ τεσ ΝΝοη ϑηίΐην ἢος ἀϊ) Βὰ ἐρασὶς 2, 
ἀοιησιπηϊνι ρόδα ἰογοης ἀπ ογπογς ἢ ἰςοῖ μέ" 
σαΐϊαμη ἔασογο, νοι ς οχήκίτοσς.,, ἢ γοξξὰ (ρίαπο 
Θχαιΐπατγο, τος μθφϑ ταν φεάϊς ψοδὶς 6Π1Π) {΄ 

τι δὲ το, ξηροῦ τοξξὸ δὲ Ποποίξὰ νας πεῖβ5' { 
τὴς 8 Πππηις. (οἰ απ νϑεὸ ἃζ οτπαῖις οοΙρο 
πη γρέξζυῃι ἐμ ΠΟ] 1} πηρεάτϊαποτείητ. ΝΑ 8 κεῖ 

411} ἴυχῖα τηογθπι ἃ Ῥατεῖθιις δοςερίιπα οὐῃϑῆ 

ἐς σώμιατος μὴ γινεδδωσων ἐμιπόοδιον ὀρθῆς κρίσεως. ἄλλοι »ὃ ἄλλως κι) γόμρις πτωτέρφον κεκοσμήκθ' 
ροῖρθ 



κτλ πῶξοϑ 

τ πυυυυνμνδΝΝοιιιυιι ὦ κα ὡΑΛΛΜΔΜΛΩα 

ζοροία, δίση Πιρτάϊτατὶς ελάοπη πη ΒΑιρασ:5 δὲ 

Οἰὐξοι, τοι πάτα. Τὰ νετὸ ολπι ΑΠδοΒματί5 

γι τος αὐ κἀο9 τας ἃς ΠοΙρίτίπι ἀρυά τα αυᾶτος 

τριρλδηοσαθα5, ἃς τεροηάοθα5 ἴῃ ταῦ το σίομς μο- 

{ρἰκίατα ςοιίπεσοιο πο Ἰίςεσε, Οδά 11 οὖι οα- 
ἤρα δραγτιάτα ααλίριαπι ἀοπο ἀθάϊοι,, πο πλαη- 

ἄλτος ὙΠ] Που]1» ντ δ) ϑρασταῃη τοάυςογος Ό 10) 

τἰδ᾽ ἀοπατει. ΝΟὶ νοτὸ 41.) ουπι 4}115 ποίριυἸὰ ςου- 
δίζαριμις,, ἴα Βαποιηοάϊμα νπυΐαιμαυς ἰοχυς- 
ἴρτας, Μ ἢ! αυϊάςιι 14 ὁ ϑοίοῃ ἀρ] 6118 Ατβοαιθις 
{8 ραγασι ργοῦαταν » ὃ παῖς ἰυθεῖ Ἰπάισπατῖο ταγίπι5 
ΠῚ λυ ταχὺ ἀοσράἀογθ ΠΟΙ τοραζα συ ρυὰς 

(ςἀ ἱπτοτγοράζαι σαοιηοάο Βαδοαμπς οαχὰς ἀς πο- 

ἔριτιοιςρομ αι. 

“ ἐρράγοθα. 

"ρρίοίμη νίμιμσν πιεγαμα ἀρ βογγεῖ ἃ σαρίει- 

ἡ 5 τρίς 9 ολἤ 15. Γαῦρας δα τη το Ιη » "ἢ 

4 ἤτα οἱξ πουιίματα γατίο. ΟἿ νογὸ πηάρη!8 γ6- 

δας ξ,άες θαμὰ ποθὴ ἔλοιὶς οἱξ τοζες ροιῆςοτο, αἰ 

Διγΐμμο φοηςορίς» ΠΙΠ (οὈτίαμη ν ἰζδιη » ὃς ζαΓῚ5 ΟΣ 

Πρ μι πιταας. οἱ, ἐλ δῖ τοῦ καἰ: δὲ οἴάραϊα, τε ί-- 

δ το δή οα» αι θυ ἱΠἸρΟ ΠῚ σςοηβτιηε5 ὃζ ααροᾶ5; 

βταιιο ραεὶς ᾿η(ξἰζαζαῃ) ΠῚ θοης προ πάο (δασεῖς, 

νξ}1} Δηλίςος ὃς ρθυιτοῦο8 Ὀδηςς5 εἰν] οὐ ει ης 5. 

Οὐδ [1 ρυρῖον νίτα τατρι τυ! ἴῃ ΟΟΓρΟΓ! 5 τὰ ρο- 

τιρα αινν ν οπογὶ5» τυ πν ταὶς δ ταΐδ ἢ τηραζθηι νη οΣ 

ϑογιίᾳ ΑἸπαο μα ἰ5. { 

ἂν ]οή το. 

ΤΙΝ υἱἀιὰ ἃς ἔαρος οὐ!άοην πηι ργαι ΤῊ ΠΗ: 

ἀὐρασπιθητα, Πγαϊἀίαιν φαΐπν οομίφαηθίταν ἀο]οΥ» 
ἐχ Δι σογιιτ ὃζ οιυ τπι ἔα ἰοἴτατα πάτα 5. ϑιαροτοι 

ἔρος γαῃόταιη ὃς ἱπαρίαμι νογρογαπι. 5ογτι]5 ΠΟῚ 
ΓΟ τυ ΟΠ 6 5»ο πη! (δά σαπάςης αἰἰο- 

τάσιν ρτοίροτα ἔοττιιια, ὃς οα χιατυηύαια [8 ςοηΐε- 

(01 ρος ἔλς!} καὶ ρυιζρον,  ἀ μια νοτὸ ὅδ ἰπυμα δηλ ὃ 
᾿ΟἰΠλ65 μλο ο ἴα 5 ΘΠ ΠΟΥ ΠῚ ροτταιθατίοιῈ 8.» ἴδ 

Με διοίξρς ροτ(δυϊμιταν οἰαπίαα
ο τοθοτο (ς (ὰ- 

[ἴϑηταης, 

ηοηϊ. 

[ΠῚ χα ίάφαν νοἰευθηταιν εἰ σα πὰ βου ἢ ]- 

τα, (αἸςξαιηθηζοινι σατὶ5 ρε άπ} » ἰοέζιις νηΐ- 

ποτία τοῦτα Οὐρηα ταις ρυαπάϊαιηίας ὃς οαἤοι8, δζ 
αἰἴατὰ ΠΑ »βοτιι5 χα. Οπαιηο 6 ὨῚ ςὐπη ἐσ ηὔςο 
ΤΠ} ΔΘ ΠΊ» 1115 σγατία ἴψὰ ποροτία σογιῖ 
νη} δὰ τὴς (ἰ αυϊά ορας οἰϊ ΤΡ] τηθαοροτα. οηὰ 

νοτὸ Ζυῖραις νὸ 5 Ταχυτί πηι Εἰ δὲ τεάάο. Ν᾽ ο5 αὐτέ 

Θυγηος, (απ σίποηΐος τ ταδί συβε! ἀϊι5 ςου- 

ξριαίδις. ΓΕ 
: ΕἸ ο γερο τ᾿ 

δ ὐμ αυίάςπι βίτυϊιο ὃς πιατίαρί, ἘῚ νοτὸ τοῖα 

"1 (ρηκάσας, Ρτοίπάς πτοτιτὸ τὰ (δία, ΕρῸ νοτὸ 
Ἰδὲς ἜΣΗΙ αταϊτὶ μοί 5, 1}}] πεοι υδά [ γἱ5 α- 

Οἱ οξξο ἀγσθητο ἔσατα σοίξανο δέ Ῥβιαγοῦγαμη » δὲ (ἂπι 

«γιπὶς αδογαν τταπτ,οαάοην φειδαι δ] Ἔσυηζ, 

ὶ ΤΟΥ, 

ΑὝΝΙΟς δοπας ς ἰυΐτας ρείῃσορϑ [Πρ τΊ5 εχϊτίο 

ἃς τῆ: πόσας ραϊτον δοηπὰς οὐδ5 ἀδροιάτε. ΤΙ 

οδ τοῖα τεσίο νᾶσιια (ιράϊτις , ἃς πιαϊὲ ἃ 

ῬΠπριρίσας ἀνα! ἔγατα, Οπηη]}5 ρτιπατα ἀοπηαϑ 

ἀφ ἩΠΠ Ἰὰπ οἵ τοἀαέξα; ν ΠΟΙ ροίπτ (υπυπτε ἔξ" 

ἵν διοϊιθηῖο εἶδ. Τὰ γεγὸ ψεϊ τας οἱς ραγ- 

κοῖς, ααοτθον [5 ἀΟΠΊΠα5, Νίοη δηΐτα ρας 

Ὁ Τλου]ζατες ἀοοτεΐζυης τέσηο ὅς ςοπξοταδπξ. 

ἘΡΙ5ΤΟΙ, 4. 

ΤΕ 

249 
τὸ σού μαΐᾳ. σημέϊα δὲ ἀσυωεοῖαι χὸὶ αὐ τὰ ξαῤθά- 
ροις Κοὴ Ἑνλησιν, δ μρίως ἢ σιμῳέσεως συ «δὲ οότι α-» 
γώχαρσις ἐλϑτὸν ὄχι σὰς ϑυθας ἐβέλετό σοι ξίν 9" 
ἡμέϑαι,ωπηξίωσεις. τὺ δαπτοξ θάνω ὧν οἰκείῳ χορῷ 
(κὴ οἷ γὴν ξενίων σι. ώπγειν. οἱ δ ἔ τις σοι κι α ἀν ἀρ- 

τι ἰπίω ἐσεερέιτο οὐκ, αἱ φοροσέταοσές ὠπείνῳ α΄ - 

δρὶ κυμία τῶτον εἰς ασαῤτίων ἀγαγϑνία δ ναί σοι. 
πό δὲ κιὴ ἐσίμιεϑει ἔτους! ἑτέϑοις ξ γοι, ἐστοιεοὶν 

ἕχαςος τῶτον τὸν λόλον λέφο!. ἐμοὶ μὰ " κᾳ λῶς ἔ. 

γὴν αὗται δυκέϊ σίλων ὠθηναῖε σοφέ. καὶ με κελοῦᾳ 
ϑυμὸς ποροϊεῶτα πολιν ὅλ: στὸ; ϑύρας οὐχ ἃ γώ-- 

σοντα ἃ κἡ) τορότεςεν » ἐλλὰ που σομδρον πες ἔχει 
ἁπὲρ ἀπέφινω ψωὴρ ξενίας. , 

᾿ς Ἱππάρχῳ. 
(ν ος πολὺς ἄκρατος ἃ λλόξριον Τ χαλῶς τίϑε- 

ϑὼ τὸ καϑήκοιζαισυϊχ εἰ γὺ φριίας εὖ αἷς ἵ- 

δου) αὐ θουέποις το λογί ζεάϑοω.δ' ὃ ὀρερν μᾶνον μιε- 
γέλων, δ χερὲς χαλως ρα ζαι ἃ δχιβαλλεῖ, 
ἐαὶ μὴ γήφονίᾳ Θίον (ἢ μιεριμινητικὸν ον ςηση 5). ἀφεὶς 
ἂν κύζοις ".) μόϑίω, ῥέπε φορὲς τοὶ δὲ ὧν αῤξαις. 

κΤ' ῥόπυν σἰὐεργεσίας πουτοὺς ἑαυτῷ φίλοις ) Θρο- 
σοζας οὗ ποιῶν. εἰ ὃ «τρὸς τῷ αἰδιοὺς ξἢ) κινοϑυνοί.. 
σής ἰδίῳ σώῤζατι, τοῦ μη ὦ ἤσι δαὶ σὰ φίλοι αὐ ψὲς 

σκύβθε οἰ ωχώρσιδὲς. 
Μηδόχῳ. 

ᾧ Θόνος τὸ ἡἤδησις μεγείλᾳ τεκμήρια φαύλης 

ψυχῆς φθότῳ μο γὺ ἔπι) λύπη, δυσσδᾳγίας 

φίλων πὴ πολήδ. ἡ]οήσ ὃ ἐλπίσις κενῶν λόγων. σκύ- 

θα; ἐκ ὁποσδέχονται τοιέτοις αἰδρας,ἰλλα χαιρεσί 

τῷ τοῖς αὐ φρατσσι καὶ ζυτῶσιν ὧν σὔλρρεν αὐΐοις 
πτυχῶν. μια θ΄ δὲ κῷὴ φϑύνον καὶ πᾶν σύσκολον 

πάϑος ὡς πυλόμιον ὠκ Ζιώκουσι κρὴ παντὶ φϑένει 
δχατελοῦσιψ. 

᾿ ΛΑ ΨΑΨΙ. 

Μοὶ μδιὺ «ἰδίβληκκο, χλώνα σευϑυκή. ἀπό- 
δυκα δέρκα ποδῶν, κοίτη ἢ πέσει γῇ". «ἰεῖχτ - 

γον τὺ αξιτον, γάλα τὸ τυφὸς κ᾽ κρέας ὀπηόν. πιῶν ὅ- 

ἐωρ.ὡς ὃν ἀΐοντό με φολὴν ὧν οἱ πλεῖςοι ἕνεκεν ἐ» 

4.0 λει »ἢ ΓΎΝ, ΩΣ φοϑός μύς εἴ τινά μ8 λθρίαν
 ἔχάς, 

σώρᾳ οἱ οἷς ἐν ρυφᾶτο αὐτισδουρξμαί σοι. ὑμεῖς σ᾽ 

ὅσοι Χαργη οδονίων εἰς χοῖριν σ ζω αὐεϑειὃς ϑτοῖς. 

Δ “Ὑἱῳ βασιλέας. , 

ς- “ΟἹ εἰ αὐλοὶ κἡὴ βαλᾷντια. ἐμοὶ δὲ βέλη κϑὶ 

2 ,τόξα. διὸ εἰκότως σὺ μδὲ δ ϑλος» ἐγὼ ὃ ἐλοσὔ-- 

ϑερος. οὶ σοὶ ψδι πιλλοὶ πολέμμοι ἐμοὶ ἢ οὐἰίς, 

εἰ δὲ ϑεέλεις. ῥίψας τὸ ἀργύξλον φέρειν τόξα χἡ
 φω- 

ρέ ξαν κρὶ “πολιτόθῶτα μ᾽ σιυϑῶν, ὑπαρξει ρὴ σοὶ
 

τῶ αὐτῶ, 
᾿ 

: ιῷ Τηρῶ, 

 υδεὶς αβλων ἐγαϑὲς ἐπολλύει αῤλοεδίοις. 
() ἐδὲ ποιμὴν ἀγαϑὸὺς φ«ῳολξαΐᾳ λυμαίνε). 

σοὶ 

δὲ πᾶσα. μδὺ χύοα ἴρημος αῤχορδῥων καὶ καγῶς 
«οροςεἰ 4 ϑεῖσει ὑπ᾽ αῤχόντων:πας ὃ οἶκος ἰσδιώης 
εἰς ῳαφὲν συωέςαλ) ὡςᾷ. μὴ δυυναῶς τοῖς φοά- 

γαῶσι χζήσιμος εἰ) φοίφεϑαι δὲ ἀμείνον ὧν αὐ ἧς
 

χύριΘ΄. οὐ μὴ οἄρ ἴδηα κκαἷᾷ ἜΗΝ τῇ 

΄ 



΄- 

ὑῈ ᾿ ἥδ ς,.. «ὔὔον. οὐδ. 

᾿ 

ι 
ΔΑ 

ἀρ δ λει 

“-«στ - 

Ξε ᾿ς ας ΡΘΕ ΟΣ ΘΟ τς - ἐευρῆε ττὶ όξρταν τόρ οντὸς οστ΄ ταφήν. --Ἔ τῶ τὰ πεν περ ξανι δεν, ες οὐ 
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ΕΞ ἃ ἃ ΡῚ «Ὡς ὑδνσος. »- « 

τ τοσττῷ ὅσ -----οῦπο,. ὦ. τ παρ τπσνιεος αὐ σόν συ ΘΕ ν 

Φ- τονε Ρ6Ξ  Ἐ- 9 5. ον ΟΝ ΡΣ “5:85. - ,Ξ ες τες τε 5 ὺς κι ς. 
« π- :- τ ἃ. τ τοις 

τα ἄγξελς. . ἐκξὰξ μων στε 

π - “προ - “πὰρ πο“ αες 

ζο ΠΙΝΕΚΘΟΑΥΝΥΝΜ ΑΚΕΟΟΚΛΥΜ 

βασίλείᾳ κοὶ ὅζαμϑμ εινυῶῦ οἹ᾽ εἰασ ανίζεις μδβ αὖ- 
“ρων εἰς πόλεμον, αῤπτάζεις δὲ χρημφτων οἷς σὺ οἱ-. 

κεῖς. ἐ ςρατιώτας ἡθὴ δικαίως ϑεωρϑνίας ἕν σῶμῳ 
ἐαὴ μὴ καταλείπης τροφὴν αῤκῶσοιν ἔήζησαν πὴ ὧν 
ὄρεσιν ἐν ἐρήμϑις πεφυκόσιν ἐν τότοις οἰκήσεσι ΚΟῚ 

ἐργάσιν) τὰ 7} μαλιοσῶν. 
Θρᾳσυλόχω. 

7 Ὑων ψυχῇ καλὸν ζῶον μνημονεῦον δθεργε- 
ΚΚ τς δὔερ)ετ οἰκίαν, ὀχωτηρῴν σῦνο-- 

μίαν ἕως ϑεινώταν σὺ σ᾽) ιὐπολείπη καωυὸς ἀεργε- 
σιῶν διωυά μδοος συϑλογισμιᾳὶ φἴξισϑάνται! αὐϑρφ- 

ποις. ζητεὶ οὖν λόγος ἐμὸς νος αὐ γύοιο ϑυμῷ σί- 

χφηος ὅταν φοϑς τοις ἀὐεργέτας λέοντος ψυχὴν 
»» 

ρῆς. περαί ουῷ σιενηθειαν ἐμίω ἰὼ εἰχομὸρ Φοῳς 

σὲ σού εἰν." γὸ ἐληήσες καλαὶ αν δορὶ τοιέτο. 

Κροίσῳ. 

Ι ἐν ἕλλησι ποιηταὶ λόγῳ κόσμον δἧανέμον- 

(»»: κοόνε πα σιν εἐσελφοὶς λῆξιν, τ μὰ οὐ- 

φανῇ, τῷ δὲ ϑυυλαης. τοΐτῳ σὲ ζόφου φοροσεϑε- 

σειν ὅἔτὸ μϑῥ ἰδιοιαραγίας ἑγλἰευιοῆς. κοινωνίαν γὼ 
ἀσεμίαν χρήματος δχιςοείμδμοι τὸ ἑαυ τ Κοιχον σεοῖς 

φοδοσένει (αν. γὴν σ'6 ὅμιως ςἰξαίρετον κἡ ὅτοι κοινὴν 

ἁπισιν ὑπελειποντονφέρε τῷ Ὁ τί ποτε φέρει τὸ γόη- 

Κᾷ φρον ζωμϑρμ. πάντας ἐξελονῷ θεοιξτιμας πρὸς 

αὐ ϑιρούπῶν έχειν κοὴ γεν τῶς ἀ γαῶν σδοτηρας κῷ 

τακῶν δποτοόποις ὑπάρχειν κοινὸν δὲ ϑεῶν κτῇ βίῳ 

γἢ κοινὸν κὶ αὐ ϑοῴπων τὸ πείλαι ἰαἷ. χρόνω δὲ πα- 

ρηνόμησαν ἴσδγὰ ἐπονομοίζοντες τεμδῥη θεοῖς , τῶ 

ποίντων κοινεί. Θεοὶ ὃ αὐτὶ τύτων δῶθα φῳρέπονΐᾳ αὐ 

τε δωρήσεινο. ἔριν )ὸ κ᾿) ἡδονίωὺ χὸ μικροψυχίαν αὖ- 

βοφόποιςὥστο τ ὅτων μεγνυρόμων τὲ κχἡ δζῳκοανομέ- 

νων πον, ἔφυ τὰ ἠο ζα τοῖς πᾶσι Θνητοῖς, αὐότο!, 

αυ ἐδοι, μετα λοια,, πόλεμοι. καρποιξ τα γὰρ ἔπτει. 
σφνείκοντες πολλαπλασίους ὑποφέοονται μικρῴν, 

ΝΝυπο ἢ σαγοϑ Υ ἐγ φαΐθι8 νταῦὶς δὰ Ὀς ΠΠ|» Ν " 
συ 145 Γαρ15 ααϊ ρας 6 85. 0 τ τε5. ὃς τυ [ρέπ 
ἔζδητοβ νΠῈΠῚ ΘΟΓΡῸ » ἡ] ἢ το Π]υεγὶς νἸέζιηι [ἢ 15 
οιοητοηαιοίαδυπε ὃζ ἢπ πποητιῦι5.9 πὶ ἀοίοιτ!5 πᾶ- 
ταγ Πὰς ἀοηηϊο λα ςοΠ τα υὔάταις ρα Πὶ Ιαῦο- 
το5 οὔιθαῃης. 

ΤΡγα οι}. 

ΑἸὶς δΐα1ο ργσοίατιιπι ἢ Πγα]ὰ ΒΕ π ΠΟΙ οὐαὶ 
᾿φσεσ πτιν σοηίοταατ, ἀουγύμηα; θεποξαέζο- 
ΓᾺ ἈΠΊΔΣ, δὲ Θ᾿.) 416 ΠῚ αα ΠΙΟΙΓΙΘΙη νίαιις εὐ{ο- 

ἀντ Τὰ Ππρογαγ δ ἃ ταπς Ῥθη 6 ΠΟ 15». εἰμι τατος πᾶσ 
τους Βοιηιπῖρθας ΡΟ Π5 ἀαιατι. Οὐ ςτῖς ταηις πηοι15 

ἢϊς οτιη » 4 ΠΔΠ} ᾿ΓΠ ΡΓοΟι ΘΑ 15, ἢ ἰδοη 5 ἀΠὶ" 
πλὴν ογρα Ὀεποίαέζοτγο σοι. ματος ἀαὰ ορογαπι» Υὗ 
ἔδυ] ]αγιζάτο αυα: ΠΟ 15 τθουπὴ τρβοράν τ|64{18, 
Ἐτοηΐι δἰ ηοαὶ νὴ δοϊγαιη ἔρῥηι αἰοῖς Ροτεί. 

Οὐ. 

ΓΝ Ῥούτα Εἰιδυ}}]}5 πυυπάα πηι απ οητο5 84- 
ὉΓΠ] Π]:15 ἔγατυ διιβοργίητο ςα]» Γδοιπο πιᾶ“ 

ΓΙ5 7 ΕΓῸΙῸ ςα] ρ Π 5 (ΟΥτοι αἰΠρηαιογιης Ηος 4υ 
ἄσιη ὐὐαοογιμη οἱῇ ἃς ηρθη]} εἰς, (ἀπ εἶπ εα]- 
ἴδῃ ἰζίγθης ρεσιμἶσ Ποπη λυ τατό, [αι τα] ἀ 5 
ατασ θαφτγαης. Ἴ ουταῃ) τἀ 6] Θχοθρῖαῃι ὃς ῃἱ οΟΠ1" 

Π Ποῖ το Ζυογυης, Αρο, αὶ {δ᾽ νος] Ἰητν Ποῦ 
ςουἀθγθηλι5. Οὐπγηθ5 ἄθος νοϊπογαας μοηοίεὰ 
τοτταλ θις Διο], ἃς οὐη πος δοποζηχῃ ἀαλζοτός » Π127 
Ἰογίυσναυς δὐοτίοτος εἴς, (Οομγηλι "15 αἰιτοπὶ (15 
τοῦτα ΘΔ) ΠΟιλ} Ἰ τ15 Οἱ πὰ δσαῖ. Γοιηροτίο νοῦ 
Ρτορτο (ςο]οτατὸ ξοσογαητς ἃζ ΡΓορτία ἀφαϊοαγιη 
ἴλης ἀΠ11}5.» ΟΠ. ΘΟμ 118. 1}}} νοτὸ ΡΟ μί5 
ΓΟ ΘΠ! ητία ἃς ςοηδητα 68 ΠΠΠΟΓᾺ τερεπάοτίο 
σΟΠΓΘΏΓΙΟΠΘΙῚ » ψΟΪυργαῖθ πη, ἃζ ρυ Πα χυἰτατό ΠΟ’ 
αὐ διι5. Α ΠῚ παῖχεί 5. ἃς ἀΐδεδει, ομληΐα π14}2 
πῶῖα ἤππε οσηἰδι5 Ποηλ ἢ θ115. ἀγαϊτ!οης 5, [6118 
τ]Ο16 455 1] ΘτΆ Ποτι ρα  ηα. Ρ6}]Δ. Ῥ]ανίπῖς 6ὁ}Π1 
ΤΟ] ατὶς ἔτεϊ δαϑοραυςσος τευ, ἃς ατοῖδυς Δα ιν 
ὈΙτ15 ἱππθποῦαης Οχισαιηι ἃζ ροηὸ {τογί] δι 1 το! 
ΡΓΟΙΘΏΓΌΙ, , 

χέχναις τὲ ποιχίλοντες ὀλιγοβιον σὔρῥωται Ἑυφίω ἵνα τε γῆς. 

"τας ἐὰν τ τ παξτν λει Δ λ ι ΝῈ ὑππ 
ἵ »ὔϑας στ Σο ρου ΦῸΝ ι Ὁ ἣΞ Κα Ὁ Ω) ̓ ἡ Ἧς, δ ῈῚ “Ἢ ΔΝ ταί: νι ὅν) 

“ σ-  ο.ι σὰ ΡΝ ὁ τ "τς τον - Ἂς κοι τς Ὅλ. ἐκ ΥΥάᾺ, Ψ Ων 

ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ͂ ΥΡΉΠ ΚΟΥ 
ΑΡΧΈΛΑ ὦ, 

ὁ μδρ αβ[ύριον αὐοπέμεγαμϑ σοι παῖ- 
Ὁ λιν ὅπερ ἡμῖν ἀμφίας ὁκόμιζων. οὐ 

Ὶ ἡόξαν κενὴν ϑηρφμδμοι εἰ μήγε ἡ ἀ- 
χθεϑύσεϑοι μῶλον ἡ Σσοδεξα ὼς 

ἡμᾶς 6) αὐτὸ οὐ ομίζομδν. τοι δ΄ ἀλ 

λοὶς αὐτὸ τῶτο δὲ τὸ κάλιςα συκοφαντεῖν ὄψυχει- 

εὔσῳ ὡς ὄπιδῴξιν ὅσαν τὸ φεάΐμο. () ὡερζημα 

μαλΟΥ εἰς τι ὠϑολως τον μμογαλοφεθσυμίω οὐ- 

«εμκίων. ὥςτε τουτῊν μδρ ἀμφοῖν ἐνεχῶ 
καν ἐδεξα-- 

μθϑω. καὶ κλίτῶνῦ δὲ ἐπέ ϑιλ ον ἡμὴν γὐμκ λάβοι - 

ἴδ ἀπσειλήστις ὀργειάτῳ μὴ λὰ βουσιν.ανὰ εἷς τὸ 

μδὸ αὐταυκές ἡμὰν τε Κϑὴ τοῖς φίλοις πρίθον.τὸ σι 

ἡ σοὺ πέμφοεν ἡλεῖον ἢ ὅσον ἥτε κτήσις ἡρμοζε. 

ΝΜ ἣ 

ΕἘΡΙΘΟΤΘΙΑΡΙ ΕἘΥ̓ΕΤΡΤΌ 5 
ΑἈΚΘΗΕΠΙ ΑΟ. 

ἐκῇ Ἰὰσοηζαιη ἱτοσῶ δά τα για] πις» φιοῦ 
ΑἸρἢα5 Πρ Ὀ 5 ατζα τ, Ποη γαπᾷ σἱο’ 

τη. διισαραητας,. ΑἸ] οατη ΕΠ 1ΠῚ σε 
νο5 ξρτὸ Ἰητιτοϑ πηδρὶς αιιὰπη ργοβ ας 
ΓΟ 5 Ἔχ ἘἸπηαῦαπι. 5» αἰϊος νοτὸ πιααὶμβη 

νἱτίο πΉ]Ε] νοστοῦο σοπατηγοσ, ὃς οἰξδτατίομεπι βρέ, 
οἰέῃγη: πχᾶσὶϑ ἰη ψ Οἶσθ, φαλπιν []ἀτὴ τπαση! βοίτ3 
τοπὰ εἰς ἀϊέξατος. Οὐατς πογᾶ γιγογίι πη; οαιία 40 
ΤερΗΪς. Ἐπ᾿ το ποθὶς [οτῖρίε» νταςορ κοι! 
(ἔχιις ἱτατῇ ἔοτο ἢ} ἀσσερ δας», πιίηατιις εἴ] 
ἀιοά ἴῃ ρεαίθητία (Δτὶ5 ποῦς ἀτηϊοίίηις {πρρεῖξ' 
γοῖ ἡ π) γεγὸ ἃ 6 ΠΊΠΏι1ς (ρΡ] ςηἀ!άϊις εἤεῖ ὅ 
ΠῚΔΠ 5» ὰ τη “ιιαΠζιΠΊ ΠΟΙ γα: ρος Ποηὶ ςοημοπι 
το ὃς η05 [Δο}]ὰ ροῇξεμις σα οά τς. Τ)ς Ρο 115 155 
οἱ εἰςεολγως » Εἰίληλ δητὰ δά τὸ ςοιιῃ] ρει᾿οῦ 

(οεἰρί! 

2.0}: Ὧν, ὍΘ, 5 5Ὺ δ᾽ "2 

ΦΨ, δ΄' Δὲ ἃ) ΡΤ, Ὁ σὸ 2 .2Ὁ 

»Ἴ 



ἘΡΙ1Ι5 

ἰπειρβηνας, ἃς ΠΠΟ 1τοτπ Γοσάμαι γτ [ἀγα θηταν ἃς 

Ίης αἱ ἰς (Ὁ]ααηταγ. μα ΕΠ} οπίπα μοι νἱάσπτις ν]- 
[τὰ γο] Ἰηϊατίατα ν οἱ ἀαηλπαπι ΠΠἸατασὶ. Μεάίοοτε νε- 

ΤΟΙ ὃς ΠΟ! 5 ργεσαπτίθιι Ἰαγριτὶ » δὲ ρατγοπα "]οτᾶ 

δας Ἰλ αβοξξαιη,ντ [οἱ [οἰτατὶ Προς» ΠλΓογαγὶ»πο- 

τς Ῥγ ΟΡ. ΠῚ ρε ]α, α! χας οὐ ΏΓ15 ΠΟΙ - 

ἀδελθει αἱ τρίς γοιῖς Ατβεηαϑ ὃς Ρογβιραπὶ δρυιά 

“ια τ, ἤρειι μαθθη5 ΠῸ5 Αἰ ̓σαῖι5 ἀρ το εἴς 

Ν ΟΠΔογὶς, ἀταιοννῖ μας αά το ([τιρογεαι οὐ ξογαιῖ; 

ξα ἢς τι ῃχληὰς ποθ ὶς τε ας, απὰμα 1Π|Ὸ ἐρογαμῖτ. 

δορβοεϊ!. 

ΑΓ εἰ Ατμοπαςῦ φορῇοοϊε5 ἀδ τια οαἷα- 
αλ τατο γηϊις τα πα! σαητοπὶ 1} Οἱ Ἔχοθρο- 

τι, ἃς (ττο ἢς τοΐδιι οἰπίτατομι αἰξδέξαμη βαΉῈ 5 γε 

ΟῚ τ ογοηι ἐπ] Ὠλ]ρὶ » 4 πὰπι ἀμ ϊοὶ ἀοϊούφηι Παιι- 

Τσρηζ Ὁ αὸ ἃ ἀυζεπα οχ ταηῖο ἱπηροημάφηζο μλαΐο » τὰ 

ῬΠζΟἤ 115 οὐαί τι 5 ὃς ααὸά οχ ἀπλ]ο]5 αι τε ιν - 

πὰ αρταης πὸ ἔαπλα απ Ζιυ!άφηι Φιθη Δ} δι ζο- 

τδυι  ορῸ ποι αἰτοῦ σαὰπι ἀϊα1ηὰ ργουμάφηζιᾷ οοη- 

ΠρηΠς ΡογΠιλίαιλ παῦθο. Τγαπχάζαμη, Ἰρ ταν οδίιι5, 

ἅπθὴ) χαΐὶς ποη φά οουμιπαηθη (ὐἴαοια ξογιυπδιι 
Ῥέττι πος Ρατοτόσται!5 Ζυ!άςφηλ; ἀγα ῃ 61} (ἀρογίτῖτε 
[δ [ςΠὰ ορετίσοταν, Ν᾽ ἄς ἰσίταν αυσηγαάιμοαῇ τὰ- 
{τὶς λιν) ςοἰ δὶς το το Ροί!ς, δί ἄας πιᾶτον ἤὰς 
ὥρας ἰῃτοῦ παταπάιπη αὐ ροιὲ υϊά πιαὶ! αὐταὶς 
νἹἀρζαχ,γθούθατο Ρτ 45 οούροῖς » Ροάδτεπειπλ τος 

ἴξζο, Ἐλῃχα ῃφσοτία (οἸτο ΟΧ Δ] ΠῚ] (οπτφητίαγ ἂς 
Δι δοιη αι μγδηάαίξι» ροτέδ οἷα οἵδε, δα ατα ΟΙο- 

Ἀϊάοι ἃς Γιαργοταιω,, (οἸάμτηας ποη οχίρααμα ἰδτὶ- 
ὕλῃ οχ ΠΠ]Ποταχ οτίατῃ ία!ατὸ οορ ΗΠ, Δατιβεποιη 
ἸΘἸσατα,[ τα πηπαπι οἱξ ἰὼ Ομ ποῆις ἀιςοΠ 
ἄπαις ἴῃ Ἰλμοάνι, (ΑἸ τα, (οἸάίαιις. οι νἱἰγαμ ΟΡ- 
ὅσησι οἵΐς, ἤτοι Οταϊίηὶ 1105. 

άγοβοῖκο. 

Ἑηϊς αὐ πος ΡΟ οηῆς (δηοχ νπὰ ΟΠ [εἰς 4- 
Υ ἀοϊο(ςοητίδις ἃς ἰς αι άφιι ὄτεχ ορτίηιο 11]- 

δὶ ἰαρτᾷ πηοάυμη ποι άτις δε ϊ αἰροίϊι5» 40 νἱάς- 
Τδπη, δζ ργορῖογ ψιθπὰ δος! ἀπἴδτ,νε Ιά βετεῖ, Πομο- 
5 ὁζιαπὰ τ10] αὐ οπεὶ , πηασπάπηηια σἰοτίδηι ἔε- 

"τ Ν ᾽ : “ἢ ς δζ 76] υι) ἀριια Ομνη65 ἤη6 05 ΠΕΟΟΠΔΓΙΟ5 ἃς Α- 
τλρηἰρηςς αοτησος ν άογαης. ΜΝ] Δογαηῖ Δυτο πὰ 
᾿ ΓΙ] ἤδαας ἔυ!τ δογιι αυαυδηὶ 4001 Π01} Γ181 

ππηδηϊταξοιν [α[ρίςοτοινπλασ πάπηα 86 [ουττυμαῖη ο- 

Ῥίατος, (ΟἸγραπιιοπογαῖ θηΐπὶ δ οχ ΠΟῊ ἴτα ΠΜ]τ}5 
δηϊὸ ἀἸρίγας εἰς (οτἀϊ ατας,»οοπγάπας ἀσηλ}ἃ. 1τὰ 

Ῥεὴ ὀχισιδηι ἂο ΟΠ Θτη ἐς νίτα ἈΠ] οτῦ μαθοῦσι, 

τ θςςρ χοροηζὸ σοπηρτιι ὃς οὐ Πατα5 οαπὶ ἀυοῦι5 ἃ- 

ἰοίςρητδας λοι Ποῖα 4115 ΨΕΝΡΡΗΡΙ͂ΡΝ ἴῃ ςαἰᾶ 

δια  νιις οχτοὶ θης ἃς οοτηρίοέξεης αιοὰ ΒΠΠόταπι 

ἀιζοιῃ Πὶ το εἰταΠ δι) ντρόπηας Ατῇῃεπιςηίυ 
δα οἸυίμποά! οἶτι65 αἰούοι. Ερσο νοτὸ αγαΐτα ετἰα τὴ 

ἰὰ ἀϊςους Βαθοο. 564 ποῖος πε οσὰπη οἰϊθηάά ιαπ- 

ὼ ὕασὶς Πος δεπεβοῖο εἰδιπιοτιρῇ ργοξιογιβ, ]ὰπι 

ἐποστα 1}» Οἵ ἢΟΟ ΠΌΣΟ Πα Εδὲ στατίατη ν]- 

ἄρας ΠΉθογο. (οπῇτοον δυζοπὶ πλ6 πηι αΧΊ τὴ ἃ ἴα 

αι ΠΟΙ ΠῚ φοςορηἶς 5» ὃζ ςοπαζαγαπι ΡΓῸ Βοορυ- 
ὄττίηιο ἔλέξο τπᾶσῃαηι τμτάπη! 6 Ὁ1 ργαζίαμα 

δἰδζα ται, “δά ποῆπο τἰπλ! Δ] (8 Π15 ΗΠ ἔρεπι αυά 

ἰδίῃ ποῦις δαδαϊτ» πραιο ποίξγαπι πηι 1} τ 

ϑο[ταγη ΒΑΒοδαμ ἔἘ[{ΠΠ|, 

π ἢ ΤΟΣ κα πάνυ καὶ μεγώλᾷ «ἰδαϑζέιν σοι χωρλφήθια. ὅη, ὥτο καὶ δείλωμιον γέρον 

εΦ ἥμι "} ς ν 3 λ Ὗ ’ ἢ »" 9 “δ ' 

νγοῦτε ἡμας ἃ δλὶ σοὶ γιγνομδρης ἐψούσω ἐλπιδὸ
ς 

ΤΌΘ 4, 3.7 
τὸ ἰωῦ ἡμὰν ἡ φυλακῦ ῥασια. οὐδὲ τἣῦ πελλαίων νεα- 
γίσμων. γἡ φυρότερον μδρ ἐπτεςοίλα μδό σοι σ᾽ οόμδυοι, 
καὶ νωῦ δεόμοϑει σῶστι τε αὐ (ρου κὶ αὐέιναι τ δὲσ-: 
εἷμιἐσὲν γὃ α δυεῖν ἐοίκφσιν, καὶ ἐδὲν Θλῴώψειν ἐφε. 
ϑέντες ἔτι. μέτϑμον ὃ χἡ τὸ χουαίσοιάνα) δεοιδροις ἧἡ- 
μὲν," τὸ ἐλεῆστω σὲ πῶτέρῳ: αὐφὴρ γέρονίᾳ ὡς ἔς; 

σπιυϑανεῶτυ. Φ δὐοβυεςτέτων ον πέλλῃ γ γ0) τοῖλ- 

λα δοκίμων. ὃς αὐτὸς ἐλιϑν ἐϑηναΐζον ἐφ᾽ ἡμας 

κατέφυσλυ,ἐλπίσεις ούνα ὅτι τί τοὐο οἱ σοί. κἡ ἐσεή- 
θη ταῦτα δ Χιςεἶλαί σοι-ἀνὰα μὴ φαυλότεθος γένη 

«δὲ ἡμαξ ἢὶ ὠκθίνος ὑπόλαβων. 

Σ0 φοπλεῖ. 

Κομίοϑη ἀθηναζέ ὦ σοφόκλᾳς ἡ «οὐδὲ ἃ εἰς χιον 
πλιῶν γϑνομδῥη σοι συμφορά... ἴϑι ὅτω δχχέ- 

θῶσειν δὶ πόλιν ὥπασον ὼς μηοἱκὶ τοις ἐχθ ρους ἥασον 

ἀχθεοϑῆναι Φ Φίλων. τὸ ̓ Ὅσετα κακ8 ἥκοντος στε- 

εὐσεῤξεῶς' σε Κ τὸ Ὁ συνόντων σοι φίλων μι οδὲ ὃ. 
ραπίύντων ὁποβαλέιν μησέ ένα ἐκ ἀ λότι Ἐω αὶ ϑεῷ 
«ρρόνοιαν ἡπυεῶς “εἰϑορίαι ἡ μᾶυτοι αὐδὲ τοὶ σ)ρά- 

ματα συμφοραὶ ἱιδ ἧς οὐχὶ κοινίω εἱπάσης τὴς ἑλ- 
λάδος νομίσηοων αὐ, οεινὴ μδρ, ἀλλα «αἰ δλόντος γε 
σ ῥαδίως ὑπαγορϑτ ϑύσο) σκόστᾳ δ' ὅπως ἀσφα- 
λεςτθαν ἢ ταχυτέραν ποιήσαιο δ᾽ ἐπώνοοθον. χαὶ ἤτοι 

ἄρα ἡ ϑείλαατα ἢ τὸ κρύος φίοσ χεῆκα νηχομδρυδι 

γεῆ ὕςερον κακῶστῃ “δοκεῖ, ῥαΐσεις τὸ σῶμῳᾳ φορϑ-" 

τιθον ἡσυ γῇ ἐπτώνιδι. γὴ (ὰ οἴκοι Ἰώ ἈΚ γουυῦ κυ ὅσει 

ἐπός φλας δχιτελῆ ὀντῶ, αν άστη Χιονίδ ζω πὲ κοὴ 

λαφρέτζω πολ εἰσδέτοοσεν ἡμιαξ ἐχ ἥκιςωι καὶ ἐπ᾽ 

αὐτοῖς χαίρονίᾷς ὅτι σωύζον). αὐτο ον ἃ ἰατϑὸν εἰ 

πέρ ἔτι ἐν χίῳ καΐᾳλαμᾷαΐεις καὶ μη ἀπῆρε πῶ 

εἰς ῥόδον, ἄϊαν α σαι. γἡ ἴϑι, αἱ δρῶν βέλτιρον ὄντοι κὺ 
τοιξ χρᾳτήγε εἹεὶς. ι 

Α ρχέλζῳ. 

Φζετο ἀϑήναξε “Ὡρὸς ἡμκαὶ ὃ πελλάϊος γι" 

πὰ ρον ἃ μία τοῖς ἑαυτῷ γεανίσκοις. καὶ ἐγλύετο 

ἡ ὄψις ὦ ξέλτςε βασιλεῦ ἡδέα μὰν ἐμοὶ τό 

ϑεωμδύῳ τὸ χαὶ δὲ ὃν ἀύζᾳ ἐλρετο.καλὴ καὶ σοὶ 

ἀπόντι καὶ φέρεστοι δόξαν πολλίων καὶ ζῆλινωοθδῳ 

πᾶσι τοῖς ὦ δλιτησείοις τοῖς ἐμοῖς." ἀθηναίων ὁπό-- 

σοι εἶδον. εἶδον σὲ πολλοί. κὺ εἐσιεὶς ὃςτις εἰκ ἠγείἅϑη 

χέσε ᾧ φιλῳνθροοπίας καὶ σιιυσ ξατό σοι τοὶ εἶ γα- 

ϑυί. αἰδεήει γοὶρ γέφοονν οὐ πολλαῖς πτγυ ἡμέραις 
πρότερον ἐνθείσδε ῥυπῶν τε τὺ κόμζω ἔχων ἐν «τῷ 

πάνυ λιτῇ τινι ἐλπίσι τεθᾳρόδος δὲ σωτηρίαν 
παίδων. λαμοός τε ὀἰξαίφνης καὶ μῷ" δυοῖν παή-- 

“ον νεαλίαμν. ϑύων τὲ τοὶς ϑεοὴς ἐῤυ6 τῇ ὑμνεῖν καὶ 

«ξιέπων ὅτι σώσαιμι εἰυτοὶ τοις υἱέας χαὶ δὶ πόλιν 

«ἰω ΜΝ ἀϑηναίων ὅτι τοιέίτοις πολίίζς τρέφοι. ἐγὼ 

δὲ “σογλλεὶ μδμ καὶ ἕτερᾳ εἰπρὶν ἔχω, ἐ ἐέλομω 
δὲ 

ζχιδεικγιςὅσῳ πλείονα ὡκ τέτου σεαυτὸν 
ὦνησεις ἢ 

ἄγλον τινὰ αὐθροφῴπων, εἴδγιεῖν 
δ τᾶτο ἐλρω σοι 

χέριν ἔχήν-διμολογοί δὲ αὐτός τε ὁ τὲ μέγιςτι σε 

“πογϑέναν κοὶ σπτοιθῷ στιβ τη 18 
καλϑ τουτου ἔργου. 

ᾧ ὁκεῖνον ὅτε ἡτύχει ὦ 

ας ἢ 



Ξ πα πο τ τ΄ - ΙΣς-.- «------- 
. συ ταν ἡ ὐλν..Ἅ -’. τ -..-----.- .ς-ς-.-. - 

,}» 
Το ὠντώ. 

ΑἹ τὰ ὡϑὰ τοιὲ πελλαίοις ὦ βέλτιςε αῤχάλα! 

Κ; πολλὰ ἄχλα πεπολίτοῦται σοι καλῶς.» 

χϑος ἐμυὲ καὶ τοὺς ἑτέρφις δητεικεῖς τὰ τὼ αστὶ δὺς 

εἐἰξίοις πολλοιξ γἢ ἐχ ήοσον αὐτο οὔ Ἰἴϑι ὅσω πρὸς 
ἄχλοις τιναὶ. ἡ ὅσοι «οοὸς ἡμαξ ἰδία πέωοωκται 
σοι κοιλῶς,, δδιρελές μοὶ εἰσένω οὐ φιλοωοαΐμονι 

ὄντι, ὠκλαὰ χαΐφοντι ἐφ᾽ οἷς οἰ δοκιμκουυῦται πυνϑεί- 
ῪιΦ ! 5 “ ε : 5 "“ 

γομαΐ σε. "Φ) χοῖραν σοι οὐκ ἐλοἤω ψρ αὐ χω. 

ἐδ ἀν᾽ ὧν αὐτὸς ἐπαϑὸντι ἰδία δεῖν κῷλλον ηδῆ- 
γωι,ἢ ὅτι σε (ριοῦτον ὀγίῳ ἔγγων, ἔγω")9 γομιζω. ταυτὸ 

δὴ τῶτό μοι. ὐδέδειν πὸ παντὸς ἔργα ὅτι αὐ εἰς ὃν- 

“ινουοῦ Τ} δχιοικῶν πιωυϑενωμαί σε καλῶς πε- 

πολιτόυμδῥον. καὶ μέμνησο τότων ὦ θέλτιςε ἀρχέ- 

λας, ὅτι τὰ μὲμ ἄλλα ἀσὲν πλέον ἢ πορλιοιὲ πόνοις 

καὶ πολλαὶ φροντίσας Ἐφοωυγοό σοι ὃ ϑεός. ἕν δὲ ἐσω-- 

κεν ἀγαϑὸν διωύαδτη 6) «“οιεὶν οι αὐ ἐϑέλης.ϑέ- 
λεῖν σὲ σε τοιὶ ἀξίοις. χοὶ τὸ μδμ ἄλλα ἐπ᾽ ἀυτω 

βθελομδῥῳ δεὶν ἀφιλέϑαι. ἕν δὲ οὐδὲ βουληθείς 
πότε ἀφαιρήσετω τὸ πολλοις οἱ ποποιηγοόναι. ὡς τε 
οἱ Ἰῶει ὅτι οὐδεμία μείζων εὐ δρὶ γῆνομδῥῳ ποτὲ ον 
δαυάμει μεζμέλεια κῷ πολυωσ υμία γίνεται, ἢ 

εἰ διδόντος τῇ ϑεῶ μηδένα ἔδρασεν αἰ γαϑὺν μησείν, 
βελομδῥῳ δὲ δοᾷν πέπω"τ αἱ ἐδιδοιὶ ὁ ϑεός. ἀλλ᾽ εἰ 

σύ γε αὐ τῶτο,πώτοτο πάϑοις. ἐσὲ αϑιάση ὅτι οἴχῃ) 
ὃ κωροὸς εἰς αὐθρφόπων σθεργεσίαν αὐεϑεὶς φρᾶσος 

ἤν ὃ πέποωυ πώρῷῶν ὁ ϑεὸς » ὠχλὰ Ἰοὴ πωρές αι 

μδὺ αεἰ κὼ ςήσεται κατόπιν ἀξίῳ γε ὄντι κὶ χξω μέ. 

γῳ ταὶς ἑαυτῷ χώρασι δεξιῶς. ἀλλὰ δῆτα κεν ὅγ!- 
7 ,ὔ γ᾽ Ν ’ ν᾿" Ὶ “ 

4.η πνέωνγπάντως ἤδη κἡ πολεῖς κλ ΕΘ η κ) ἰδιῶται 
πολλνοί κι ἠἡἠάϑοντο κα σῆς δωνάμεως ὦ σιω κακῳΐ, 

κοὶ ἔχεσιν ϑστό μοίραν “ σῆς δθραξίας. κοὶ οἱ μὰὴρ 
σιῦνοι πτυύσειντ᾽ αὐ ὡκτείντος σϑ. ΚοῚ τὸ κινδυγόύειν 

Κ) αἱ φροντίδες. τὸ ̓ σωυ δὸς ὧν τε ἔπτου ϑῸν τοῖς πει-- 

ϑοῦσι χρὶ σοὶ τω πὲ ποιηκότι αεὶ μδδει. οὐ μικρὸν 

οὔτε κτῇ κα οὔτε ἐπόλωησμᾳ, ἀλλα ἀῤκοιῦ το 
(ἃ ἐγσυςαραγαις ἡσδονας παρέχφν.χυτα δὴ τὐϑο.- 

λόύομα) “ὐρφδσ ν τὸ αϑὶ "ἢ μὴ Στοχφμινενν ὥσπερ 

εδ᾽ ὑποχάυοις αὖ εἐἰσ!έ Ζα1 τις τότε κόθος ἴῳ δ᾽ ὧλ.-. 

λᾷ πράως ὁμοίως κοὶ δεξιῶς χει τῇ» παρόσῃ 
διιυ μά. καὶ γδ τῶτο αὐτὸ εἰκ ἄλλον τινε αὐθρφόπων 
εἐδ᾽ ὅςτις τεθνήξεῶτη οὐοο οῆκφ μέλλων, σέ κε- 
λσύοντος ἀφιϑῆ, ὠκέϊννον κᾷ Νλον ἡ σεανὴ: σὔφραν ἐξ 

το τοιῶτον ζὉ δ τούτον. ἔτι γε μίω καὶ τὸ του ἀπαν- 

ταλόϑι τιμῆς τὴ λόσου τινὸς Φὴ Ἑλλίώων ἀξίοις κὼ 
μιόλλιςτε τοὺς κι) τόγνας σπϑϑαζορᾶροις. κοὶ πώλιν 

αὖ ἀλιςτ τούτων ὠπόντων τους ποιεὶν ἢ λέγ τί 
χΤὶ ποι δεΐαν δια μδμους, με χα λέϊδγα! σε παν- 
 χόϑεν καὶ χορηγίαις Ὁ} δχιτησδοίων ἀφϑύγοις χρῷ 
ζ ἀλχλαὶς φιλοφοοσοῦτις τημελξν, ὅπως ἀπαλλα- 
γέντες δ ἀλλὼν φοονδων δ) διδῶσιν ἀεὶ δζὶ 
σὲ καὶ τοϑϑίοσιν ὧν ταὺς ἑαυ τὴ ἕχαςοι τέχναις. χοὴ 
τὸ ζύτων αὐαπιπλωναὶ πὸν οζἷκόν, ἀνὰ μὴ κολά- 

κων χα) βω χϑ λόχων αὐὉ 

ὈΙΥΝΕΒΘΟΑΥΜ σΟΚἈΕΟΟΚΥΜ 
Εἰάρνι. 

ὍΝ ἴῃ Ρε Ισόγαπι «ἀοϊεἰοητίαμ σα ΟΡΙΣ 
τηὸ ΑὐΟΒεἰδοντατ, ἢ ἡ] {πὸ 4}}}5 ΛερΟῦΙΣ 

ῥγαδι ἀγὰπι οροζαιπι παιΑ[} 9 111] ΑἸ !αυς Ῥοῃ!ϑ δ 

Ποηο [Ἐ]5 νἱτῖ5»ὥζ,ογοάθ 1] πο Ὠλϊ Πὰς» αι εἴθ 

Αἰ 10 5511 π| 1ια’ ρ ΓΙ ας 1 ἜΓσα Π08 οσγορίς ρίας 

οὐἰδί,ντ [οἱαμοἰαδοτο , ποη οὐτγοἤτατο ημράδπὶ ΠΡ 
14. (6 νὰ σαπαΐ μι ΡΟΓΟΙΡ᾽ 411 οἰ} [14 Ἰαυιάέμι 

ατασο σ]ογίαμν ἀμθ!ονῃοαῦς τ δὶ ρτὸ Ἰρη5 πλι ποιοῖ 
στατιαπα μαθοο. ΝΝοη θη πὶ ΟΡ ΠΟ] Ἰᾶτα βτίματ!πὶ 1’: 
ΠῚ6 ΠΟ Υτα πη4015 ἰτα  ἢ ςοηίςον 4λ 1 αυδέ ιέ 
σοσποι τα] 914 1} 1 σομ ἸὨσὶϊ αὐ ομπὶ ὕοηΘΗ" 

οἷο, σα ἴμ μοι δος νἴγαῃν ααυμη) ὃς ἐπ} 
τὸ ςοἰϊοςατοι αὐ ο. Ἐ,ος πηοπιογια πα πη 65 Α΄ 

οβεῖας ρυα πηι πο, οατοτβ ἐπ τευ, πα] ] ριστεῖ 
᾿ηΠηϊτος ἰαθοτοβ ὃζ συγας ᾿ππυπογὰς ΓουΠ ΤΡΙ 
ρυα εις ϑο απ νογὸ ὃ νας πος θΟμμΠ1» γτ 
Ὀοης πλογοῦ! ΡΟ 5 ἀς “υΐθι5 ἀπέ μηο τι ςοἱΠριταπι 
{ἰτρᾶς ν οἰ 5. Ν Εἰ]. δατοιι ἐς ἀϊσηΐς οροιτει, ὃς (τε 
ἀυϊάδην ἴπ 1{1πι|5 ροτοίατο ἤτα οἵςν {1 ν οΠ Δα ΤΟ. 
παι νογὸ ἧς ἢ ν οἱ τ συ! άθιη δυξοττο ρος; ρεη" 
βεἰα πνυϊτὶς ργα εῖτα, Ωμαπνοῦτοπι ἰτὰ τ] ροη04, 
ἄφας ν οἰ 1)» Ὁ] τ τπδτογοπν Βοι ηΐ» αὶ {τ αὐ 
ἄο 1 ᾿ΠΡΟΥΙΟ νοτίατα ρα πἰτυ 0} ας ἀοἱοτεμὶ 
σοί ἀογθ»υὰιη {τ ρογπηττοητο 1) 0 5» ΠΟΙ Π6Π1} } 
Ῥοποβεις οὐἰ ἐγιχοῦῖς, νοίοητ νοτὸ Ὀθηθη ει» 
Τοῖς οοποράοτο ἀθ(ξιτεῦῖτ, Αὐ πὰ τιν [1] {Πι0} 
Ἰσσιι τὰ αἰ ἀπσοτῖς η6 01 ἀοἰ οδ᾽τ,, του ρι15 Ὁ δεῦέ 

ἢς"5 του πὶ ναοῦ σὴν πὶ Πρ, ἃς ΤΠ ευ 1 1, 
ἀοἴϊο ἀφ Πς . (6 ἃ ἃς ρτς τὸ οεῖσ οὐ] το ηροῖό 
Ροπὸ αἰξα τ ἀϊρπουηαυς τοέξιιι νὴ [α πλΠῈ΄ 
τὰ σομπδιτοητ, 564 ςοττὸ οὐατη ἢ ἔρίγαγο οοοῖ ΟἹ 
ΠἰηΟ 141 οἰ ἷτατο5 ὃζ σοητοϑ,αῖαυς ρυϊπδεὶ ρί ατῖην 
τ41} ροϊοητια πη ΟΧΡΟΤΙ (υπῦπο ἢ} ο} ἀα1Π0 
Ζυκῇ ρατῖοι τὰ ἔα Ποἰτας! 5 ροπάοης, Ετ Ιαροτ 
΄υΐάοηι ἢ τὰ ὃ τόσο ὁχοϊἀουος» ΟΠ λγοης αἴθ ρ΄ 
τις] ὅσ. συ γατίιπλ] 0 Πγο] δα ἤποτη ςοίρθι 
(ομίσιδηξια νεγὸ δε πΕ ΠΟΙ ογιΠ1ν Οὐλμ 115 40] αὐ 
Ρογαηῦγταπι οτίαμη ΕἸ] αἱ ρα θυ 1» οπτηι το πηρθ' 
τὸ βοτηπιᾶποῦ,» πο [πὸ σοπτοπηπθηάα νο] ροῆει ι 
νεῖ βγαίτιο «(δα μα δείαπη ἐπ οαἰαμγίτατίρας νΟὗ 
Ρζατεπι ροῆϊττ ὃς οὐ] εξξατίοπομι ριαΐῖαις, ΗδῸ ω 
(βιαρον ἕδοϊαβ ἤθημθ ἀθξατίροι!ο, ποιτον, ιθπη86' 
το ποάμς ἀοξατίραθον 5 ποαυς οὐδ ἢν 15 νἱϊαίν 
τἰοῖας: (ὐστοσὰπη πυαῃπιοτὰ, σομήϊδητον,, δ 10 
{Ἐὰὲ 1η ᾿πηρογῖο ρυαίητί τὸ σοας. ἸΝαπ ἢος ἰρίμ' 
πΟη 2} ΒΟ ΠΣ »ΠΘ΄Ὸς ἢ 4015 ἴδῃ πλοστα πγυ  ξε4]" 
ἄμα τε αθοητῖο Πδδγαγδειγ, "1 πλαῖας φυὰπι ἰδ σαν 
ἀϊιπι αὐξογγοττο οπιοά! ἸΏ σ 6 Πη]0 τὰ ἀ]τ0Π| εἴν 
Ῥεζοτοα ααὸα οπλπ85 4] (πε ν] δὲ Οταςος μοῆδ΄ 
τοᾶαῦ πιογπούδτι ἀΐσῃος, ὃς πιαχίητὸ αττίαπι Πυ Δ 
ἀφάϊτοθ»αταμε γαγίι5 οχ ἢ 5 οπηπῖθις ρου[Πποῦ 
οχ ἀοέξειηα ἰογῖθογ νοὶ ἀπἤδγοῦς Ρουητ, νη Ρ 
4ύσααο ἀσσοτί5,8ζ τογῇ πθσολτίαγαμηι Ιατρα [ΠΡ β΄ 
ἀϊτατίοῃθ»0 Πηπί 16 σοπηίτατε βοιιοϑοντ το Πα 5 ΟΠ 
τίς ΠΡ εγατ!, Γπηροι ργομπουθαηςτια οροτα ἃς 1Π 
αα θεῖ ἀγεῖρας ργοστοῆῃς ἔλοιαητν ὃς ἰη ἢ] τανρὶο 
ἀοπγατηνηοι φτοῦ δι5 ποι (Δ ππϊοη θυ υϑ “ 
μος πγάσὶς οὈίεγιαγονυὰπι δ ἱρῇ 5 πθ ἢ οἰίετι δῖ 
νἷ5. αιιεπηφά πο τπι οἱδ διά τ ἰεροπιιμηεγον θ᾽ 
115 ρου ὰς τὸ. ταίοπα ες σιαὶὶς [15 φοςοριν 

͵ Ν τὰ τὰ ἢ ; ᾽ .-..Ὁ0. τὰν »- ' ξῴόπχων; κϑὶ τατοῖς ϑεραπρόῦειν αὐτὸν ἐχ ὑπ᾽ ὠκείνων ϑεραπεύεῶς κα}, 
ὁ μϑλοίδγίι, ὥασεῤ ὄξιπυνϑὰ ἈλώμΣ ὅδ; διαίφοςς δξρ ΣΕ τὸ οὐ ἢ δοοϊδαςῖ ΄ διμϑλοίεγίι, ὥχσεῤ ὁςὶ πυγοτωεῶς πολλάκις ὅτι ἐπα ὀκείγοὶς μῳῆλον ὅφι τὸσὲερ οἼοΙος εἰ, δου τὴ 91) 

70, Τὸ ΤΌ! 

“ς χορ 

» Ὧ᾽ μ΄ Μὶ μ΄ με τ κερὶ αὶ ὸὶ κὸ ὸ πὸ ὸὸ οὶ πὸ ωω .αὸ»»- ,ο»- μα 

. ἃ πὸ αὶ οὶ πιὰ πὸ .». “αὶ δ αὶ -Ὡ«Φρ αε ρῶσ, τύρωᾷβ κοῦ μ-εἸ»γ 

“αὐ ει ΜΙ" 



τὶ ΕΡΙ5ΤΟΙ ἃ; 
τοβοιτὶ ἀοδοατ, ὃς τὰ Ροἠξογοσιη οτίαπν ΠΕ ΠΊΟΙ}α: 
βιοά! ιὰμι ιοα 11} Ππαμι ξα Ἰοἰταῦοηι τ] αἱςτι- 
οὺς ΠΠ}ς φυιάθηι δτϊαμνῇ τὰ λπηοτα ἀδἤοίαηῖ,τα- 

ἴδῃ ὃ ἀἸ 145 [τὶς πᾶσα ὃς ρ]ογίαμ οϊ δέ νο- 
Ὀρζάζουν 11} ΤΡ (15 ἀγτιξι!β.» 4815 ΠΟ ΕΧ ἢ! ΟἸ 1115 
ἴδ δάτηγοιιν ἃς δοαζιτη ρΡγα Διοοτό ρεα ΘΥΓ}}} γοιὸ 

ἥποά ἴῃ ςου οο, Ἰδπ οἐξ ὃς σοσπίταιιν Ομγ1Ι διι5»14 
[ὰ Ὀρηϊσηΐτατο τπ05 ἐπηλ 1αγος ἃ τα τγαζζασὶ 5» νῖς 
ἴδ ροϊςητία αὐ ϊπχοίζαιῃ ἰδ σοπξογαπς. 5 ΠομηΘὴ 
ναὸ τοσὶς πι8}} οδῆς., ἥποὸ πιμὶς ἃΡ ΔΠ}]ς 5 
"ἰ ραν 8. 

ΟΡ [Ομ }ο»!1. 

Ἦν Ξρίηιω ἴῃ Μαοράοπίαπι ορτπις Οερβιίο- 
ῬΠομφοογροῖθ πο πιαἰὰ «βού!» ὃς αυὰμν βο- 

τ Ρονα το γθαὶ [ἰππλὸρρτατοῦ (ρθηι ἀοἰατνατηϊο οχοο- 
Ριζηο5 ΑἹοῃοΐδας ἴτὰ νὰ σγθα!δι]ς δας, πόας ἔρε- 
ἱἀποτηηι5.η0 Ὁ ταδὶ αν οΥθι15» 4] 5 Π059 ἰ- 
ἈΠ Ἰη ΔἸ σς δαιιις ἴδ οεἰά σοπηίτατον αι ΠθπηΟ πιᾶ- 
ἰοῦξῃι ἃ τεσ ρις ἀορξαῖ ορίατο, ὃς ΟἸϊτοηθηιηιο- 
"Διπγὰς ορτιπηα ναϊοτιιάτς ργαυταμα πγαϊτίιηλαις 
Ποδις οαμι 110 σοτηπλοτοι) εἰζ; ὃς υαπάο συμ Ατ- 
φῇ οἷλο δὰ [υάϊοτα ἀεί τοηάιτνησαο πο 5 αὖ ἰρίοσιμ 
ζΟἱοτιίο ργο  βοπλιν. 504 ὃς ραγιπνὰαν ἰπἴτας Ο]:- 
ἴθ. Ρ] αγϊπυὶην νογὸ Ατομοϊδας απουίἀϊθ πηθα τα 
“ἸΉροΥ αἰ υ 4 ἃς (τί ρος (ΟἹ το τοῖς ποὺς σορ θη - 
ἴθ, ΙΝ: γιάοατον πιουςς θην ΠΟ. (μου 4411)» 

Πα Ἰαθοτὶς ἐχροιτέ Ατομοῖαυ5 οχίσοτον ομ ρτὸ 
᾿αθο τ! δ ι5,α δι μὰς Πηναΐας νοπλ ἴδηι αθεεις, τ 
αυδά της ἢ ΡἰΘυἀϊὶς, αυλιπι πλιμὶ σγάταπι οἶος, 460 - 
τ ]ς τεδέξαγοι ςὶς νοτὸ ἐἴαϊαο ηὖ πηαϊουῦὶ ΠοΡ 5» ις 
ἅπῃς Ασάτῆοι ὃς Μοίβειι» ἀιοίτνουτα εἴδ,υὰιη ἃ- 
ΓΠΟΡ δὴ 15 Δ] υδάο Ὠμρ ας] ΟΠ68 [οἱς [ας Ετ[ἅ- 
ἰπᾶπι Θαι  ἄθι ἠδ 5 ἰῃ!υτίαπι ἔαοΪ 65.» ἢ να λμι 
τοροηαοτὶ5,οτϊαιπῇ δος Οὔ ΠΪΠπΟ ΠΟ ΠΠΘΠῚ κα δον 
ὙΠ ΕΣ ἕάροες νἱάφαϑ, δῖ) νογὸ 4] ἤριᾶπ ΟΧ ΘΟΓΠΠῚ 

ἼδτΟ, αΐδυς ἐς Ἑυεὶριάς ἀϊσούε Ζα!ρριδη δι 
αἰ τς ζΟΠΙΘΗ το οἰἔταμη δά Ατοβείδιμα ρτοίδέϊιο- 
τὴ ΑΙ μος Γορτα βρη βονιτ,αια αυ! ἄθῃ) αἰντὰ ἄϊχι- 
τος ΠῚ Ὁ ΡΙῸ ΠΟΙ (ςοηάμμι ποῦς ἰη Μασοάουνᾶ 
ἐΠδγογοηλς, [ςἰδι5»,χυα νοτὸ ροίξοα ποβ τοῦ ἤΠι- 
ρότο ςοζρονίης, ἰσποζαηογειμι ἀἰρηθπι ΟορΒ ΘΙ - 
Ε ΘφΟΙΐ ΟΧΡΟ ἃς ἰδῷ πο ῖὶ ̓ μά!σαιάταιις {ς Ἰβθ γα 
(415, ἃς Πυτοΐ γε νου πμλιὶο εἰξ ν ἥαίρρε 40] οχ 

Δ ΟτΙἃ ροσοαγίτ,ηο5 απαγίοἰα; φοπάοηγπαις ἀοἤποι 
ΘΠ Ο1}}1} Ρατραγαιη ὃς [περύγαπι ἔροιτο » Πθ 6 ἴῃ 
ἀτίθα!}}ς ΔοσορεΙ5 Ορρίἀϊ5 ομπῖ ᾿ηρετιο οἱ σαρὶ- 

β ἰδ φυΠριαη,η05 ἀἰχογίτρὃζ ΟὉ δαι 
σαι ῥγο- 

Ν ΔΙΟΏ ΘΙ.) αὐ Ατομοίαδυμι τἰίτζος. ϑοἀ πἰμ τ. 
Πα αγπ) σαι, Οὐ Ἰρίτασ οὐ πα ἴῃ δάο᾽ δίσοητία, 
ὙΠ ταις τηδά!ο, ὃς 400 τὥροτο τηατοῦ δάδῃς πὸ - 

'δ ὅσας [ρον ίξο5, ρύορτοῦ ἡααιη (ΟἾ41π| ν οἱ Πδυ5 
πε σπηγιίαγο {ἰ οάὸ ν Οἱ αἰ δυιῖ5.Ποὴ τηοάὸ ηὖ 
ἀζαρατὶ ἤπχις [ρά τορι! ασοτίιη5 οτἱά Οδ]αζαιη; 
“πὸ ΡτΟΡΟ ἶτατ Ἔφη άςπι ἤδῃς ΡῬοςηἰ4Π1; Ἡλης 

ἄζαζο ρτοξοέξις ποδ5 ρίασοτς ααΐ ἀξ Πάἀογα Ί]Θ μὴ 
ἢ, φαϊά ἴατα ροίπε Ἔχ ἘΠπια το Ἰάοῖτοο πὰς 
ἴ ἄρῃ ζαροῖο σαηι Ὠγαχίπιο Ποίἔτο ἀφάθοογς,ης 
ὰς ΔΙ Ρ] Πὰς ν1}ο ξγυιξε υγνοφουριαΐηιι5, ντ η Βαιρα- 
δεηδας νἹτΑ τὴ ἀθροηδη}118. ἃζ νῖ Ρίατες Ατοβοῖδο 

ΠΕ ΔΙλγ 15. Ρ ΘΟ! π]α 5. Ργατεγεα ἢος δτιἅ δάϊφοου 8» 
δοίαυά γρηβξην᾽ ἰη Μασεάοηϊά Ρδιυοὶς ρὸ ἠὲ ἀϊςὺ. 
ἩδπαάγαρΊητα αἴσοπτὶ τα] εητα οἤεγοπτὶ Ατοῃο]δο; 

ὄντα φρο Φὶς ἔπειτα οὐθοούποις λόγου τυχεῖν, 

ἡ ὅλ] σοὶ τὸ ὠκείνοις σὐτυγεῖν, κείνοις. αἱ γε κεν 
πολίπωσιν αἱ ὠὐορ, σεὶ δωρεαὶ κὸ πλῦτον αὐτάρ. 
χη ΚΟῚ οδξαν 4 ΧΟὴ ἡϑονίοῦ τὸς τέχνας, τς ἐν αὐ 
αἰγείστητο "Ὁ εἰακόρίσφιε τόάτων εἰ ταν εν: καὶ κα- 

λισει ὅτι ὁμολογϑοιν ἤσδρη οὶ ἴσεισι πάντες εἰς τα τὸ 
σε ἥκοντα τῆς φρὸς ζριὶ σι ὀγΐᾷς σοι φιλενθρο- 
πίῶς » ὡςτε «ἰοὺ μᾶρ ἰσίω χρὴ πάνυ σοι συμέ. Ἀλε- 
ἅγα!- τὸ ἢ ὄρομζοι μινκδὲν αὑτικσρῴοσ ειν τὸ τοῦ  ἀσι.- 
λέως, δὶς τὸ ςἐργεῶτω ᾿ττὸ γὴρ φίλων, 

Κηρισοφῶώντι. 

"εἰ ἀφικόμενοι, εἰς μκιῳ κεοογίαν ὦ βέλτςᾳ 
κηφισοφῶν. τό, τε σζῥ(φι ἰ μοχθνφϑος δζρ τε- 

ϑέντος Καὶ ὡς οἷόν τε μ(φίλιςει ἐμ δηπεικῶς κομιζός 

μνοι σιευτύμως "ἡ ὠπροτξατο μας ἀαρχέλο Θ΄ ὡς 
εἰκός τὸ ἰυ κἡ τοουσεοοκῶμάῳ ἡ μιεῆς εἰ δώρεας μό-- 
γων ὧν εἰσὶν ἐχεήζο μδω ἡμεῖς ἀλλὰ νἢ φιλοφρασύ.- 
γαις ὧν ἐσὶ αἱ δ ξαιτέτις μείζες ΠΥ βασιλέων. 

χῷ κῳτελοξορμὰν κλίπονα ἐῤῥωμᾶμον οὶ ἔφιν ἡμον 

σιω Φνιείνῳ τοὺ τι Ἀλα. καὶ ὅτριν τύνη σιμὴ αῤγε λον» 

ἀμεμήίος ἡ δῥχγωγὴ “ὐϑός τε τοῖς ἐρηοιῖς ἐοὶν κῶ- 
λυΐγοεϑα τοῖς τέτων γι εἄγα!" αἰ χὰ κοὴ πολὺς μὰ 
ἔγκειται ὃ Κλίτων πρλὺς ὃ ὁ Αρχέλο Θ΄ ἐχοόίσοτο 
φρονήζειν εἰεῖτι κὶ ποιεῖν 20} εἰωϊϑότον ανα[χώζον- 
τες. ὥςτε ἔμοι 2.4 μιιαγὸν εἰκ αὐ δὺ μὰν οὐ θὲ αἰ- 
πόνον “χε αὐχέλα Θ΄ αὐαφορο ασεῶ τὸ δ ρεῶν 
ὧν ἔϑωπέ μοι δ δέως ἐφικο μδύῳ καὶ ὅτι εἰςία με 
λαμρότερον ἢ ἐγιοὶ φίλον ἰεῦ ἐκῴςης ἡμέρῳ ς δὰ 

δὲ ὧν ἐπέςσειλφε ἡμῖν »συ οδὸὺ σ ποιξὶς ὅχις Ἄλλων 

εἷ δοκεὶς ἡμῖν οἰοδέψαι δζαφέρειν. Ἰῶι ἀδύτοι μηφτν 
μᾷλλον ἡμν ὧν νωῦ Αγείϑων ἡ Μισώτος λέγει μι6- 

λον, ἢ Τ᾽ Αριςτφινοις φληναφηματον οἰῶ ὦ ποτε 
μέλον. οὶ τεζρις γε κἀν αἰσικσεις ὑμᾶς ἐς τοὶ ζοὶ- 
λίςτε δφιο ΘΑ ὠμϑυός “0 τὸ κᾷν ὅλως μὴ παυορμδιίθς 

τῆς αὐαγωγίας αὐτοὺς ὁρᾷς. ἰω μᾶρῥτο, τις Τ᾿ « ξίων 

κἐϑὲ δ, πιδο λέγειν Ἢ (ὃ που εἰν αὐτιο ἢ) ὑμῶς ἡ 

Ὡρὸς σῤχέλρον ὁδοῦ. ἃ μδρ τὸ πορθῶν ἐἰπομδυ 

σἴδὶ τῷ μὴ διῖν εἰς μιονυςδογίαν ἡμὰς ὁποδυημεὶν 
ὄφις μὅμθΘ’ ὦ δὲ κὐ φῦτα ἡμᾶς ἐπηναάγκασε 

βασέσιη ἀγνοῶν, τῶτον δὴ ἀξιον νόμιζε δυλοιεῦ 

ἀὐτοῦ ὥπερ οἷθϑια ὦ κεφισοφῶν. κὺ ὅτως πίπτις σφ) 

εἰγνοῶν τας αὐτίαξ" ( ἅμμα ὅπερ εἰκός ὅδ] τὸν ἀγιο- 

ουυῦτοι πάρχγειν κα τοι νωσεων ἡμδθως φιλολς ἥμ( 
- 

τῶν ἡἥνο μων. γάρ που δὲὲ πορφύραν (ὃ σνευήρον 
φορεῖν ἡ φρέρλα λαθόνίας ὧν ξιξαλλοῖς ἡγῶνται 

αἰπόγοις χῳλερδρος ὀρεχθίεῦα; τὶς αὐ φήσειεν μῆς 
(ὁ δύ αὶ τῶτο δὲ φοίλρεϑοι τίω πρὸς αῤχέλαον ὁδὸν. 

ἐλλὰ δγλινότι πλούτου ἕνεχα" εἶτα πεῖς ωὐ ἕτε 
͵ ἃ δ Ἵ ἢ "Ὁ ν ὦ νυ 

Ὑγέοιτε κιὼ ὅτε μέσοι τίν ἡλικίαν ἥρϑρ (9) ὃν ἔτι ζώ- 

σης ἡμῶν τὶς μῆϊρὲς ἧς ἕνεχᾳ αὐ μίψης ἐξελόμεϑα 

πλωτῶν περ ἄλλως ἐξουλόμνεϑει οὐχ ὅπες ἐσιω- 

ξαρμᾶν, ἀλλὰ κοὶ ἄπέω σείμυεϑι ἐγκείμδρμον πν 

αὐτὸν τοῦτον πλοῦτον ἤδη τηλικοῖς οἱὲ οὖσιν, ἡ- 

μὲν ἱμμιορτὸν Ἐ) εἰκότως αὔτις νομίσειεν εἰ μὴ δζρ 

Τοῦτο ἄρῳ, πολλαὶ λαξῶν σωὶ ἀδοξίᾳ τέ τινι ἡμετέρᾳ καὶ οὐδὲ ὁπολαύσει ἔτι οὐδεμιᾷ ἐπεϑυμή- 

“πιῶν, ἥγᾳ ἐν βαρβάρῳ γῇ δποϑανωρᾶρ. κῃ ἵνα πλείονα ἀρχέλᾳῷ Ῥπντοαν, λρηκαξθῳ 
1} 
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ἐπὶ δὲ δεοὶ γὼ τοροάϑείης ὅτι ἐπειδὴ τοχε τὰ ἀφικόμο- 
τὺ οὺς ἀκφ τεϑονίαν ὀλίγαις ὕξεοον ἡμέραις τεοσὰ- 
οαάκονΐᾳ τόλωντα αῤγυρίε οδιοθονίος ἀρχελρίη γῦἢ ἀ- 
οαναϊουυῦτος ὅτι αὶ λα κεξανοιμῶρ αὐτόχομνμ μὴ 
λαβξέιν, 1 τε ἀΐων “δωρεῶν ὅποσχω ἢ Ι λίτων ξεν - 

κεν ὑμῶν ἢ Αρχέλα!θ' ἔπεισε λαξέιν, εἰκ ἐοϑ ὅτι ἐν- 
Θχέείς αἶσσο λελθέμμυεϑει. λοι οἴχον") αὐτὸ φξοιντες, 
οἵπερ (ἃ ταύτην τίω δχιςολίου φέφουσιν ὑμὴν τοῖς 
αὐτόϑιἑταίροις (ἃ δπττησείοις νομήσιντες ἅπαιζᾳ᾽ 
εἰς αὐ ὅτως συρεβεἰη ἔτι σκωμὲς κ βώσπκαινος τὸν φό- 

πον ὅςτις αὖ φιλοχεηματίᾳ μεϑυλχθέντα ταύτίω 
ὑποδημῆσοωμ ὠπολάθξοι τίου δετοσδη μίαν ἀλλὼ δή- 
τῷ ὠλαζονείαν τινα » ἢ Ὁ σύγαδ)α! τι μιάγα ἔλχιϑυ- 
μίαν ἐροῦσιν ; ἀλλ᾽ ἡ μϑμ δύναμες ἡμῖν τὴ μδῥεσιν 
αἰ ἤνησιν ἡ αἰδῶ Αρχολάς πύλαι ἰω, ἄλλως τε ἃ 
Κλέτων ὁ τοσῶτον ἐσύνοτο μιέγα. τὸ μὴ ἄδλον ὃν 
χορϑηρόμίω ἐξ αῤχής Ῥόπον βιᾶν ἐμὲ ) νὴ δι ὅπα 

μὴ ἐϑύλοιμμε ὄστοϑτιν ἐν. τελσύταῖον ὃ τὴ παρέχειν 
λόγοις ἐστιὶ τοῖς χα κῶς βελομδόνις ἡμὰς λέγειν" 

εἰ δὴ γὺ συνα μεωὼς τ" ὠρέχθημδμ,τι ἀλλο ταύ- 
τῇ τὴ σδυνώμῳ, ἡ τορῶτον μὴρ εἰς τοὺ τῆς πόλεως ἔς. 
σφ εἶς τὰ Ὁ φίλων χοησεῶϊ ἐμελλομδυ, ἀλαζο- 
νείας τε ἵνετᾳ πολὺ αὐ κα λον ἐν ὄψ 47 τε φίλων κχἡ 
ν εἰ ΒΡ 2 ν , [έ 3 ͵ ἈΝ λ ἐχ ἥκιςει Ὗ ἐχθ ον δύνα ἀγα τι ἐξ λόμιεϑει, κὶ μίω 
δἰ) μενίξολον ἐμὲ ὅτε εἰς τοὶ δ χιτησεύ μι το ὑτε εἰς 
ὑκᾶς τὲς φίλος (ἃ ἐχ ἥσσον εἰς τοις ἐχθροὺς σκο- 
“πῶν εἴποι τἧς αἵ, οἷς ἅπώσιν ὠκνέν μέχρι Τνμῦ τοῖς 

αὐτοῖς κέχρημαι πρλὴν ἑνὸς αὐ δρὲς σοφοκλέ:ς.Ὡρὸς 

ὃ δοὴ τῶτον μένον ἴσεισί με τώχω ἐχ ὁμοίως ἀεὶ 
τἰω γνώμϊω ἐχονΐᾳ. ὃν ἐγὼ ἐμίσησα μδβ ἀσέποτε. 
ἐστεύμασα 5 ἀεί. ἔςερξα 5 ὄχ ὁμοίως ἀει. ἀλλὰ φι- 

λοτιμεότερον μϑρ τιν εἰ δέν, ποτὲ δόξας ὑπεῖδοὸν. 
βουληϑύνᾳ σὲ ὧκ λύσοιὡὴζ τῷ νείννη, οοφϑυ μότατοι 
ὑπεσεξάμην.") ἀλλήλοις μὰμ ςἰξότου σωυέξη, ςέρ- 
οομδῥ τε ἃ ςέρξορδυ.τοὺς οἹ᾽ ἐμξαγλονΐᾷς ἡμὰν 
πολλώκις τὰς ὑπονοίας εΠ),ὠκ τῷ ἡῶς ἀπεχθανε- 
γα! , τὸν ἕτεοον ϑερῴπεύοντες αἶτι πλεῖον ἔχωσι 
δ αξεξλήμεθε" χρὴ νωῦ ὦ βέλτςε κηφισοφῶν οἷο! 
ὅτι οὗτοι εἰσὶν οἱ τοὺς εὐδὶ ἡ μἷῇ] λόχοις ἐμξαλλον- 
τ εἰς τοὺς ὄχλοις. ἀλλ᾽ ὡς πέρ εἰ ἀποραχτοι αν 

αὐ κακαὶ γλῶσσαι ἐζύον τὸ οὶ γέλωΐζᾷ ὧΐξ αὐτὶ κὶ 

μῖσος, ἐ δὲν πλέον, ὠφλίσιεανον, κρὺὴ νυωῦ Τά), ὅτι ἐκ 
ἀποοῴντοι μόνον, εἰν κοὴὶ ὅχ Καχῷ σφίσιν ἐσονῖ). 
σύ μϑρτοι σ᾽ ποιξὶς ἰδὲ τότων ἡμῶν γράφων, ἔπει:- 
δῇ περοἱ φή μὰν δγαφέρᾳν.αλλ᾽ ὥςπερ οἷ ποιέϊς γρά- 

αἴχιο ἀρ ὸ ἔογοησὶ φαδα πο Σ] ΔΟΟΙΡΕ ΘΠ. 1}5 τοίμο 
(ἐφιςῆμο νῖ ΔΟσΙΡοσθηγι5 αἀάιιοι ροτυῖι: 6. ἘΧ 1}5 γ6 
τὸ τηηοΥῖδι5 αυς ΠΟΡ]5 ἀὰς ΟΠτὸ Ἰαγοίτις οἢπ γαυῦ 
Ατοβοίδυοννς σἀρθγθιηι ΡοΥΓαδ νον] }] Πῖς το! αυΐ 
Γφοπγ 5, [δὰ αθηξαϊ ουσητ χά δι» αἱ οὐδιι Πα5 τὲ - 

γᾶ5 [ογαηζ, νὲ νος Δὶς 5 ἀεὶ πἴμις εἰἴδεὶς ὃς πεῖ 
πθοο ἀν} 5 ουν λα αἰ Ροεττθητ, Ομ] 5 ουἸ Δ] Π1ΠῚ { 
τα! ΠᾺ ρουτι 1 5γ4υῖ δα ἰγα] ἅ ρτος 115», υ Οὐρὶ" 
αἀτταῖς Ῥοςαμπ)ατ "ρα (1) ἢος Π)ς Ἰτογιησγο {ὑπ 

εἰἷε ογξάατον ογὴ πη ρθη ἀτγορδητιᾷ αἰ !υᾷ,δυῖ 18 
Ρ᾿ ΗΜ μγνα: Ῥοτθητια ουρίαϊταῖς ῬΓοξογδς ὅαι ροτοηδᾶ 

ΠΟδ15 τὰ ΑἸ ΠΟ 5 πιαποηχίθις αὖ Ατοβείδο ἰαα 
τοι Γι ραγαται Ριαίοττην νοι ὸ ας ΟἸἶτο αι άεπὶ 
ταητιλην ροτογατ,ντ ἀϊπιοτίμ νἶτα ςοπαιτίουἕ κὰν 
ΠΡ ἘἸταδγαμ (ρα ογοτφαις ἢ πὸ ἴοοὸ ἡ αἰνὰ γε" 
[διηνν ἰταιη οἰ ἀογοιη 5 ἀθηΐης ντ πηατογίαπι ΟὔὈυ6π 
ἐξαηάι ᾿η ραυροζυιην ΠΟΙ ΕΓ15 πλάϊ οι 115. ὃς ἐπ 1 Π1]0}5 
ΡΥ θοτθηγι15.51} οτίατη ροτότί πη Αἰἰύσπι αθοται 
[φαλιι5» [ἢ ἀΈΘΙ Αἰ Ἰατη ν την ἤδης ροτοητίαπι αυλπῖ 
ΡΓΙ Νὴ δὰ νΟ  ταζο σαἰτατ!ς.. ἀοϊπἀφα νη  οοΥ μι 
φ ΠΟ ταγὶ ογάγηι)5» ἃς αυὸά δά οἰϊξοητατίοποιη ρεϊ" 
ὈΠΟΟ αἰ τὸ πᾶσ ]5 16. ΠΟΠρε δι ἀπτσϑυαηὶ ἃκ ΠΟΙ; 
τ") γὸ π)α] οι] οσιιαν ρος ΑΠΖαϊ ἃ νοὶ ΗΠ οπ}}5’ 
Ατ ηγε ᾿ποοη ξἝαιτοπ) ὃς ΠοχῚ 1] πη» πδαας ἢ δά ἔν 
ἀϊὰ αυ!Πρ᾽απλ»πθας ἢ δά νος Δπιϊςοκ»ἄζηηοη πλ]Π} 
δα 1] ΠΊ1ςο5 το ροέζαμη παροας, ποη [ας ἃ ἢ γη12" 
δ᾽ῖ. φυϊθὶις ουηη δι αἷο ᾿ππδηζαῖο νίαυς δά [ιού 
ΡΤαίδη5 ΣΕ ΠΊΡι15 Πγηγίτου τὶ σοη τὶ, ἢ: Π χυδειμι 
δα νυ.) νἼτα} ΘΟΡ ΠΟ ΟἸ οι ροττί πος πὶ οαρα 10 
ἴα ππης(οἰητ πγ6 ξοσταΐα οη οοάξ απίηιο {6Π}΄ 
Ροι αβδέϊαηι οἵἥο » ηιι6 } Ἔρὸ νῖ οἀμσπι πιιη αι) 
10. ΔΗ]... Ἰ χίνντῖ ΓΠἰΓΑΤΟΙ δι ηρου. Νίοη τἀπηοβ 
Ραγὶ πο 60 {δ ΠΊΡΕΣ εἰιηι ἀσπαιὶ. ϑ 6 οἣπι Δ] ηυαῇ δ 
ςοπτοητιοίοσγοι ροσροχ ἴδ νάογογ., Πιηῖ ρεξυ' 
Βαρεβαιη Οὰπι νογὸ ἀθροόμοτε σοπιγοιογῆᾷ νο εν 
᾿δεηε ΠἸηγὲ [ππὶ εἰ γοσοης!Π]ατιις, ὃς αἰ οὸ γεπὶ μΙῦ 
41 14 χέτῷ εἰξ πλιὸ πος ἀπηαπηι!5,8ζ ατηα ἐπι 1 
Εσϑνεγὸν αι: ξρς [πἰρίςίομες ποδὶς τποιοηΐ; 
Ὧ05 [ἢ Οὐϊαπ σοΟΠ] οἰ ηϊ, αἰτοῦ αἰτουυ ΠῚ «οἰοηκοθη! 
αυ! ῥ᾽ 5 ροΙΠπτ,γεάαγρυίπηις. Ἐτ παης ορείμέ 
Οερμμρμοη ἴοίο {{{ος5 οἵ 65) 40] Ποίςς ἀς ποῦ 5 ΠΡ 
ΠΊΟΓΕ5 ὃς Ἰη απ ΐαηη 1Π ν α]σια ἤρατσαητ, Ατ μεν 
Δἀπηοάμπη {δπηροῦ ρυδα 5 ἐρ(οτιπα ᾿ϊηρσαϊς οπΊη!ἢ 
σεοιάθγιηζ [ἢ ἸΓΓΙ τ πη δί ΓΠΓὩΠῚ εχ 618, οα ἰιπι 6; [ν 
Π1Π1] ργατογοδρεροτταγιπς, παης οτίατα π1 8] Οἵδ΄ 
ἄς ποη (οἱ ἐπ 11} ργοβοιδι, [4 ΠΡΠρίις ἀαπηημδ 
λάξογοης δο ἀειγγοπῖαπη. Τὰ νοτὸ τε 5 
αιὸά ἀε ἢ]ς πος ρεγ τοταϑ ἔαοῖς σοττίοσο 8. χυοην 
Ἰητεγοῖῖς ποίϊγα οχηξίμηας. ςοά αιεπιδάπιοδι! 
(τ θεπάο ταυτη οἰποίαπι ἔμοἰς.5:ς ᾿αἰατίαπι τε 30΄ 
δ15 ἰπξοττς ἀἰχοσίπη » ἢ ςοπτγδάϊοας εχ 1115 αυΐρῦ 
ΠΟΙ ΓοΠπΘηΪ Π6 Ως ἀξοεῖ. , 

« 3 -ν ΄ ὁ ΣΕ, ἶ,; μὴ ΄ ε 3 » 
φων. ὅτῶς αοἰροεῖν Φήστη μι αὐ πος αὐτιλέοονίᾳ ὑῶ αὐγὴ τοῖς ἐκ ὠξίοις. 

Τέλθ΄ τὔν᾽ Εὐριπέσον δηςολῶν. Εἰπῖν Ἐρ Ποίαγη; Ἑηγέριἐρ. 

ρ΄ 
“ ἘἜΡΙΘΤΟ 
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ΕΒΑΝΟΥΣ 
ΠΕΚΝΩΝ ΑΝΑΤΡΟΦΗΣ, 

ΕΡΙΦΤΟΙΑΕ ΤΗΕΒΑΝΥ͂5 ΡΕ.Τ 
ΒΕΒΟΝΟΥΑΝΣ ΕΞ ΑΥΊΟ ΝΕ. 

ΤΡοάηο Ἐπδμὶα [πἰμίθνι αἰαῖ. 

ΟΣ, ἔχολος Ν ἀἴο τα (ἰ6]Ἰσαταπη» ὃς ̓ υχυτϊοίαμη 

Σ Ζιαληάδῃν τατοηοπὶ ἰπ Θἀμπςαια}5 
Ξὰ ΝΟ ἢ Πδοτῖς τοποτο. Αἀ οἴποι νοετὸ π1Δ. 

᾿ ἌΡΩ ἌῚ τῦῖς ροττ ποῖ »ποηνῖ δὰ νοἰιρτάτοι) 

(ἸῸΣ τ . (105 Πρ ογος δἰΠποίαοϊαῦ ἰςὰ νι δά τῦ- 
Ἢ πο Π Ρογαηγίαηη. πηλοάοξιάμ)α; ε{ειτααι. 

 άς; ἴϊτασ πὸ πο δά ηῖ155 [δα Δ] αῦγ 1015 ραγῦε 5 

ἄρας ΜΑΙ οάποαζα {πὰ} σα πὰ ριιογ18 ν οἰ αρταβἸητῶ- 

Ρότδητος ἃς ρῥγο ρος τοάά!τ Οὐ 4 επἰπὶ δἀοϊεἰςέ- 
ἔθ (χα 5 αὶ ταο ἀ ι5»οὔίιοτα ν οἰυρτατοθμα- 

ἸΠΟΌΓΟιὴ Δι σαγρτου! ἀοηάπιν οἰϊ Γυυπποροτὸν πὸ 
ξαποατίοποιι ογόγαπι τη (οἀπέειοη πὶ οδιιογῖαβ. 
οἀὐπόδιο γοιὸ ἃς Ρδγιογπο πάτυγα οἰϊ, οὶ τ δά νο- 

ἀρζατὶς αιμοσοηι δἰ ηλἱ»οοΥροτα δά ἢ] 4 ποπὶ ὑγα! - 
ἘΠ ζαΥ ὃς μας Ια ροτ πὶ ἔιρ πη; ΗΠ τ οἑτὅ ἀπι-- 

Ῥιοξξαπτας, ϑαης δαΐομι οχοογοεημιὶ δὰ ας ἄυνα δὲ 

ὈγΠλ ἀΔ 1114 1} οτὶ, νὰ οὰτω ἀοϊον ἤτ ρεγροτιοηάιις 
ἀπὲ [δου ας Ια δου 5 πὸ δ15 αΠβοδειθιι5. αια (οτα 
αδἰοίαητας » ὅζ μὰ νοἰ ρτατιριις Π1ἀ: πο.» ὃς ἃ [α- 
οτίδιις ΔΘ οσγθηζος (δα γε ομλπιριιβ νἰτταζθαι ὃς 

ΠΟΠΟΙζατοιη ἀητοροπαης, αἴας αὖ 1115 αἰ ποιοῖ, 
1η ἢὶς γογὸ ρουπηδηθαης ΠΘΖΙ6 1 νἰΐξυ σαϊοί ὃς 
νοίαςρ5, 6606 ἢ νοΪα Ὁ ἰθὺς ἢ ἢ, ὃζ 11 ΑΎ, Δι 5 ΠΡΈΠΟΙ » 
ἈΛμᾺ 15 [δ ις ργοα οὶ ΩΝ οἰβειοηάὶ » παι αι - 
Πἰδευ]οαιιοηαὶ ὃς ουληὶς Πα!) ροτοίξα5 εἰδ οἵξ ῥεῖ - 
Πλιττο πα, Ῥγατεγοα ἀς]λζιπν κι τ ἰ τὸ πηδῖποτο ἢ 
αι ὅς δά τἰ [τὴ θος τγαάαοοτε φομαγ  θταμηΠ ἠὰ- 

ἵΠΊ 6 ΠῚ Ροιουζ αητ,αιζτο Ροτρογδιη τάσις ἀϊοαητῖ, δὲ 
1η δίξατς το σογατίοης . Μὲ ἢγοπλς αἴ ἔϑθοῦο, 
ΠΜΠΪ τί (χιις ἀς τις, Ζιδτοπα ἰηορο5 δέ ρθη ΡθοΓΙ 
ἈΩΠ]ὰς ΟΧΡΟΥΓΙΠ ΕΓ ὃς αἰαζαγ πλι ΠΟΥ] ῃΘροτΟ;ΠΘΩ; Σ 

γετὸ τηϊηὰς ογείςαπι, [δ Βαβθης (ε]οηρὸ τηο]ὴ5 
Δα νοτὸ χυαῇ δαγ Δηαραὶ! ροήξετίταιξ ᾿ρετος πὰ- 
Τιδ, δζ Παίς] οτιην ν βογοι, νοΙαρτατί δι ἔγαηρ 5. 
ΜΠ οῃ πὶ [αοἰςηάιιπι {τ {Π] ρυιογ νη ἢ πο. οοι- 

ἴῃ} γιὲ ἢ ἱτᾶ οἵδ φἀατ,ῖη βοτᾶ ας σοπη!ετῦ οὐ Ρ]τν 
δ ἢ ζοτηράαζ, [παιιος τα τῇ ἀτα το ἐπε ηαὶ ΠΣ ἘΣ ἐς ἀρ 
“υσῦς, α πτ αἰ τυδ»ταθο σοτεὶριτανγῇ ἔτῖρα5» οοηῖγο- 
ἡνίας ἢ χαῖο οὉ Ἰπτροττορυσηατῇ 415 ποῖ δά νο- 
Ῥατοιη ον αἶα αλἰ αἰ Ἐτοτ, ἰάσηται ΠΟῚ πρπ- 
“Ὁ ]η ἴσα σοῃοίτατατινοί αρτατὶ ταγρίτογ ᾿ηάυϊροτ, 
νη υ4; μποἱ τον ἂς ἐβοομ πατὸ [ς σοτῖτ, 564 δ 

Δη]ςα (ς]ας 111 ἐπογιίαταηι «οἰ τὸ νίυτης θο 5 
τ ] δὰ νυ] 6 αταϊθηὶ ΡΟΥΘ ηζαΠη οἰ, πιαπο ρία 
ἬΝ [ο! τς, ἀάψιις Οροταῃ,» ντ εἰαπλοάϊ γοϊρτεῖος 
τς ΠΟ (10 Γοπλοιιο45 » ἄτα ἴτα ἀπγαπη ἀςου ἀῃλαμιε 
Ὁ ἴδηργᾷ ἃς ἀρ! σαταὴχ δά ποσηά! ν Αγ υτῖτας.» ὃς 

“Οηρρς γι (μιωδίη (τάπλααθ ἔοσαηῦ : ργατογοα 
Φογς αἰσοτέμηη»»ὅς ετσα σα θάῖε5 αὺς Ρταξθέζος 

. Ἰοσαηβίδιη ρυαίτεητ. 51ο ΘΠ] ΠῚ Ἰπσεημϊτατό ημᾶ- 
“τ ἴῃ δῃ ἑαν ἴοι το Ποης [επ οδιγαίξίοις, αὔδ- 

ἀκοῦσαν ρους ς6ῃ ἱπν ἈΠ. ]Οᾶ, της αυδίι Ῥεαρατα- 

ἃ ἣν Φυσ άπ: Ρυρςτῖδ νἰστατίς ρονεθζεοπῷ, ᾿» 
οἰ ὰ τον χυδηζὰηι (λει οἰϊ ΥἸττατ!ς υπξειγᾶ α- 
ὴ τ Θγ646 ἔοστπης. Οπαηιορτέ Δῇλ168 5 ἀΠρομαά 

θ»ης αιιδηηαάπηοάϊιη) νΊτ6 5,4 πα] ὸ αἰ τιν", 
ὙΥΥ 

ἃ ἀο[Ἰταππταν ἶς οτἰᾷ {Ρρετ»ρτα Ιαχιυ λπιάγις, δ. Ὺ 

Θέανω Εὐξδλῃ χαίρειν, 
δ 

βὴν ΚεῊ σὲ χη ποροΐα ξυφερας ἀρ ᾧν ἔρ Ψ ᾿ αγαϑὴς βέητευς “χ." Φεὸς ἡδονὴν 

ὡς δπηιμίλρια Ὑ πειίοίων, αλλ γὥσρος τὸ 
ἐχσν ζ ὦ σε ρον αγωγή βλεστε Σν μὴ 5 Φφιλέ- 

} ᾿Ν ᾿ ᾶ' 7 ΄ιω 

σης, εἰ Νὰ καὶ κολακχόυούσης ἔργον ποιήσης. στε ξεφο-. 
ε ) λ 5 ! Ὁ , λ΄ εἰ 

μδοη γὃ ἡοβονὴ σα] σιν, ἀκολῷ τοὺς ποιξι, Τί γὰρ ἡσεον 
͵ ͵] . Ὁ Δ ς ἀνα ΨΑΥ, Ἃλ νι 

νεοις συωγῶτις νεδογῆς χρὴ ὅν ὠφίλη Ὁ τροφίου φίὶ 

παι δων μὴ ὀδορηφ:ν ὁ ἡνοἱ ὃ ὀχνροφὴ ἐφύσεως 
ὄφιν 5 ὅταν φιλήοσδενοι μὰρ ἢ Μυλ αἰς."εἰυπτα εὶς ὁ καὶ 

Ὁ Γ Ὰ Ὁ δι Ξ λ 

0!ς στύκ(σ' ΟῚ γἡϑων),κ Ὅς εὖ, φυγοπόνοι, ὥς οἴξ, 

μαλακώτεροι. οἱεὶ δὲ ρος το φοβερῳ γυμνὰ ζεν 
᾿ Δ) Ων Ν ἴξῳ τ 

τὸ ζεφόμδνα χεν λυγη θῆναι κεὶν ππονὴ στε! εἴέη., ἵνα 
τ ΟῚ ΟὟ ΩΝ ᾿ Ρ δ τ 

μὴ 2}. ἡΓΌυ ΤΟΥ ἢ δϑλᾳ τετοων 10) Ὡδὰ τὰς χοδονας λί- 
. «τ ΝῚ ; 5 λ Ε ὅ εὐ ᾿ 

χρῷ Κρ χθι τοῖς πόνοις θκιβρα , αλὸΝλὅ ἵνα τὰ χα λᾷὰ 
ι ν τ ᾽ 7 δ ἈῊΡ 

“ὡρὸ πάντων τιμῶσιν. ὧν μδρδειι ϑρόμδι οι, (οῖς ὅεμ- 
͵ "ἢ ο᾽ (Ὁ ἴω “4, 

μίδοντες.οὐοὲὲ πλησμονιχα δὴ τ ῥοφως, πολυτε- 
»ν μὴ» ὸῷ. “ Φε (Ὁ ᾿ ᾽ “Ὁ ᾽ 

λῆ σὲ δ ἡσδδονα;ς.ἀκόλαςα σὲ ἢ αὐέεεην ποις! αἰς αὐ- 
“ὦῬ Ἂ ΙΩΣ ͵ υ Δ" ἢ ΕΟ 

τῶ πον, γἡ παν μδρ λέγφννπᾶν σὲ ὅλ" τησδευεῖν ἐδ-- 
Ξ ὶ ἕ ) ἡ ͵ ᾿ ἐ 

στε. ἔτι σιὲ φοξευμᾶσην μὸν ἰω λαμ. λοτι δ νην 
δε μος ᾿ ἤ » ὅλρδοῦ, 

δὲ ἵνα γελϑι κἀν Ὁ τοφον πα η,κὰν σὲ κα κῶς ξἸππὴ 

λώ ἡ τῷ μδὺ ϑύροις ψῦ χος, τῷ δὲ γειμῶνος 
" ΩΝ ἘΡ ΚΟΙ ψ ζ ̓ ; Χ , 

καυ (σι ποιρέλ Βστιν θη πολλίω χλιδὰν, ὧν οἱ πενι-- 
λεοΐ [ “τα δὲς εἰσένος πῴρο ν)»Ε8 ἕίφον μὰν βᾷοΥ; 

αὐξον. 2 ἔχ ΜΘΣῸ, φχίκφν:) σὲ οἷϑς πογὸ πρεὶσ-- 
συν. συὶ οἱ δή σαιρεανωπαλδ 2. τιϑηγὴ τοὶ τέχνα τ 
ΨΟΡ  Ν α ͵ ͵ ΝΣ Ὁ τ. “τ ΄ 
φἀῤρένων φυσιν θρύπίεσα ἢ ἡσδογώς. τί γὸ αὐ πριὴ- 

. ᾿ ἣ ͵ ͵ ᾿ 5 

σήέ Ὥς “παι ὁ.υν "δας ΜῊ ΑΘ ΛΟΥ͂ Φαγη,κλαρι. Χῳ; {- 

“ϑίη,τα Τρ. νὰ Ὁ ὄψων ζυτεῖικαν χα μα, παρά), 

χαν ψυχὸς πω κατ φρεαν ὅπηι ατις,αὐτι χε). 
υ χρθῦις ἰῥΩλχῚ Α ἴῃ 2 το 

χῶν μέ ῳρος ἡφδοννν ὑπηρετηνλυπεῖτιι αν μη μία: 
“- Χ ν ᾿ ἐ Ἅ 

σάται εἰ, σκολ αν. Χϑὴ χακοσολθι τορος ἤσουν» ΚοῚ 
! . δ γὴκι . 3 

βαζαλίξζειαι αὐδιαγορδρον. ὅημελως ἐν ὦ φίλη εἰ 
δ μα. ὅτι τὰ απ αἴαλῶντα δ παιδίων τον οξμασή 

ζωρὸς αὐορειρ» αὐ ρα ποσὰ γινείαιγτοῖς τοιαῦτος γὸ- 

ναὶ ἀφ αμρ ει Ἀ)1Ὁ ὥοφιν Ὥχως υδη μη ξυφερεὶν ολις 

“ποιουστι ) εω στε Κλ ΔΙΜΟΝ 1. δέος ὡνε [κεν ὅτ ΧΩ] 
’ ᾿ ἢ τοι ; ἴδ ταν Ψ"- Ἀΐν ΗΑ 

Ὑνλρολα μασι κι ρὶο Ὁ ἐπ Ὁ σωυηδίχο 
ὅς οτ. ὕπο γὲ κοὴ ἡρικα συμβα νει Χο γν- 
“" αὐατοιγόμδμα ἢ δλιτονόρδμα. οἱ χὸ πόνο! φίλη 
» ὸν ᾿ Ὁ λ ἘΠ ᾿ 

φορουποςυφαὶ τινες αι τοις πο σιν αἰσι τελφωϑησο- 

μᾷϑης ἀβετης,αἰς ἐβεβαφώντες ὀπολξώντως ω ἕω Ἧς 

ἀρετῆς βαφίω οἰκή ὁ τερον φερέσι, βλέπε οεμ φίλη 

μὴ καῖε ΤΈρ μ φἀἀπλαν» ΑΙ κακοτροφούμδια: 
τὸν καρτον ἐλλεπουσιήφῃ ἜΠΗ, τρυφὴ ἘΝ πιι- 

ν .᾿ “4ἃ,᾽ 39 
δὲς ὕβρεως κοὶ «πολλῆς α χξοιότητ Θ΄ χαχίαν ἡ.» 

γῃσζῶσι- 

“ 

Δπ ταεῖς ρἱ αὔτη Υἱτὶο Πίδτθπι Ῥαγίαπῖ, 
66 ἢϊ) 
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᾿ «ἃ ἃ ΡῈ 

τ ας τὸ έῦ δας ἀρνκωλν ᾿ ;ΥΥ .. ὙΠ ΠΨΡ ἃ μν 

τῶν “πὶ 
ὩΣ δ΄ Ὁὰς (5 ὃς ΔῈ 

ττριτατς. κατ τος Ὁ Ἐπ πὶ 

“Ὁ 

Πεὸς τίω) ζελοτυποῦσαν οἱοαμυϑητική, Θεώνω 
Νικοφςράτῃ χαίρειν. [ 

Κουον τίω) τῷ αὐδρός σου ἰδανοια» ὅτι τίω 
Η ἑταίραν ἐχῴ" σὺ ὃ ὅτι ᾧιλοτυ πεῖς αὐτόν. ἔγω 
᾿ ὦ φίλη πολλός ἔγνωκα τῆς αὐτίς νόσου. ϑηρόίον.- 

ται “ὃ ὡς ἐουοον Τὴ γυναικῶν Ούτων κ᾽ κατε- 
χούϊαι κὸ ἐκ ἔχουσι γούου" σὺ δὲ ἀϑυμθ΄ εἰ κι νύκίᾳ 
χ) (6 ἡμέραν καὶ ἀδρμονέὶς καὶ μευ χανάτι κατ 

ὠντεῖ μὴ σύ γε ὦ φίλη. γοιμοτὴς δ ἀρετή ὅξην εἶχ 
ἡ οἰ δατήρησις τ᾿ αὐ δοὺς, ἐὐλλ᾽ ἡ συμπεραφορά. 
συμπεριφορὰὶ δέ ὅοι τὸ φέρειν ἄγνοιαν εἶδ’ ἑταΐρᾳ 
μδρ «οῦ ἡδδονζω ὁμιλεῖ. γαμέϊῃ ἢ «σϑὸς τὸ συμφε- 
οονσυμφέοον ἢ κακοῖς κακὰ μὴ μὶσίν. μήδε πο- 

Οανόιαᾳ αἰρϑνοιαν ἐπώγην. ἔνμα 5 αμὔορτημίφ τοι φί.- 

λὴη ἐλεῖχο μῆνα μδρ σχιπλέον ἐρεϑιζε"),σιωπώμδνα 

ἢ παύεῦ) καῆνον. ὡς τὸ πῦρ ἡσυῳ Φασισξέννυῶς͵, 
ἐαὴ γὸ βελόυϑμόν σε λεληϑέναι “δοκέίν ἐλέγχου σοι 

ὠφωωρῆσης τὸ «ἰοακάλυμμκα τῷ πώϑοις καὶ φαῦς- 

οῶς αἰ ὑδοτίσξαι. σὺ δὲ τίω) φιλίων ἡ γὴ τῷ αὐ δοὺς 
ἐκ ὧν Τὴ καλοκα γιϑίᾳ. τῆτο σὲ ἡ χάῴσις τῆς ποι- 

νωγίαξ. νόμιζε ουνδ τοὺς μδρ τίνο ἑταέραν ῥαϑυ-- 
μήσονίᾳ πορόϊ εῶϑαι ὠκέινον. σοὶ δὲ συμ(ιώσονζᾳ 

παρεῖναι κοὴ σὲ μδμ φιλῶν Κλ γγώ μιΐωυ. ὠκεινΐωυ σὲ 

τοῦ πάϑει. βοαχὶς ἢ ὃ (ύτε παμ!τός. ὥμῷ γαρ 
“ποτε ἔχοι ΚΦῚ κόϑον. κιὼὴ παρόέςαϊαι νχ Κοὴ παυε- 

ταῦ ὁλι γρχρόν,Θ’ γ)αρ ὃ καιρός ὅπη φοοὺς ἑταίραν 

αὐ δοὴ μὴ σφόδρα κακῷ, τὸ γάρ ὅξι μο]αιότερον 
Κχιϑυμίας ἐπολαυούσης ἀδίκου" οὲ)ὸ κοὴ μειῶν τὸν 
βίον Καὶ ὄχα ξαλλων τὸ σον μον αἹ δ) αν σόα! 

ποτε. ἐδεὶς )ὸ ὅχιμᾶβῥει φοονὼν αὐθαιρέτῳ βλά- 
5" χαλούμμϑ' ουμῦ αἰτοῦ Τὴ] τοὸς σὲ «γαίων Ἀ. 
τὸς αὗδὶ τὶν βίον ἐλα᾿ ἤω σεις ὁρῶν, αἰ) ἡσέγαι ποτέ 
σοι. ΚΦ) τίν δοιὸ τὴς ΚΠ) γγώσέως ὑξοιν ἐφέρῳν, 

Σ τὰ ον κι ἐδ; 
ταν) ῥμετα γνώσεαι. σὺ δὲ φίλη ζῆϑι εχ ἑταίραις 
ποκθανομᾶρη. τῇ μδμ εὐταξίᾳ φρρὸς τὸν αὔρα 

διῳφέοφυσει. τὴ δὲ ἔχιμελέιᾳ φορὸς τὸν οἴγχον" τῇ 

᾿ σιμανλαγΎῃ αἷρι τὰς χφωμδμας. τῇ ̓  φιλοςορ- 
͵Ἵ  λυλλ » 2 ͵ ᾿ ἽἍ 

“μὰ αἷδι τῷ τέχνα. οὐ ζηλοτυττητοον οὐ σοι ζθος 
ὠκείνζου. «πρὸς γοὶρ τας ὠναρέτοις ὠκτείνειν τὸν ζῃ- 

λὲν χα λύν.ξωυτὴν 5 περείίεον ἔπη σειν ταῖς δα Ὰ- 

λῴγαις. τα γὸ καλῷ ἠϑὴ ΚΘῚ παρ ἐχθοοῖς ὀὔγοιαν 

φέ;ει φίλη. Ὕ μόνης κα λοχᾳγαϑίας ἔργον δεὶν ἡ τι- 

μή; (αύτῃ γὺ τὸ δύνα τὸν αὐ ἐρὸς οξουσίαν καθάπερ 
ἔχειν γανωακὶ κοὶ τὰ ὅσαι “πλέον ἢ ϑερᾳπεύ εἰν τὸν 

ἐχθοόν. καιαεφυδ Θ’ οἰῦ υξὺ σε, κῶλλον α)ού- 

γε.) τούγιον Ἀ ὧδ» ἌΝ γῆν] ϑελήσφ. φρρφεποιϑέςε- 

ἐ:ν 5 Φιλρβοργή σῷ σιυξγνωπκως ω ἀφ κίαν χὰ ἣν σε, 

καίαϑοῶν τε δὶ Φδοσοχην ὅληι Ἷ βία κἡ πεῖρα! τὶ ςυρ- 

, ;ς λάμξαν Φ' ὥεφξ αὐτόν. ὡς έρ ᾿ αἱ Κακοπα [αἱ 

Φ σώμοος ὶ Τείας τοῖς αὐαπαυσής ποιῶσιν, ὅτως αἱ 

διαφοραὶ ἐμ φίλων οἰκειοτέρας τος ὀχαλλαγεῖς 

Φίρυσι. σὺ Ν Σ Το βελούμαΐᾳ Ω παάϑοις αντιϑες )ο- 

σϑυτος γὰ ἀρεθίνη κὴ σὲ παραχαλῶ νοσεῖν Τὶ λύπαις" 
- κε δ Ὶ Ὅν Ν»"» ὙΒ᾽ λιν 

1) αὐρρτονοντος 4 Τὸ σὔφυ ΜΟΥ͂ κ) σέ τδε ΤΟΥ κΟ- 
- Ἅ 7 Ν ι 

μον εἰ ΤΩ, ν "ἢ καϊφολωήη]οντος Σ βίον Ὁ, σὲ χὰ - 

ὈΙΝΕΚΘΟΚΛΥΜ αἈΚἈΒΟΟΒΚΥΜ 
44 4πϑογαπίον Ζείοιγρίά εομ[ὑἐαίογία ΤΡοάηι Ἀμορβ μια 

{πἰμίθηι εἶα. ᾿ 
Οςορὶ εχ Ποιηληη1 [ογΠ) ΟΠ 1155 46 μγασῖτ ταὶ 
ϑογθογταῦς ἃς απγοητιαγθάιῃ σαζηῃ (του ἔο τοδὶ 

παυφεφτόσαῃς ἰὰ ἐμ σηὸ ας πο]! ἘΠ] αἹὸ ἔογτς Εθ0 
νογο σα γα τος ἤθη οοάφι ποσῦο σεπεῖε ὅ“ 
ϑτοτοβ.(Σαρίπηταν δηἰπηρ;ντ ἀρραγοῖ αν ἢ ς πλα θυσ 
05 ἀτή υς το Ποῆξαγ » ἤεαιο Δι ΟΠ 1141}} ΦΉΣ ροῇϊ- 
ἄφητ, Αὐτὰ ἀοΐοτο σγυσιαγιυποίζος ας ἀϊος, τῶ" 
{ἐἰτία σοΠβςοε οοπρέγερ Αἰ ]υ!α στιὰ ΙΡέϊτιηι Π)8" 
οἰ ηατὶς. δυς ται Ἰὰ ἔαχίς. Ν κοῦ πα νηχίας οἱ μὖ 
οδίογαατξίο ἃ οἰἠξοα α ν τὶ» δὰ οοά οητα ΟΡ ά ΙΖ’ 
τα νετὸ εἰς; 1 ληᾶ ρετξοντε δὸ ρατὶ, ἸΝὰ οὐ (ΟοΥ 
το νοἰπρτατὶβ σαι] σοπξδεμά ομν παθεῖν σαι γπ 
χούς ντιταῖ!ς. Ν οἰ οὐδ αυζθπι χτνα 5 τα α πο 1} 

[ςοτονηθας ΔΠΊΘΠ ΓΙ ΠῚ ΔΙ ΠΘῃτί συν ατο, μᾶς 
ἄατῃ νεγὸ ρθοςαῖα Πμλτρη τα σαῦρζα,, τηδοὶς Πρ!" 
406 ΓΙΑΤ 5. ἱπυοίατα {ἰςπτιο [ὡἀαιτις ἅ 

σου ΡΥ λυ ησατ: αυἐπηδάἀ ποτ} Ἰσηθηι [ΘΠ {1Π| 80 
Ραυϊαζίτ αἰπης Θχιὶ σαν 5: ΘΠ] πὶ τὸ οἰληι μαροτέ 
νυἱτοδ τον σατρίθηο ν ] Π} οΓ  Πλ ] ἀειγαχοῦ δ μά, 
Ιὰῃι ετίπι ἀς! πον. Τὰ νογὸ δ ροπᾶϑ ἀπο 41 
ὩγαΓ τὶ 1 ΡΥ ίτατο, [ἢ ἢ ος Θηΐπι ἤτα εἰ (ος οἴας!}5 
στατίαϑὶς ἰσίτας ρογτ πα αην μαεαϑ δά (τούταπι ΠΡ 
ἄδην 10 1411}15 σαυἶἶα οὶ ἀσοφάογο, ΕΙδὶ νὰ ν πὰ Υ]" 
ταῦ φὐεῖϊς ἀτητς τὸ ὃχ ἀη πο οἰατημ μαδοζο, {141} 
τἀ Πτ 060 ροΓ ἰδ] ἀπο ηι ΕἸας αὐτφηι οχί σα τῷ 
Ρου 8 οἱϊ, Ἐτθηΐπι αἰ ]υαηάο [Ἀεἰατυτ, (δι αιοηιᾶ , 
πιούάππι σοπηηνοιστις {δ ἱτὸ , ἤς Πἔατιι ἀοἰιπῦ, 
Βτοιὸ ΠΔΉΘΠῈ6 ΤΟ Π)ΡῚ15 ΟἹ] τοῖῖο σοπίπμ]ν “ζ ηὖ 

Ρίδηδ πα ς ας Πλριτοίις, Οὐ] οηΐτ ναηὶυ»5 εἰ 
ουριάιταῖς 7ια; ἔιμταν πο ἀληγπο Ρτοῖπάς [ομτιεῖ 
αἰιηυδιγάο,ίς να σοπηπιοάα ἀϊπϊπηότο, δὲ ἔα ΠΠ41 
Ρίομ Τόσα. ϑηηο ΘὨΪ ΠῚ (ρί εις ΠῚ ροπζαπθο ἀλη" 
0 Ρεγηηδπος, Κ ἐπσσαι᾽ Ἰρίτον ρογ τις οδ᾽αρ) αὐοῖ 
Ε τεσυπη 1 ξεγσράΠτ, ὃζ Οἰλη νἱτς ἀδεγἸπγθητιμηι ΔΙ 
ηιδάποττιτ,σοσποίοες Δ] υαηάο τς, ἃς οὰπι {εἰ 18 
11 14} ΡατΙ δ ροτυο γι» ςοπίοϊιίη φηϊηλαμι [1 

τα τι. Ν ὁγὰμπη τι φηιῖσα ΥἸτᾶ πη ἀρο παι ηιδ 1 1167 
τρισί οία το ροηἀθηζομη » (δ τηοά φοίτα ἃς ργοίτῖς 
εὐσα ν͵ἼΓ}}}» ΟΓᾺ ΟΥΟα ΔῊ 10, οὔ πηοῖςὶο εἰσ β, 
Π1 1 5) ΠΟΥ οσα ΠΠ εγος» ἸΠΠσΠΟΙῺ ἃζ ἐχςο εν 
ἴθι. Νοη ἀθδ658 τι Ζεῖο τΥρία σοητγα {|11π| οὔπι0" 
ποτ]. Νίδῃι δά ριυάϊοας ἃς Ποπείξας αιηιίαιοηοῖβ 
ἀἰγίσεγε ρα! οἤγιπι οἰξ. 5.4 το ρίΔΠ) τοςοπο  αοπί 
(δυροσ Ἰφου ΘᾺ ὃζ ἀρίδῃ] ργαθεγς. αι Βοπ 
ΠΟΥ 5 τ 116 ΔΠΠ1)] 5 Ο[ ΠῚ ἰ]Πισοτγιιη Πδὶ Βεμε 
ΠΟ δ σίδ σοι ο Πα Πτραπλοα Ἐτὰ (ο]Δ ργουίτατα Αἴ" 
406 τητοστίταϊο Ποποῦ ργοβοοἰταγ. Εἰας εηΐπὶ 15 
ΤΙΟΩς ΨΊΓΙ ΖΔΓ σΟΡ ἴδηι πάρ οῖα νχοῦ ροκτοίξ, δι} 
πηι Ροτζιὴς ο8 αινὰτη 1] σιτη οδέδγπατς. 5100" 
Ἰαγράτι ἃ τα » Πιασὶς ριάοτο {πβπη ἀτιτ, ἃς εἰτῖιν 

τράγο 1η σγατίιη νο ος, Ὗ' Θῃοπηεπτίὴς οεἰίαιι 4112, 
Ὀῖς οἀπν πα ᾿π τὸ ἐπι υ τί ςζοσποιογιῖ δζ νἱ 

(πξε! γοηἴαπη ρεα  ηεἰ τ); δηΐπιο γοραζατίτν β΄ 
εἰς] ίιπνα; ταὶ [πη [δ ἀπηογὶς ἔροοσῖτ. ΟμΘη 4 1Π0 ᾿ 
τι ΔΒ] (Ἰ οπ ςούΡοΓ 5, Ππιςυπάυς Πυ!44 οἵξ {πὶ 
δι οχὶτ' ,ἤς αὐ τογῇ οὖ' τοιοῦ σα, ἴῃ Ρἰοϊά!οτξ σι" 
υἱοτέπια; τθοοηο  Πτοηξ ἀοήπιης, Τὰ νοτὸ οὐ! 
σοηἤ 4 ἀάπι τητοῦ (6 οσϊτοπές, Ετθηπῃ ἢ αρτοίεῖ ' 
ἰφῖς χιοαεβεοῖς ςρτοταζοτηατογο, ὃς ἢ ΡϑοοδποΣ τι 
[λυᾶ τε αιο4. ἔληγα Ἰδέξωγά ἔαςετε, ἃς ἢ Ια ΑΥ"}Ὁ 
οςδιηοάα,το 4006; γι Πτατό ᾿ράογς (ἢ εἴ ἱρίο οοΠ"" 
ὅλα εἴς νἀεἰρετῖς : δέ ραλίειις ἱρ[{ τὸ αι 4; ρυπῖιθ' 

᾿ ἣ ͵ φ ὁὍ[ν«νκ ὦ στ τ, Ὁ, ͵ Πρ Ὁ ἢ 

ταξλάηηην τὸ συμ φέθον. ἐφ᾽ ὧν ἐασ᾿ αὐτὸν συϊετοίχθαι δοξάς τὴ κολαζομδρη ὠκέίνον κ᾿ σεαυτὴν κολάζ!, 
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Ἐξ εϊαηλῇ εἰ Ππτηὶ ἔθ Πα οῦ 5, ὅς ἃ ρυίουε πλαγῖῖο (οἰᾶ- 
(τὰ δά αἰτογιπι τὸ ΡΡΙΠοδὈ δ ἃς ἢ ἀυλ τον || ας} - 
ας; γαγίμβ αὐ ἀΠται ὁ ΝΟ οἵδ δφο! εἰσεμείθιις 
᾿Καιηϊηΐς το γα! ς νἀ αἴτας : αὐτίοϊα ρογίοαογαθίς 
(χα τηατίτο Ζυαῇ ςο! οϑἦας προσ ρο5 ἀοΠγΠῚ ὃς 
Γαι ρθε ος ΜΙ τα ὃς ἀσεῖθα νἴτα ππλα! ἀμπηηῦ 
ἔετες. 56 ά νἱοϊ τοῦὶς ἐσοσζάαπν ὁ οδίογιυα ̓ς τὸ ἢ πη]- 

ΓΙ δ [10 ν᾽ νοἱθ5 ν]οιίοὶ » Ῥαρπαχ πογοϊὸ ΠΟΥ 
εἰξ χα ραάοτε νασατιΑτ ρα !οἤσιπι οἰ ιου! ἀϊαπὰς 
Οὐ} ἡτάτίτο ἀΠορτατίομο ας Παδου Ἐπ υ14 ΠΊα 615. 
Ὀ ορτατιοος 611} ἃς ἰυγσια ΠΟΠ ἤπθη, πηροιῃῶς 

Ἰηζοι ρου τίη, δα ἐπ Ή 1} 1011 15 ΠΟ ΤΟΙ ΖΓΕ. αἀάᾶι. 
Δι Δ ]ποἀ σοηττα ἰρί απ σοι! απ πἰ 5 ἐ Νο [- 
ΧΙ Δηχιοα.Ζο] ουγρίδιι νΊΠΟΟΥΘ Τισα σα ἄοςειῖ ςὄ- 

ῬοΠιοποια Ὀταπιάζαηι σομτη6 5. 1 Ζα]θ5 Με - 
ἄθα (πος Ρατγαμίτ. 566 ααοηταάιηοάτ αὖ ὁς]ο- 

ἔα ὡρτοτατίοπο σο ἢ ρξα ἔτι πα] 59 ῖτα τὰ 40 - 
48 ἀ(ὰ οροτάμι, ντὰ ἀοϊοτα Πυπυϊατίοηοπι δ ὶ- 
ἤθας, Ετοηΐτη ρατίοητία ἃο Ρογίξαουδητία », Οἰτὰ!ς 

ἀλι)1 ΦΧ. ΠΘΊ 108, 

ΤΡειηο ΟΥἸ ΝΠ ὁ βωρηαγηρ γοζξλοη 
εἰβογίαιογία. 

Ὁδὶς χαϊάσαν ᾿α οὐ δα5 ἃ ἰΙσρο ἀαζαγ ροιο Ἐὰ5 
᾿Ὠγροᾶάι ξυμ 115 Πμλ} ὃζ πῦφηα!. 1) ΜΠ ονΡ]"- 

ἢὰ νογὸ ἃ (οεϊοτιθιις Ρτοβοιίοι ἀοθοτνηι ἀο γοζτὰ 
διιδονηᾷάα ἔλμμ]α ἢ οιηροῦ ριάοορία ἐεπε ὃς Δα οτ- 
ἔξηζαγ, Βοιαμι οἰξ Ομ Πὰ ΡΓὰ αἀιςοτο, ιο πὶ {15 
τι άὶς ἃς ἰφηαγαναταιο (δηϊοσγαπι οοιξί αι ρυσάφη- 
ΜΙ ΠΠΤῚ ορτιλίμα; 4 σατο. [ἢ 15 ΘΠΙΠῚ 1 Ππταὶ 
ΔΔοΟ]ο ρητθμι ΠΡ 5 ΔΙ Π.11Π} ΟΡΟΥΘΥ, ῬΥΠΏ.1111 
ἀμεθηι ἴῃ ἀοηιο τμυ]Ἰογίδιις ρογίααι ο[Ἐν πηρογ 
Δ γι. Αἵ Θ᾽ αὐγὰ τη αὐ [γα δάϊαπ ροτοίε δε- 
ποι ητία, Εἴας δηϊῃ) ΡΟΙΪο ΠΟ ποι νπὰ σὴ οου- 
Ῥοσῖδιας οταιταν, [δ 4 οᾶγ Ῥοίξοα ρατίμηϊ ται ΘΟΙ}- 
Ράγαπε ργαάοητϊος Δουμηίηϊ. Ηκς φοηαϊτίταγ ἴον - 
ἴα, νὰ πόζα οἱ Ἰαδόγδῃ, ἀεξιτισεητας,, ποις Ὁ 
ἸΏ ος ΠΠἸτάτοπη ἀεβςαης, Ἐτοηίπὶ Βυσιαπα ἤμης πά- 
ζατα ργχά τα ΝΟ Πα} νοτὸ ἴπ ’ποτο απο - 
ὅλο βυιζαιης, γα ]ασιπὴ ἴῃ Βερυνταϊοαν» δάϊηας Ρίο- 
ὕπαηζ ΟΠ ΟΣ δι15» ἃς προς Ἀγ 115 Δ νΊτάτη τορι ρυμαᾶζ, 
δὶς ἀν ΟδΊΠ Ἰοτυτή ἔλοϊα πτοιμαχῖπγ}8 λα (Ἐ}5 αἔ- 
ὙΠ ΏΓΕΓ » Οα 15 ἀταπο ἴῃ Πα }1ς ρετπϊςιοΠἤηι15, Τὰ 

νοχὸ ἰὴ Ρτουαρτα, μαρδρας τηοπίσγαπι οἴδογιπι δά 
ΠΒΠγογιΐπ. [4 Π1ς!} '4ααμ ἰαδοσγῖριις που! ]Δ}15 γί - 
πὰς, Ετ αοα αὐ νι ρέγτίποῦπος πιοο, Ωυοά 
α ̓ηοοαϊοπτίαιη 4αδητίλη το ἀοοδαῦποη συδητῇ 
ὑππς γιῖ]ς ἢν οἱ οἰΠοϊοηάαῃ. Ἐτομίμ οδίατρατο ἔὰ- 
μὰς οροττοῦ ρίὸ ἀϊσηιταῖς, Οὐ Δ οΠ τὰς ΘὨΪΠῚ ΠΟῚ 
ἀάζονου δηῖσαο νοϊαρτάτοιῃ. Οἀλαπι ψοτὸ τη] τα: 
ΜΠ ΒΠ]Ο τρίπους τατίο ἱπρροάϊτας. Ουδά αὶ ας ἱποτρά!- 
ὔ τὶς ἃς ̓ πηπτοῖα ἐαπτυίαγιιπα Π]4{1π145 Ἔχιουπυ παηάα 
δ ρὸς γοηδιοηδιι, ΝΠ απο « αἰτοπα οἱξν [ι; 
Ἰφηοταῦ οτίαμι ροπείιοης. [πὰ νογὸ τὸ ςομΠΠ 1 
“υλεῖς, αο ροςοατί , νοπτατειη δὰ σοπᾷοτηπατίο- 
δ Φη αἸτατοῖη οχίρας, ἀο]Π!οσαπα γοτὸ πηαρ πάϊ- 
ἤδη δ [ἀρρ!!οὶ) ἀἸσιαἰτάτοπι. Τ)οπλίπασιπη δαζοπι 
ἑξλτῃ (δητοηχία Βοποβοϊατα, Π ππογίζαμη ροηδηι γο- 
Ἰπαας ἃς ςοηάοποῖ. Αἀ παης πποάμπι 1 τ τοῦ 5 
δζοτάμ ςοη(ογια 5. μα ἀλπι ΘΠ 1ΠῚ Ὁ ἀηχῖσα ῥτα 
«Τα ΟΠ τὰτς νοιδογίδας ςοτροία ἐπι αγιηι δἤῇ- 
ἴλη δ, γαῖ απαοϊατίοις ν οἱ Ἰτασαπάϊα οχαίρογατα» 
πῇ Ρύοάξητος αρογδίταϊτις ἠϊπιίαπι σΘἢεπιοῶ- 
δι, Οὐσάδλῃν δηϊμπὶ το ΡΟΥς ΠΤ: αὐίυμπηρίᾶ» 

ἘΡΙΞΤΊΤΟΤΑΑ, 327 
οἱ γὸ καὶ φευδιύη πορούσῃ, ἑτέρα ἄρα σγριρ ϑήσῃ 
ανοδρὸς τῷ «φοοϑτέρε αἀποιλλα γεῖσα,, καὶ ὠκεῖνος ἐ- 
μίάρτη το διιοιία πάλιν ἀΐδια. εἰ φορη τὴ γὸ νέαις 29- 

ρθία ἢ μόνη μϑρέις ἐστ αὐ δοὺς οἷόν περ ἀζυξιἀλχκὰ 

ἀμελήσης τῷ οἴκει κὴ καϊαφϑερς Σ αὐόρα. ἐστ οἱύς 
γϑ ἄρα βίε σωω δ)αιρῆσῃ δ (Λάξην. ὠλλ᾽ ἐμωμὴ ἃ 
ἑταίραν; πὐθαςήσεται σὲ φυλοΠομϑρηυ κῶν ἀμιομη, 
μάχιμος ὄξιν ἐκ ἐρυθριῶστι γυωυή. ἀλλα καλὺν ὃ- 
σημφέραι (ο χεάται 'ὥϑθς δὲ αόρα. ἡ τὶ πλιξον. αἱ γὸ 
μόχαι ) λοι οδορίαι Σ μδω ὠκολασιαν ὃ παύϑδι,} ὃ 

δηαφοθαν ταῖς φοροκοποὺς αὔξεσι. τῇ ὃ βελούση τί 
κατ ἐκείνου μὴ φίλη. ζηλοτυπίας κρατοῖν ἡ τϑα-- 
γωσίω ἐο οδαΐξε ρα μοίτων ἔχεσοι συώταξιν ἐν οἷς 
παρηνόμησε μήσεια.αλλ᾽ ὥςπερ δ νόσϑ ] ὀφθαλ- 

εδ ἀπέχειν δεῖ τας χξίρᾳς, ὅτω χοὶ σὺ τῷ πάϑοις 
χύξαζε  φοροςποίησιν. δχρκαρτερᾶσοι γοἶρυ ϑευῆον 
τὸ παϑὸς σξέσᾳς. 
Θεανὼ Καλλιςοῦ οἷδὲ ϑεδαπαινῶν ποροσοισίας 

«ὐποϑε τ). 
Δῖς νεωτέραις ὑμὴν ἡ μὰν ὠὡξεσία ἰδ δ γόμω 

«εσὸ 5) Φ οἰκεῖ αῤχήν ἀκα τῷδ γη μὰ γα). δὲ 

εἰδαισκαλία οὐδῷ Ὁ ρεσξυτόροων ὠποίντων ὀφεί- 
λρι τὐδὰ αὶ οἰκονομίας ἀεὶ ωὐοφινόντον. χοαλῶς γὸ 
ἔνφ τρότερον μῶν ϑείνᾳν ἃ μὴ γινωσνεἶ),γὺ δ συμ 
βελὶν οἰκφοτάτην Ὁ ὠρεσξυτέρον ἡγεῖῶς οὐ Ταζοις 

»ὃ παρθενοροφειδς δφνέων ψυχήν. ἀργὴ ἐδ δὲν οἵ- 
ἀεὶ φοφτη γυνξὶν ἀρ ϑεθαπεηνῶν ἔς; οὲ ὦ φίλὴ 
μόέγιςον ὄψι δ'λείᾳ σῦνοια. αὖτρ γὸ εἰ σιυυα ορᾳί.-. 
ζε7) τοὶς σωρζάσιν ἡ χρῆσις; ον οἷ ὑςέρε ἡλυνῶσιν 

αὐὲ οἱ συνετοὶ δι αὐτό). δἰχφηα ὃ χρῆσις αἰτία ἸΙότο, 
ἵνα αὐ δύ Σ κόπον χάμνωσι, μήξ ἀὐυνωτῶσι ὅζᾳ 
δ ἔνδφαν.οἰσὶ γὸ σὐὔθρῳπτοι τῇ φυσά. ἔνιαι δὲ τοῤρϑὸς 
τὸ ἀκεροέςωτον ἡγοιαται Ὁ φῇ ϑεραντιν ων κα κο- 

“αν. βαριυύπσοι μδὰ τοῖς ἔργοις ἰποςελλόρδραι 5 
Ἵ δηγτησείωνγ. εἶτα ὀξολιμα)α κέρδη φὐδαποιείμιε-: 

, »" ᾿ ͵ Ν 
γαι, μεγάλοις ζημιξνἢ) τιμηκίασι ουσνοίαις κκ ὄξει: 
βαλῶςς κακίςα;ς.σοὶ δὲ φῳορόχέρον ςτὸ τὸ μιῤῥημᾳ 

ἢ, σιτίων πρὸς δ ἀριθμὸν δ ἐριυργίας ζοῆς ἐφ᾽ ἡμοές- 
͵ ᾿ Ν Δ ΔΛ ᾽ εἾ Ὶ δ 

αν πόνοις. γα τοὺς ΜΔΟῪ δία αν, οὕτως. ρος δὲ 

τοῖς αἰαξίας, τὸ σοὶ ρέπεον»οὐ τὸ Φκείνωις συ βεφέρον 
ὀϊξυπηρετητέον. τιμᾷν μδμ γὰρ εἰδὴ ϑεδασπωνας τὸ 
κατ᾿ ἀξίαν. το μδὺ γεὶρ ὠμὸν οὐκ οἷσῳ τω ϑυμᾳ χώ- 
Ο νοτὸ οἱὲ μιισοπτόνηοον οὐχ δον ὃ λογισμὸς βρᾳ-- 

(οἴζει. ἐωὶ σὲὴ ἑεἷρἭολὴ πῆς κακίας Ὁ ϑεραπαινῶν 

αὐῴκητος ἢ, ὀϊξοεςέον μῦλ «σϑάσεως. τὸ γὶρ ἀλλό- 
σολον Τὴς χρείας, ἀἰλλοτοιεῶ ώ κοὴ ἃ χυράας. ξ στὸ 

«δό σοι γνώμη τῷῶσε τοοόεώοος. καθ᾽ ἣν γνώση τὸ μδὺ 
ὠληϑὲς τῆς εἰμδτίας “ὥρος τὸ Ὡς κα(αγνώσεως οἵ. 

χα ον, τὸ ὃ Τῇ ἡ αδοτημδύων μυόγεϑος, «οθς τὸ χῳτ᾽ 
ἀξίων ἃ“ κολάσεως. σδεανοτινοὴ σὲ χϑ} ἡ γγώμη χαύ-. 
οας ἐφ᾽ ἡμδοτηνδρης ζημίας ἀπαλλαήπσει, οὕτω ὃ 
τὸ ὡρέπον δὶ τῷ οἱ κείε τιρέστου δγαφυλῴώξει. ἔγιαι 
οὧρ ὠφίλη ὑα᾽ ὠμότητος χρὴ μιαςξίζουσι τοὶ Ὁ 9. 

-“ ͵ ! νσο ἡ ᾽ 

ρῴπονων σώμα ϑηθκείρδιυαι ὅζα ζῆλον ἡ ϑύμον, 

οἷον ᾿ὑσομνηματολραφε ρῥᾶναι ἃ ὑφ βολὴν τῆς πι.- 
κθίας. αἱ μδιἐ )γὃ αἰηλώϑησον χρόνῳ δζχπο γεέμδυαι 
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αἱ δὲ φυγὴ Ὁ σωτηρίαν ἐπορίσεινζ. τινὲς εὲ ἐπτυ - 
χᾶυν ᾿ , λ “Ἢ Ἂν 

σαν ' ζῆν αὐτοχειοι ϑανώτῳ μοταςδστη 1) λοι- 
Π ς ͵ὕ ν᾿ ’ Δλ ) " ᾽ 

“ον Ἡ ὧ σεασοίνης μόνῶσις ὀδυρομϑρης τ' οἰ" ΕΟ ὧ- 
7 3 ἢ ι 3 7 Φ' 7 3 

βελίαν, ἔρημον ἐμετῶνοἱαν ἔχφιλὸ, ὦ φίλη,Ἰἄ)}ι μ4-- 

μερυᾶρη τοὶ ὄρίανα ὦ φωνεῖ καλὸν αϑάμδρμα. ὠκρητ 
»" Ὰ 7 Ἂ δ. 5 

107) κᾷλλον διτεινουδμα. κὶ γὃ δὶ 1 ϑεραποι- 

νῶν (ᾳυτόν.ἡ μᾶρ ἄγαν αὔέσις δ)αφωνίαν ἐμποιοῦσα 
Φ. Ν᾿... ! 4 Ἢ Ι ρ 

ἣ πειθαρχίας," 2 ὅττασις ἃ αὐα [κης, ὄζαλυσιν “ὃ 

φύσεως κιὶ δὶ τούτου σε νοειν. ῥετρον οἵ, ὅΖι παὰ- 

σιν ἄραςον. 
’ Ι͂ 

Μέλιοσα Κλαρέτῳ ζχαιρειν. 
Ε] 7 μι ( "» .7 

Ὑρμάτως ἐμοὶ φιώνῃ πὸ. ἐονα “Μ| καλῶν ε-- 

πὰ Χοιν.τ ὧρ ἐασουδωσ μὅως ἐϑέλον τ «- 

κοὐστα αϑδὶ γυναικὸς σύκοσ μίας » ἴαλαν εληῖπ- 
ο᾿ ς ͵ Ὁ ᾿» " 9ωΟ' Ν 

σα, σιοδοὶ,, ὅτι μιέλλοις πολιουάναι ΩΤ αρεζαν. χρὴ 
, πὴ ΄ ἔ λ “ ) 

ὧν τον στόφοονω ΤΩ ελόυσεραν τοῦ κατὰ νομΟοΥ υὖ - 
ε Ὡ , " Ἁ 

δοὶ ποτ υϑὺ ἀσυχίᾳ κεκφλλωπεσ μᾶμαν Ἀ αλλω 

μὴ πολυτελῶς."μὰν δὲ τὰ ἐϑωτι λό κοειμφνα Κορ 

καϑτίριον ᾧ ὠφελη,ἀγλὰ μὴ πολυΐλῇ κἡ αἴδιασω. 
, ᾿ δι. ᾿ Ὁ κ , 

ὐοσιτητόον γαβαυταν τὰν δοαυγη κη, ὄλοιπορφυρον. 

χρὴ τῷ χευσοπαςῶ γἦ) ἐν συμάτων.ταις ἐτάροας γὸ 
’ ΄ ) ΑΑ 4. ͵ ΄ν δὲ 

τασεὲ γοήσιμῳ «οῆχν τὴ πλοιόγων δήρῳν. τὰς δὲ 

«οβ᾽ ἕνα τὸν ἴδιον οἰ) ἀρεφούστις γωναμκος, κόσμος 
ξ ’ ͵ Ἴ ε ΄ 3) ᾿ ᾿ 

οτροσσος πέλει ὦ εἰ Χ αἱ ςολαι. δ μϑρφον γὰρ τὰν 

ἐλόυϑέραν ἀσέδϑαι τοῦ αὐτῶς ανοδδὶ, ἀλλ᾿ ου τοῖς 
͵ Μ ΕῚ "᾿ ἃ. Ὶ ΜΝ : Δι, Ἁ 

πλησίον. ἔχοις δ᾽ αὖ δὶ τες ὄψιος ἐρύϑη μα μὰν σω- 
“Ν ᾽ ᾿κ“ὦν γα ’ , ἐς 7 

μίβιον ἡ “οις αντι φύκεος. κα λοχαία ϑέαν ὃ τὺ κοσμμό 

τηΐᾷ τ σωφροσιμύανῦ αὐτὴ χρυσ αἴ τὸ σμαφρᾳΐδῳ. οὐ 

“ἡ ἐς τοὶν τας ἐϑᾶτος πολυτέλφαν,φιλοχᾳλέιν σεῖ 
͵ ᾿ ΄ ᾽ 9. 6 Ἂ » 

τὰν Γλιχομδῥεν τὰς σωφεοοφσυνας, δ εἰς Τῶν οἱ κο- 

γομία» τῷ οἴκου. αρέσκήν ὰ τρῦ αὐτας αν δοὶ ὄλιτε- 

λέας «ποιεῦσων τας ὠκείνῳ ϑελήσιας. αἱ γώρ τ 
αὐδρὸς ϑελήσᾳς «νόμος ὀφείλει ἀηραφος εἰ) κοτ- 

͵ ᾿Ν ὰ δ μτῚ ον ΩΡ ουδὲ -“, 

ΜμΜᾷ ἰυνωρπὴ ποή κπ,- βιὼν αὐτοῖν γομιζῶν ̓  ει 

κα ποτενηνέχθαι ὦᾳ αὐτῷ καλλίςαν καὶ μβυεγέσοιν 

τὸν σὐταξία». πιςεύον χὸ χρὴ τω τας ψυχῶς κῴλ- 
ψ 7 Ν᾿ 3 κ ν 3 ! Ν 

λα πλότῳ μοῖδλον ἢ οί τας ὁ ος ) ΤΩ 26η- 

μοΐτων. τὰ υδὼ »ὃ φϑονος (ἢ νσος «΄Οαιρέεῦ) «70. δ; 
͵ ͵ ͵ ὡ ΄ 

μέχρι τινατῷ παρῶντι οντε Γωδρα. 

Μᾷα φυλλι δὲ χαίρειν. ; 
ἤ : ͵’ Ἷ 

Ενομᾶνᾳ Το μα 6. πο) εἴων Ν το σὲ ὡϑῳνεω. 

τιϑύαν μὲν ὀκλέξαδϑου τῶν ὄχι δειοτώταν Κ. 

καϑαθλον. ἐπι σὲ χοὴ αἰ δημονα καὶ μὴ ὕπνῳ Ὡρ9- 
Ἧ. ᾿ Ἀ “ ε Ι δ ῷ δ 7 

σομιειεδμραν, μηδὲ μφὶν μιέθαᾳ.ὦα τοιω σε Ὁ ἂν και- 

ψοῖτο πρατςοι ΠΌΤ ὠκρεφον ἐλούϑεέρως παιδας. 

ἐαή γε δὺ γείλα Ῥόφιμον ἔχῃ κοὶ μὴ ὁ Ὡεῦς αὔδα 
κοίταις σὐνίκαζος πέλη. μεγάλα γερ μιεθὶς ἐν τοῦ 

Ἀ ’ Ἂ Υ̓͂ ε] 

σε κῃ φϑφρτα" Χθ φοροχᾳίαρκτικωτέρᾳ ἐς ὅλαν 
, ᾿ ή χϑ .-- νὰ 7 7.4] ὟΝ" 

χων (θιοταν πολεὶ ον τὰ ρεφοίσῳ ποτίῳ χῳλδ Ρα- 

φῆϑιυν" ποιήσᾳ γρ πανία χαλᾳ ὧν τω ποτε οἴκοτι- 
͵ ᾿ ἃ Ι ὰ Χ λ, Ἀ Ν ) σῦ 4 

καιρᾳῖ. τὸν ττ ον τέ Κλ λυ, ον κι τ οφαν ἐδ, μη 

χα ϊτὸ ἐπόνϑον, ἀλλο μιετοί τινος προνοίας οὕτω γὸ 

ἐς ὑγίειαν ἀξει τὸ βρέφος. μὴ ὅτε αὐτὰ ϑελά καθεῦ - 
δὲν γικ 7), ἐλ’ ὁπόταν τὸ νεογνὸν αὐ απαύσιος ἔρον 
᾽ με: ; "», ᾿ 7 " 

ἐγ. ΞΡΑΌΘΟΥ γεὶρ αὐλοῖς τεῦ ποι δι τορϑσοίσά. ἐς σὲ 

αἰτα ΠὉ] ἔασα (ΑἸ υτοια αιυκφίμπογιηξ » ποηπο δα νεῖὸ 
ὸ νῖτα ἀπ οοίογαηςς τηδηΐίαας {λιν οτρ 15 προσ ο 

αττυϊοταητ. [τὰ ἰῃ ροίξογιμ 1)οηλ λα (οΠτυάο ἰι- 
σρΏΓ!8 ἀοπιθξοαην ρει θηγίαιη ἂς το πιεσιτάτ6 11,» 

χὰ ἀείοτταμι αιαιάλη δυο ἀσίρογαζαμη ραηῖταν 

ἀϊηθηι τθοιάιτ. δοά ὁ αὐισαφέας γε ᾿μἰτοτ15 οὐραπῶ 
αια γομλ {ἃ πἰπλιαση ἰοππη} τἀ άαηῖν ἰητοητα ΝΕῸΣ 
ν που ητ 5 ἀν τυμηριητατ, δὴ) ΘΟ ομ) οὐ 10 
ποάο τὸ οαμ ἀης 1} }15 μαροι. Ν μα γόμ ἤο ἀΗ10- 

πδητίαπι οβιοὶς οδεάϊεμαϊ. [ητομτῖο νετὸ πειοῆ!" 
ταῦ 5. ΠΟ] αείομθαιν παταῖς. Ετ1η οῸ οορἠτα άπ 

εἰξι μέτρον δ᾽ πὶ “ὦσιν ἄριςογ : Μοάιι5 ἢ ομλῃ 516" 
Ὀιι5 ΟΙΈ ορτί μι». 

οἰ 74 αἱάγεῖα [(αἰκίθηι. 
γαίροιτε ν!ἀοχὶς ΤΠ} ἢ] ν ἸΓτα 15 οΟρΙα αὐυπάα" 
το, ΝΝαπι ιδά {ιπριοροτγὰ ςμρι5 αἰ αι!ά ὡς 

ἤ. ΠΘὈγὶ ἀθοοτο δυάς»! νοχὸ θοπδπι ἰρεπὶ ΡΓ37 
Ὀεῖ, τς νοὶ συγ νίττατο ἐδηοίσεσο. Οροττοῖ Ἰριυΐ 
τηοάοίζαια ἃζ Πρ σα. νὴγῸ Ἰερ!τηλο πιοάοίιὸ οἵ“ 
πάτα οὐΐς, ἤθη πλάση! ῃΠοὼ, ἃζ ν οἰ τυ χυϊάοπὶ 

σαδῃἀ ἀυτη λΠηατ1}} ἂς ΘΠ ΠΘ ΠΟ ΔΕΓΟΙΠῚ (ρίοπτ 

ἀιάνπ ἃς (ἀρεῖ ἤαυηι σοίϊατο, ἸΝαμη το οἰξάα (υηῦ 
11 ρ  οιάα τοῖα δέ ρυγρυγοα, δέ ἀυτο ᾿τοχτοχί 

ν οἰ 5» Ομ αἢ} μα ἰρᾶ5 ὃζ ίζοτῖα ἀθοθητ,νῦ αυὰμ 
ΡΙασιπηος ρα! ΠἸοἰαης αἴαις φαρίαητ, Επι5 νογὸ 101} 
ΠοΥ5.5. αας νηὶ πλάῦτο ρίασοτο ἀςθοῖ οὐπατι 

το ρι15 ας πα ξεῖα βοΐ οἴὔνολ 11 Π10}|5.1)}6- 

ςοτῇ εἰ... ὃζ ρι ςἢτῦ Ἰρογὰ νηὶ πηατῖτο ρ] ασογονῆῦ 
αυ αι} 5 οἴι115.. ἢ ναἶτι αὐτόν ρἀο 61} τὰ Ρο 

τέτηαις. ΡΟΙ]5 ἤσπιπὴ νοτοουηά[α: ἰοοο ἔτο] φαδ" 
θογο Ῥγο τάτο) νογὸ πιοάοἐεαπ), ὃς ̓πσοη ταῦ 
ΡΙῸ ἀπτοὸ ἀῆὺς [πνατασάο, Νου δηΐηι ἰη νος 1) 
πάρῃ ἤορητια ρα! ΟΠ γιτ 1115 ἀπηφηζςηι οἵΐς οροῦ" 
τεῖνασα (ξπάου ποι ε πα: [οἀ ̓ ῃ ἀοημβγοίηυς [ΠΝ 
᾿ϊαγ 5 δ μλ Σ ΠἘτατί ἢ ς. ὃζ τλαγῖτὶ ἔλπιουθηι 615 γ΄ 
Ἰαπταῖ] ΠΊΟΓΟΩῚ σογοηἀο» ΟΠ ΟΠ ΠαγοΝ οἰ ῃζας εη1Πὶ 

Π]ΑΓ τρρτο 'εσα πο [οτῖρτα ἀοῦοῖ ες μοηεῆς π΄ 
[Τογ γα πδη} οἱ νίτα ἰδ Θχ ἤθη άα 9 ρυταηάιιπηαυς 
[ς ἀοτειη αἰ ιιαηάο δοαπι ρας που τιπλϑῃι δὲ ΑΒΓ 
Ρ᾿ΠΠΠπτπδπι φτζυ] Ηἶς οὐδοἀἸοητίατη δὲ Ἰητοστίτατ ει 
Μαρὶς δηλ ην Δη 1 ΡῸΪ ΟΠ τΙτα 11] αἴηις ΟΡ βιι5»α 
ἔοτπηα ρεσαπίατίιηγαυθ ουοάἀοηάηπι εἴς. Ησς εΠ1Π᾽ 
᾿πα1414 ποτρόσῃο οὐ ρίαηταγ, 1114 νετὸ νίαυοα 
{ἀρτϑηλαμ ἀϊθαι μηΐτα ρογπιδηθης ἃς ρα πὸ [υπν 

για ῬΡγ κά; [4ἰμηοη:. 
ψ πλάτοῦ Πδεδίοόσυηι ἔλέξα ἢ 9ς»Πας τς πιοπεῦ) 
να πατγισθη) ἀοἰ ρας ἀρο πηγατὴ ἀζαις τυῦθον 

ρτατογοᾶ ν ογοσ)44Π) ὃζ (ομηΠο ἤθη ἀςάϊταμ» ΠΩ 
τοι] τα. αἰ15 ΘΠ] ΟΡΓΙΠγἃ Ὁ ρα βαηυηην 

1Ἰαἀ!σατατ » αά ρυ οτος ἱπροηὐὸ ὃς ΠΡογα τοσ εὐυοθδ' 
ἀοκοἤἴας δὰ ὁ ἀξ; ἐὰν Ιάοηθαμ μαρθας, ἃ ντῷ 
γίτο σοησαιθαζ ᾿τρ.}}} Πρ} }1οὸ τποάο ροῆιε, Μαιρῖἢ 
ΘΠΪΠῚ ρατ5 1 μος δ ρείπηα ὃζ δα! ἀπε Ππγα χά τ΄. 
τᾶπ ν "41 ρΟί τὰ οἰξ Ιη σῖτος » ργατεν γθέξ πὶ μή 
ΓΙ ΟΠ6 ἢ. ΕδοΙδῖ ΘΠ]. ΟΓΏΠΙα ἤμπο δῖ ορρουυροίς 

Ροτδ» ψΟΡΌΡΙ ΠΑ ΠῚ ΤΠ] ΔΠΊ ΠῚ ἀΠ6}6 ὃζ πιςγιπηεηῦ, 
ΠΟη τοτηςζὸ οςἦπι 1 ΠΠἸΘΏϊΘ ΠΣ νΕΠ] τι θεαῖ: (εἀ Ὁ" 
αὐτὰ ἃς ργιάφητία. δὶς θηΐτῃ ναἱοσυάίηςπι ᾿ηβΡῇ 
ςομῃῇτηπιαῦδίτοντ πο η 111] ςο ΠΟ Ἰταπι οἰ (πη 1} ( 
Ρίατ» [64 οὐ πὶ ἱπέδηζεπη χυϊοίςοπα! ἀοπάον 1} 
ςεπι ΝΟ εηΐπι οχίσυδπι ριοτο (Ἀπίτατθ δες" 
δας νοτὸ ἰγασυμάα ἢΠτ ΠατεΪχ, ΠΟΠῈς ρα!ρα » "Ὁ 
486 1η {ἀπηθηάο οἷδο παϊ απ τατίοηθμι δα ! 
(ςτϊπγθη δά θεης » [ςἀ ςοπηροῆτα ὃς πιοάε! 

, 95ι 4 7 , ΓΦ  φὺ "ἃ ; ἢ « ͵ ἃ : 

ἐητ ορρέλᾳ πἰϑανὰ μήξ φορϑΐλώοσος μῆτ ον ἢ Φ σγήων λ
ήνεσιν ὠδζχαφορος, χλὰ τεᾷ Γ δα κὶ 5: φ τ 

ὶ ; ἴ 



[ΐδμγ εχ ροτοπτῖδυις πο Βατδατγα [οὐ Οταςα. Ορτὶ- 
ΤΉ νοτὸ, (1 ρτοθὲ [ἃ ἐὲς ἐγρ  οτιιβ 1 λη5» αἀίοιη- 
μι σοιιδτταάταγ. Γασαπάᾳ εἰς δηΐμν ᾿απ]ουῖριι το- 
ΠΟ, ὃς οἰαηοάι οἰδι ΟΠ οοποοδιίο. Ομὸά {ἰ 

ἰὰς οἰ! ά ἀαιμάιις εἰϊ,}ς πτ ΠΠΊρ] ΟἹ ΠΠγλι18. γψῖμο δα- 
ἵξῃ] ργόγ[ις απο άυπη εἴς, φαοιίαπι ξογτίοσςὴι 
γ πὴ Πάθος »αὐτ ααὸά τατὸ φάπγιττας τοπηρογαζιγαμι 
«τορυΐουϊομα [Δέξειμη. Βαϊ νογὸ ποι (ἀητ οοη- 
Ἐππυληάα. Ναπι γατοτατη»θοτγίμπισις δεης ράγατο- 
τα ν [15 κἱ πο! ἰού οἰ. [ἢ ἰρῆ5 νοτὸ {τ δδγ ἀρ ΠΕῚ5 
ἐχ [τὶροτὶς ἃς σαἰοτῖϑ τὰ ργοροττίοπα ςοη!ξαη5 δέ 
Δδίτατίο, ΠΘΖῈΘ α]Π. 1} Πα ΓΙΌ 115 οδιυ!α»παάις 1- 
λαμ τοέζα. 564 ἃς ἀαυα πους ἀυτα ποάιιο μ10}}:5, 

τ τατα πο ἂῇ φύγον υα ςοποϊππηὸ {πὶ δά σοτ- 

βιι9 ἀρὰ. [ἢ οἱηπίδιις δηΐπι Πὶς (θπὶ αιαπάαϊη 
Ὑἱὰγ Ὠατηγα τε αἰ Ἰ τυ ΠΟ πλαρη! Ποοητιαπ ας 1ρ1- 

. ἴα Ἰῃ Ῥτίδητια ποῖ δῷ τὰ ξαιτ 10] ττοκοσϑον (ροὶ 

Πατυϊτο μος, Ζαὶρρὸ αὐ ργαοιηζ5 ἂΥ 1 110} ΔΟσΟ ΠῚ - 
ἰῃοάλτας. Γλδὸ νεγὸ ᾿υυδητα 46 ριογὶ Θἀυσατ] 016, 
{πιας ροτοτίπιας οτίαιαι αἰἸ]ιάπάο ρτοργίαβ δάξογο- 

ἤγὰς Ἀἀ ΟΣ τΙΟΠ65. 

κ΄. ΦΈΨΊϑι 

Ν᾿ 17 ὮΝ »»".... "ἢ δὸς 

ΟΡ  ΣΞΕΞ ἜΣ "Υ͂ --ὦ Ξ : αὐλ- ἌΥ ΕνΝν 

ἘΡΙ5ΤΟΙ ἃ 

κέωωΣ, 
φρο ων: 

᾽ δ᾽ 

: 
ς 

τὰ ἐ Κα Ζ ς 235 
, 

ὴ ΔΆΝ “ἢ "ἃ ο
ν
 9) ̓ 

", 

: ἐν Α,, ἡ ΑΝ 
δωυαῖ σὲ ὄντων μὴ βαῤβαρος,α λοὶ Ἑλλίεΐς. ἀρι- 
ον ἐσϑ γὴ) 1 γάλακτος χρυσῶς πημιπλα μᾶμον τὸνεο- 
“νὸν ὅτως ἐς ὑὕπτον Ῥεηηΐ). ἃ ό ἐγα ) Ὁ νέοις αὔεσις "Ὁ. 

συχατέργειςος ἃ τοιείοἱὲ σιτοισὶς. αὐ οόζα χώτεθαν οδ- 

μὲν ,θὴ. πλεςεέταν. οἴνῳ δὲ τὸ δάπον ἀπίοα. 

ὅτι τοῦ δύναμιν ἰογυρφὶν ἐχ 4 ἡ ζο.“Π) αὐ αὐίον εἷς 
εἰ)δόμδυ τῇ κρφσᾳ σδιελον ἡαλᾳκτῶ δὲς. τι ̓  λεξρὰ 

μὴ ποι ϊν σμυεχ ἃ ὃ Τ' ἀσανίὼν (ἃ σὐκρα των χεά: - 

σις) ὀμεείνων. κα ϊαυτα ὃ καὶ αὴρ ὄχιτασδειος ϑλ- 
ποις γὺ) ῥίλοις Ἐχὼν ταν συ με μιεἴρίαν.κἡ οἸγοισίς ὃ μή. 

τ ἄγαν ὔδαπνέο ρόδα μήτε ἀγαν κατάςεγνος. οὐ 
μαν,αλλὰ Χὴ ὕσωρ μήτε ποσκληρον μήτε σύπαι. 

ραγωσον. 1 ςρωμνα ἐἱὲ τξαλχ εἰα, ἀλλὰ φρϑφαῦ ί. 

σήεσαι τοῦ χρωτὶ δὐαρμόςως. ὧν πᾶσι γὰρ τύτοίς 
τὸ οἰκθῖον αὶ φύσις ἄγη ποιεῖ, ἀλλ αὶ τὸ Ζολυτελές. 

(ῦτα μδὺ ὧν δ] τῷ παφέντος ἐκ ἀχρεῖον υὑσουρα- 
ψαετοὶ τοὺς ἐλπήσος ἐκ ῥοφαὺ καὶ χυἤὸν ὑφα χοόμδυον 
γινοβϑρας. ϑεᾳ δὲ συλλαμίανοντος ΩΡ τας ὠγω-- 

γᾶς τω πω δὸς αὖϑις, τοὺς ἐν δεχο μὅνως χαί ποτε οἱ, 
κείας κομιῦμες «ομνώσής. Τέλος. 

ΑΛΚΙΦΡΟΝΟΣ ΕΠΙΣΤΟΛΔΑΙ͂ ΑΛΙΕΥ͂: 
ΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΑΙ. 

ΔΙΟΙΡΗΒΟΝΙ5 ΕΡΙΘΤΟΙΑΕΡΙΒΟᾺΑ: 
ΤΟΚΙΑ ΕΤ ΔΜΑΤΟΆΙ ΑΙ 

᾿ς Ἐμάδες φρ. ὁ 
Υ Ρροιτυηὰ ΠΝ πο είδο ἀϊδ ἴπατδ 

ΑὟ τιλη αι] τασεμι ἤξναῦ το πὰ 46 μᾶς 

Δ. ὑτν Γ νΙαυιδ,τουτ ΠῚ ἄτοηι 14ΠῚ Ῥίοςςο) α τε 

Ὁ  κΥ72) πυοταηι ὃς νεβεπλεμ ᾿πηρετα [δ μὰ 

Ἂ ἘΚ  Ξ2., ροΪλρις οχ ργοιηδτού ΘΠ ΕΙ 1“ 

“ὙΠ ηζ,άτας ᾿πΠούτα!ς ρότιις σα ΠσῚ δ Ρετβα ας,ν μ4ἃ 
γετὸ (ρυμγγὰς Ῥιοίεγγο, ὃς νὈ 16); ρεῦ πᾶτε Πδὶ πιυτυὸ 

ἱι ἕξις ἸπξτΙησὶ. ΡΑγριηι οηΐτ ἰσορυ 15 ΜΠ Δογεῦραγ- 

Ἰ Ἰητασ τατηδίσοτο ας ἕγαησι » ῬτοΥΓας 11] οἱ 
Ἀ]Θζ.ηγ ας ρασάταιη. ὅτ 8 ς ἀοριαῃεηῖς ἰῃ [τοῦς 

Ἀβῃιςητὶς αιας ἀητοα ἤδυζας ἐς αυογοιδυς ἀείξέϊα 

“πθαργαης , οχίσυα τεσπιηφητα βαρ τἰςαυιπηι8 ὃς οχ 

Ἢ ἴδηι Ἰπςοη ον προσ αὐρογίζαζοιτι ἀοιπ ται πηῦς. 
᾿ς γογὸ αυαττιδ η05 4λιαι Αἰοεάοπηι5 ἜΧΟΙ δ ης 

ν᾿ ΟρΊῃοΥ, Ῥοτοίν Θ πὴ Ἐχ ρυγίτατε (ογο ἡτατὶδ Πο- 
ἐξζυτὰ (ταὶ, ἐππταΐο ἀϊυλτίας δοπογαῖη οἰξεπάϊς ἢ- 

πα ϊας δῇ ταν (οἱ ν τας εἰξ ὅς ρυπιυϑ γα 5 1Π ΡεἸα- 

ἊΣ ΜΠ χ τς, πσυϊσίαπι ρας ἰὴ ΠατΙΟΠ τα αρἢγαξτυμὴ 

ἀδηηο ξιάῖο ἀδάιχίπιυδ. ΡΟΙῈ ἱππρο τὶς του ῖδιις 
σρουθυς ὁταιαϑ ἰητο με Ραυ πὶ νοτὸ ἃ ἤτοτὸ ρτο- 
ἐπι ἰαχαιυ!ηλεῖς» ἼΩΝ Ιασταπῖ αἰρεέζαπη, αυση τ} 
διἰςςυ οχεταχ μοι πγαϊταμι ετῖά αθόγαῖ. 401 
ἐχῶν, τοῖς ἀοιηεγ πε ἴῃ πιατὶ δὲ ΘΧτοΠταπα ταπηρο- 
᾿ ἔτ Μὸχ ἰταχυε ΘΙ Οματοτοβ ργαϊὸ ογάτ, πταΐ τ 

Ὁ ΔΙηΘπχ Ἰὴ πυπιδίος το ]ογεητοδς νέγιπαας ἤρού- 
Ἰὼ ἸΡ] οτος, πδγατάσας ΓΟ τ ρεσαπία δὰ νἕ- 
ἃ πγατ] ἀεροτίατές. ΗἸς ἠδὲ τα πῖρα5 ἔυ βεο ΠΥ 5. 

δε χὰ 

᾿ ὃς ομδ δι ῶνας φροισίον κὴ τὰς εἴλας ἐπομίοις ἀὐελόμδμοι. κ᾽ δὶς χα ῖθξ 

Ἔωῷ αὐνδδ χαζφ(αλόντες αῤγύολον» ἔφυ σῇ, ὧν φαλη 

τς Ευδιος φιλοσκᾶφῳ;: " 

ΠΡ ΖΓ Ρηςὴν ἡμῖν ἢ ϑείλᾳ οὐ τοτήμοοον δ) 

Ε] “" 5 υἷε ἔ , 3 ἌΣ Ω" δ ον  Κὰ Ἂ ᾿ 9 ἣ 

αϑοιδ ἕντο ἐῤῥήγγυντο, ἀέρα παντελὴς γ}.}) Τὰ ὄὅγι 

ἐγθέρδροι τὼ ένα ἕρίων ἐϊχόᾳνεθτι. μικρὸν ὃ ἀπὼ 

ϑεν αἱ ἀχεὶ λαλάσαντες, φεῦ τὴς δὐοψίας ὅσον ἰχθὺν 

ὀξειλχύσα ῥδρ." μικρὸν ζοὴ Ἴοὺς φέλλοις εὐ ϊηδς 

«ατασύῥαι ὕφαλον τὸ 

ρφοῦ ἠπή οντο: πασὶ σὲ τέτοις ἡἠρκέσαμϑῳ ἡμξ
ρ 
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260 ΠΙΥΨΈΒΘΟΚΥΜ ΑΚἈΆΕΘΟΚΛΥΜ 

καὶ τοοόθς τούτοις ὠπηνεκαμεθοι γε μεταὶς κ) πο- 
εοις ὄξκον εἰκ ὀλίγον ἔχ εἰν Τὴ) λέπ]ορθερφον ἰχθύων. 

Ἢ Ἴ 7 ᾽ Φαὶ ἢ » Ι,» Ἀν δ " 

ἐκ εἰς μίαν, ἐν εἰ χάμων δχιλάθοιτο,κ, εἰς πλει- 

οὖς Ἡμίερφς εἐμμφορήστη. Ἰρβήφ 

Γαλίωςς Κυρτῶνι. 
͵ “Ὁ οἰ ᾿ὋὉ κ ! 5 ς 

Αἴτίω ἡ μὲν πόνίφι, πονειτ αι ὦ κυβᾷτον. οἱ ἡ-- 
Αι. ὡς ἃ ἃ ἢ 7 

νἱ ὑερῷς μδὸ ὑπὸ ἡ ἀξλλης φλεηρυδροις. γυ- 

ἈΎΩρ δὲ αὸ λαμπώσι τὸν βυϑον δὁποξυουσι. Κ91 

το λεγύβνον δὴ τῶτο εἰς σδοιναϊ δῶν τοὺς ὦ μφορβεως 
Ε ΄ Ε ᾿Ὶ ΕΣ, 

ὠκνχφημᾶρ πέϑοις. οὕτως ἀφοφιτα καὶ ἀϑήνυτα μο- 
ῳ .- ὦ ᾿ » » “ιἃἋ Ὁ 

χαθούμϑρ. ἡμὶν μδρ γὸ οὐδὲ ἀκῳ λύφης ὄξιν ἡ πελω- 
ΜΝ ᾽ "», ᾿ ε Ἁ 

οἶδος ἐμ πλλήστω τι γςέρᾳ. ὁ σεαπότως δὲ συλ- 
Ἵ . Ι΄. ͵ ι ͵ ζ ᾽ α΄ ὃ Ἃ 

λέγ υῦἡ τοις ἰχθύας χα) τὰ κέρμαία. οὐκ δαθλθη ὁ Ε 
Ν Ἢ “ 3) . ἧς οὐ αἰ “Ὦ αι ω Ν 

ἀντ τύσωυ τῷ ἐ Ὑ6ῚΡ τῆοιρ ἡμδδ» οη “Ψγερόυνώτωι ΧΩ 
Π ; ͵ [ ! ο᾽᾽» 7 

τὸ σκαφίσιγον σιινεχῶς, τὴ «ὐϑοὐ ωυ ὃτ᾽ ὧκ μιενυχίας 

ἐπέμνψαμϑυ ὠυτεῖ κομιᾶντα τὸ ὀψώνιον Ἑρμωναε- 
. ᾿ ᾿ ς δ... ὦ . ᾿ 

τονὶ Ὑ (ξιθακίσκον Α σνόγηρις ἡ. ἐπείτε τ Τῷ 

ὧκ ἡ ϑυυλάοσης ἔργα ἃ φύεται δ πιεικῶς ἐν δυρυνο- 
᾽ τ: ς γε , ν ; 

μης εἰς λῆμινον.ὡς 9 ὃ μὰμ ἕπω ζυ «“οοσωπητά 
 εε ᾽ ᾽ Ὁ 5» 7 4 

χἡ δ ἕρμων. ἀφεὶς τὸ φορτίον αὐζὶὴς ἰχθύσιν, ἀφεὶς 
δὲ καὶ ἡμαῖξ ἀυτὼ τω σκάφει ὠχετο δὶ λέσ βυ,κώ- 

͵ 6 “ λ χω » ὔ Ὺ 

σπήρης ῥοσίοις ΤΙσὶ βαωλᾳντουρλοῖς ααμιχθείς. κ 
« ἱ Ἂ ᾿ ε ἤν Ὗ Ἁ Ἵ 

ὁ μὰν “τασ ότης οἰέτίωυ. ἡμεῖς δὲ σωμερλον ὧ7,ι- 

ὃον ἐπενθήσωυδμ. 
ν ᾽ὔ 

Γλαυκος γαλαηιω. 
Ἃ «ε ὍΝ ἢ .- ει » 

Ρηςον ἡ γῆ "Ὁ ἡ βωλος ἀκίνδυνον. κοτΐωω 

ρῦν αὐ ἰσιδωώρῳν (ᾳύυτίω ὀνομκφΐζεσιν ἀϑη- 
-“" 3. Ἂν “» 4 δ᾿ σὺ Ὡ κς ψ Ν 

ναίοι ἀϑιξισαν δωϑα δὲ ὧν ὅδι ζίω ) σωζε ἅγιο 
λεπον ἡ ουλαήα οὶ ἡ νανΉ λια ῥεψοχίνδιυῳ. 0ρ- 

ϑῶς ἐγεὶ τῶτο κρίνω πείρᾳ κοὺὴ διδασκαλίῳ μα- 
ϑων.ποτὲ γὸ ὄψον Σστοσδοάγαι! βεληϑεὶς ἤκουσῳ ἑνὸς 
ἶ ἐν τὴ ποικίλῃ δχαϊοκξόντων αϑόυττο δηττον ὺ ὧνε- 

' 7" γν ᾿ ᾿. ὍΔ. .κΚ 
εφηγρ»ς,, ςχίἐδον δ ποφϑείγομδύ: Ὁ δστόνοιαν τἦθ; 

: 3, μ , ᾿ 9) ΄ῳ 32 

πλεόντων ὅχιςίροντος, ἕλεν) γὸ ρᾳ τῶτό τινὸς 61) 
ΩΣ ͵ ς 6 “δ 

σοφῷ τὰ μοτένρᾳ. καὶ ἰαὐ ὅσον ἐσομψημονούτανίᾳ 
ἐχ ὅλην εἰπεῖν ὡσὲ εἰρη μᾶρυν. ὀλίγον 5 δζᾳ ξύλον 

ἡ.- ΓΩΣ) δῳ Φ' 7 ΕἸ [ ὄἧ α Ν ψυ 

ἀϊο ἐρύκει. ἂν ὦ γυῶαι ὶ σωφρονθρὰρ κὶἡ ὀψὲ τῷ 
“ 7 ΛΔ Ὁ "δλῃ ͵ η Ν 

κοι του, φάύγο μδν Υ φϑὸς ὃ ϑείνατον γφτνίασιν. Καὶ 
Ῥά } Ι φνν ν" ὩὍὰ Υ ! 

ζυζ ἔλεπω 7),1οις ζωντες οἷς εἶ κι μηδὲν μεγὰ πω- 
Ψ᾽ θ ἘΦ ΄, " 7 σήν Ν 

βέχτν σὺ τλθη φαν εχουδμ,τά σὲ ἐξορδν ἡ χῶ- 
ριάμεϑαντο τὰς τολκυμίας πὴ) τοῖς ἐκ βυθοῦ κινσυ.-. 

γοις ὦ γνοῆ σοι. “καρ ὃ συμ ρας ἥνυγ5) Σ᾿ ασφά- 
-Ψ Ἂ, 5 [μ΄ ε] Ι 

λῆ ἡ ἀ δέὼ βίον αἷασὠσειάϑω. 

Κύμωϑος τιρατωνί δ. 
ε " ο.-" Ξ Φ ο“ὦ΄᾽ Ν 

(ν ἡ ϑιέλατα φ' γῆς δζα »λαΊ4. (σοῦτον κ) 
ε ἕ “ν᾿ " Ὡ ͵ δ Ι 

οἱ ττύυτης ἡμέξις ἐροώτωι ἦν κι πολεῖς ἥκῶ- 
ϑος ἃ , 7} » ν ἃ ε φ γ᾽ 

μᾶς οἰκέντων ὀχχφέρομδ» οἱ μδὰρ γὸ ἡ μδιρονές εἴσω 
πυλῶν τὰ δημοτικῷ δέχφίτον ")»ἡ ωργᾳ τὩρϑ- 

͵ 1.9 νυν Ἀ ΟῚ 

σε χοτές τί ὧκ τὴς βωλε χορὸς δ τροφὴν ανα- 

μϑύουσιν ἔγυκαάρπιαν, ἐμὴν 5 οἷς βίος ὧν ὑατι, τί. 
ξ΄ ὦ ͵ Ἄν, 9 .Ψ εἴ ᾿ 

ψΨῶτος ἡ "γ) Κφυυερ τοῖς ἰγθύσιν 7.1... ουνα μᾶροις 
» ΄»"»νμ ᾿Ἶ 7 ’ ΞῚ “" ΄“ν κν ᾿ 

εὐ σενειν τὸν ἄερο.Ὁ Ζη ουυ παθῶσα ω γυαι ΤῊ 
9 κ ΕῚ Ψ ᾿ λ Ι Ὁ , Ε 

εἰχτὴν ὕστο λήσει στο τ τ νήχωτοι τϑ λίνου ἀςυ σὲ 
» Ἁ ο΄᾽ [4 ᾽ 

ϑαμάζεις, ὠτϑο φόρλα καὶ λίωώμμα Ὁ ἀλδσιως αϑη. 

ὃς ρυδτατοα σοη υσιθι5 ἂς ΠΡ οτὶ8 πο ΡΩΤΙ4Π) [817 

θαι Ρ (οι οχισιποσιιηι ΔΕΓᾺΙ ἐγ}}}}59}}01} αι ἀ4 νυν 

πυιηνίε ἃ {1 τεπηροίξας μλρτυογοῦ.» 6022} ςοὐΡ υμ 

ἀϊας νείσςηταγ. Ομ Ογγιοδι. , 
Ε λυ πὰ ποῦὶσ Ολ}5 Οροτα ΘΟ [Δ ΕΓΟ Ογιτο) 

4] Ἰητογάτα ργοσοὶ 5 ντιιαιν ποόξι ες ἔμοιβυ9 

Ργοΐμ πηι νου 5. ΕΠ ΟΟ ΠΠΠΉΓ ΩΝ οἱ ᾳιοᾷ ὁ!οὶτ 

ταν. [ἢ απαϊδατυ πηι ἐπὴρ οτας εἰϊαη "πη 8 οΔ409, 

οἐς ἴῃ ναηθ πηι ἃς Ὑσίταιν θοΥ ποίξον σμα τ, Νοῦν 

η6 Αςαϊορὰς ααϊάξι αὐὐ Ροϊουτάς νθητΓΈΠ| πρ 

το ἀαζυτ, ἔ)ο,λ 5 ΓΟἸ ἢ σις ἃς ΡΠ [ς 65 ἧς ρεσυηιᾶμν 

Νεσῦς νετὸ ξυῇποι οἰναιιος ταηξυηιὰ μοῦ ἰ5 μαθεῖ; 

111 Ογταθλ οὔ λαὴ. ΘΟ ΓΙ ΠΘΏΓΤΟΥ Ρογιοβ σοι ΕΥ μ 

τοῦ οὗ μυὴς δά οὐ δϑοϊοίςοηζιίαμν μα ττοτειηΡ 
Ηεοτοπθῖ οχ Μαργοιία αὶ ἔρετει οδίοπλι, 

[ρου ρίας ΠΟ ]5 προ γαιηζ ὃζ πλγ Πα5 [Δ Π 48» 66 ἣΝ 
(ςαπτον αθυηάδη ΕυγγΠοἢ 68» 1ἢ 1 ΘΠ 1, Τι4) 
15 ποηά αι ας τφροῖηῖ 5 ὃς ΓΙΘΥ ΠΟΙ) ΟΠΘτῈ το }} 

σἰπι}} Ἰρ (15 Ρἰ ςἰρι5.» ὃς ΠΟ 0158. ουπ) Πα 10 ἀἰίοοῖωι 
μι Γιἐφθαϊῃ τειῦςχ ἐλέζιις ὃ αι! θυ 441} ΠΟΝΝ 

(δ ὰ5 (αοσυϊατι 8 ρου πλίχτας. Ατα» ἐοηλίηι (ογ αν 
Π05 ιζοπὶ Πάοίοιη οροίυπι ἰαδοτύμιαυε (οοἰυμ! 
[υἸΧ 111}}8. Οἰακ Οαἰαιίς. , 

Ομ οἵξ τοιγα, ἃς σ]ςθα Ἔχῖγα ρεγί σα φοη αν 

Βι εἰς Ρτγοϊμάς ποη ππαϊὸ νοσάτγις ἐαπΠὶ ᾿΄ 

τα ἰφηος Αὐνει σιδιώραν ατιὸ αὶ ἀο18 εχ [6 ρτοίογατᾶῦ 
υὐἰττατ, αἶθιι5 Δα νΊτα (αἰατέμναιςο το απὶ γ΄ 

λιν. Οὐᾶις ταν [ας οἰἘ πιατο, ἃς παιιραῖῖο ρει( " 
οὐ! διι5 χροῖτα εἰς.  οζτὸ α!άοπὶ ορὸ μιά! οὐ 

ἢος ἔετΘ, 40} οχρευιῃάο ; ἀιςεπάόαιι οορηοῦέ 
τη. Ἐτοημν σὴτῃ αἰϊψυληᾳᾷο μ᾽ ίφος γαηάενε 183. 

τ ΠΤ ρι,αά αὶ σιεηάδηι 6Χ ΠῚ5 4] ἴῃ Ραο]ενε 

(Δπτατ, ἀ τα] οςατ 5», ὃς Ἰυτ4ο ςοίοτο ρια άιτιπὶ 4} 
σαγηηθη Γοοϊ τα αῖ» 10 ὨΔῈ]ΡΆΠΕΠ11ΠῚ ἀεοίρετγατῖίο α΄ 

οἀητϊαδαζαν, ΤΟ ςοθας φαμὶ πος 6  ουὐγυίἀλΠ} , 
διθοζοσγαῃι ἀρ! τηὰ ρου π}!. Ἐπ ἤος 10’ 

4ο γαυρρε ἀἄϊιά{ ΠᾺ ᾿ΠΘΠΊΟΙΙΔΠῚ τ αἰρ618 τδρταῇ! 

π06 τοῖιμ}} ργοξογοραι, ἀἸέξιιπι μαδαε. 
ὀλίγον διὲ διὰ ξύλον αἱδ᾽ ἐρύκει, 
Τσποοχσηο δἰριν 1} «οἰ ογοη:. 

Ου]ά ἰσίταν ὁ σομ τχ ΠΟῚ (ιρἰητογαρίπνυο, δείθ 

τα 6} αλοττ 5 ν οἰ ἰτάτοπι ἔαρ γ5»1461|6 088} : 

δογῖς προυγιτοβ, 4} 05» 4 δ ]θαην οδ ΠοΡ ΑΜ’ 
Ραπροτίατοιη 181} πλάση ργαίζαις ΟΠ πυιι5, (ἅν Ὶ 
1Ππ4 ροτοσίηνα5 ὃς ἰατρ δυηυ τ, ντ ργοςς 145 δί ὀρ Ἷ 
ἔμη4ο (ὉΠ τὰ νοπού ρογίσυϊα Ἰρπούοης, δ( [ἢ ὅ67" 
οοἰατίοης οἀμοεητυγραίηας [Θοιζαπηνδζ ποτα ολΧΕ"" 
τδι ν Ἰατ δι ρ]Θέζαπτητ, 

Οὐ»ηϑΡμς ΤΥ  Ἰα], ! 
Νδηζὰμι μηδύς ἀἰβοττὰ το Πυτςο, ταπτὴπι ομΑ 
Π08 701 ἢος Οριις [Δ "1115 .». 40 }}5 40] 18 ἥ 

διθις ας ρᾷσὶδ Παρ ίταητ, 1 τυ πέει (χμ}5. ΝΑΙ " 
γε] [τα ροττα5 ίς ςτ᾽ ηοητο5, ἢ (τη Ρυ δ] Ιςἀ ἀπΉΠ 
{Ἰγϑητον εἰ ἀστὶα σοϊ μη 415 46 ά1τ|, ἔς ς ΠΊταῖοπι ἐβ β 

ς , ἢ " 
χὰ νἵτα Γι δηζατοηθηι οχραίζδης. ΝΟΡίς5 ἼΩΝ 

4ιῖθιι ἐπ απ ν τα οἰξ, γοΥ 8 οἐδ τουγ8, 4612 κα 

ἄσηι ρ (ςδι15,4111 μηϊ πὸ ροπης δόγοπὶ τοίρ! 
Ου16 ᾿ρσίτα ρα ϊὰ 65 ὁ ζολ χ αυδά το] έϊο 

πτοτέ ὦ 

[μι {αμην ιρξ ἢξαυξτας ὃς Ρα Δα τςα Βρος, 
ῃλ}146; οὔ ορϊοητς Αἰμοηϊρη Πύπι ρπ)1π|5 0 ἃ 
δγας. Νίοη οἷ μος ἔδρετθ, ἥξω; δεηο αι οι ες 
τσ, ΝΟ τὰ το ραῖρτ οχ ἔξ στηᾳ 5» νΌ] πα τῈ» Ὧν 
ἄμοατ! ςοητσίτ» νὲ ἰᾳοτα, Οὔ 65» πιο ρος 

: δ ἐρὴβ 5.1 ΐ [ώ 
Ὁ σοηίησίο τεφά!ά!ς,, 51. νυθϑιη ἀΠ185 » γ ᾽ 

; 3 ᾽} Ν᾿ ἃ" ᾽ ᾿ Ξ ᾿ Η ᾿ « ἡ ΕἿΣ [4 

γαίων: σιωυεορτάζουστω. οὐκ ἐφ, το τὸ σφ οονεν οὐο! 2 ἀηκθ χὰ δγωνοείτα. χ οὗτπτὰ δὲ σῈ Ο πῶτηρ ὀμῴα! 
" Ὁ» ω ͵  " “νἭ ΡῬ ον ε 3Ὶ Σ ί »4ι. ,ὔ - ͵ ἢ . 

φνης γῇ τεχθήμαισε κ. ροφῆναι σμωεθη μυρι το ὑπ. ἐμσὶ γώμῳ πωρεδωνεν. εἰ Ὁ πολιν ἀασάζι» ΧΡ, 
ΑΥ͂ 



γεγκεῖν “τὰ ἡμέτερα ὡς οἶδδα παντελῶς 

Ἐκ 4 

Ν 5 ᾿ ΄“. ΨΑ ᾿ 

ἃ ἃ γ1τῸ ἀράς, 81 ἴα πλαγΠὰ ἀοϊςέξαλης, γοιοιταν 

τῷ τηθ όσοι ρασίφιῃ ἰδοιτα : Ιοηράσιις εἰδὶ ὀρ μο 

[]οίαπα ἴῃ γιῦς Προξξδοπίοταμαν ΘΠ121. 

ἘΣ Ναμραίος ἈΡοΙΡίο. 
᾿ 

ἦ ὁ “ 
ὭΣ ᾿ ) 

ΓΕ ΤΌ] τη ἀ ππτιις ἈΒΠσοτο ρυτας » Πυιδά ο95 48] 

. Αι ἈΠ} Πιαπι ἴῃ σαρίαμλάο ορέγαπι Ἰοςαγαμῃε» ἰπο- 

ἴωτος 4 τοὶρίαμα τι αοὶς Δαηἀαητίᾳ πλοσορ α!5 ὅς 

πγοττὸ, ΤΊ δ᾽ παπὰς Ἰαξτις Δητοα τη ποταϑ Δασι 1)4- 

Το τι τ ΘΑ! αν πο ἔς ρτοῦ) Γορτδῆῖς το}! 1185, (αὐὉ- 

ἀλοτία; οριπος Ῥοσίοα; παμ118. οιπν Πομλιαλιι5 ν8α 

ῬΘΟυ 15, οὗν 1 τπδίοθας ποίϊε5 ὙΤΒομλϊο- 

οἷος ᾿ Νοοεῖς ἴλτας ταασαιμα σοπῖτα Μράος Ἴτο- 

Ρίναυι:νν ξατιογει. Αξ εῦο πϑοο]ἀγίαγατη γθῦυμὴ δἔ- 

πποιτια σομίθηταβ (ἀπ. 4185 Ιαῦούς χιοτιά!8Π0» 

ἸΏ τοις ςοιραῖο, Δὲ (ι ἀϊτοίοις [ας ντ τσ ἀῖτο- 

ἴζας, ὃς ἀΠπτ115 ποι αὐ τραἰττιδμι» [5 δά Ρεοιταῦθηι 

οιϑθα ἢ τ ΠΣ τ]5 νταῖο... . ς 
Φαπορε ἘμΙΡγϑηΐο. 

} Ἁγίπιι τς Ἐυιμγθιὶς ποῃ αδιςίξᾷ [απ μα}; 

ποις ἄς Ἰσμοθ λαμ σίερς νην ἱρά Βορο- 

ἰϊο ΠΕ ΟΣ (άχαε αλαῖτο ριορηδζαιη. δοίϊοιηος 

Εἰτιρηῆς οτας ταϊδι ράσο. δ Ῥδιπόρε!ς πγατοῖν 
υλ τὴς Πάἀςιιποῦς ᾿οτοάιταγίδῃλ 1 ΠτῸΣ εροτὸς οοη- 

Ἰππέξος ἂς σΘΉ.11105 Εἰδὴ1 πγασαπιοαϊο σομμηχοιῶξ. 

Τὰ γοιὸ ἰφαιθιιϑ συ }5 ρικεάιτα5 δζ (4 οἰ Π ΘΠ γοὶιι- 

Ῥιαιέ Τ᾽ πόπιη; Ν εηοτοᾶ οβαίι5» Ἰρ ποπαμ!ᾶ μ1.- 

Ροηἰς παϊεὶ, ἃς οοπναπίρας Προς Ζα (σα! ἐπ 1Βα- 
Ἰαίπομι!ς Ε]1ᾶ δρλὰς Ἡφγιϊοηϊτιἀξ 1Π 4} 18; 4ιἅ ἃ- 

Ἰηᾶε! ἀλτηθο Ρίγαοις μοίρ!ο δχοορίτ Αοριγγτο- 

Πίτη διματοσῖο ἔαγοτε αά δά πραγίειπιᾶ ἱπμϑι" αὐ ἢν 
ἢ ἀοημᾶ αάξετι. 18 τεοὶρίτ δῖ 1η ΟΠ Αγ 15 μου 

ἀουοταῖ. Αττι τγά{ρυρά!θης ΡΙ (τδτοῦῖας ἀοῃ δε 05; 
Μαιάας αὐ ειρίας Ὡς 4; ας οιβ.» 66; ἀομπαδ 15; 
[τὰ ταπαιά [δ μϊοι»,ὃς Ἰὰ οἰἡτα γχογαζιιβνᾶτα ΠΠρογο σα 

ἢ Ρχο σία ἐμ ξλῃτἸ ραῖοτ, ἤπια] 65 αἴσιος νοΐεηϑτα- 

τίςζυΐα Μιϊοία νοίϊέμα; δου τῇ αατ ἄοῃο μλϊζι}8. 
Αἰ ἰσιταν οπλϊτις (ἀροτθιὰ ἃς καὶ Πρ] 4 μπορᾶτα» Ὠγ8}16- 
τὶ αὐπουοάο ΠΙλο, λὰς πο δά ῬΑῦΓΕ ΠῚ ἀπ οοΠιωκᾶ ἰοιτο; 
41 ΠΘ6406 1162} σα] προ] σοῦ ὃς εἰδὶ μιρ]οῆς!}} 
“ΠῚ ΠῚ61) ἀρ ἰπάτοος ἰμτομάοῖ. ὟΣ 

ΤΡαϊ{{π|ὸ Ῥοηῖο. 

Ἃ 1101} Ῥήτκιδοι ἃς φα πα] ὃς Οεἴἶγεα, δέ ρα|- 
ἴος σΑ]ΠΪἤδοθος τῖσιητα ΖιΠ410. Ἴ α οοητια 

ὕο 5 ΚΔ] Π] τοπτος τοπυιττα8, αι τοὶ οὔτι! Πτητ 
ὅλη, Ἐφηναπογαειο δοΐμι οἰς αυας δῦ ἀπο 5 δά 

-ϑιηίςος ργοβο (ΟἰτυνἿΝ 1πὶ 4] φοηβάφητον ἃς αιιάα- 

ἐογ ροειτ,ρίαπῦ ξιοιτρομπιηίᾳ ἀρια ἀμλῖοοϑ οΠς φονη- 
«Ἰλπη]α , ἀπην μα ἐαπς 1 διἰοοζαμῃ Ροΐ εἴϊατο,ίς ο- 
«Πληΐᾳ ρατας Πα οῖο. 

Ἐπεοϊγιιν Οἰαπίά. 

Ν᾽ εἤιηϊ Δ η10Ὸ ἀυδὴ). παάὶςιαπιὰ δοηθαοί οηςί- 

Ὑι5 οχρεύξδης, Ετορο 4] αγαΐτα ἔχη που ϑἰο- 

«ἄτας Ναας ομῖτα τ] Ζυϊςαιάδ πγα! ἠοῖ φι ἀθραμα, 
᾿ὰς Θημποιονροτόα; νῇ ὉΠ 5 ΟΠ 1 δάξοταϑ. Αὰ- 

ἱνοχὸ χαςπναάιποαάῇ τος ἢαῦςαῖ, ὃζ αυὸ ἀς τε 6 ἢ- 

ἰδηζίαιη, οροττοαῖ ίεττο. Νοῖεα γε 51} τηαχίπηα νῦ 

{τὶς τηρηά!οίτατε νοσίαητασ. ὃς νἱόξας ποθι ραμὸ 
ἰἴδημίας, ΝΙΒΙ οπὶπι κοῖς πλατα δά αἰϊμιοπίμηι. 

ἘΡΡΘΈΟΘΙΣΙ ἱ ε 361 
κοὶ ἀπεϑι εἰς τὸν εἰν ρα, εἰ τὰ ὡκ ϑιλρήης ἀγαπᾶς 

ἐπανιϑι τὸ χᾳίον ἐλομδμη. ̓ λήϑη σὲ σοι ἐς μακρᾷ 

ἡ χῳτ᾿ ἀςυ τούτων ἀπτατήλῶν ϑέα (άτων. 

Ναυδ της Ρόϑιῳ. 

(.: μένος “πλουτεῖν. ὅτι. τοὺς παῤ ἐμοὶ ϑηρέ- 

. Ζύυοντας. σδελεάζων ἄἀνγάής ὡς σεαυτὸν. ϑλου. 
σία μιϑὼ μάτων ΚΘῚ εἰκότος " σοὶ μδρ γὸ ὁ (όλος ἧἠ-. 

γέγκα ρϑύίωυν χευσοῦ κόμμοΐα δαρθοιοῦ τῆς δὴ 
Σαλαμνεναυκαχίας ἴσως λείψανα κατα δύσης οἷ- 
μωμνμὸς Περσιρὸς αὐτοῖς. οὐ φράσι καὶ αὐτοῖς, 26. 
μασιν ὅτε ἔδει 17) «ρρφηόνων γὴν ἡμετέρξοον Θεμέςο-. 
"λῆς ὁ τῷ νεοκλέοις ἤρατο τὸ μάγε: 17) μήσων ξό- 
πον. ἔγω δὲ ἀγαπῶ τίν αὐ αΐ ᾳίων σὐποδάὰν, 

ἐκ τῆς καϑηλιερανῆς. ἐργασίας Τ7μ| χειρῶν ποραζύς 
μος. αν εἰ πδιουτεῖς,, σθῶν οὔηκαίῳ πδιούτοι " γινέ- 
ἁγὼ σέ σοι ὁ πλοῦτος, μὴ κᾳκίως αὐλλὰ καλοκαγοι 
ϑίας ὑπηρέτης: 

Πανόπη Εὐϑυδούλῳ. 
Η με ὦ Εὐϑυβουλεοῦυκ ἀπεῤῥιμιμδῥίω 

γιωνωρια θυ οἱ ὲ μίαν τῇ αἰσήμων; αὐ ὶ. ἐξ ὡ- 
Ὁ λ ΡΥ 3 Ὡς εἶ “Ἢ 

γαϑοὺ μδμ παΐὸς ἀγαθῆς ὃ μυΐρος γελονήων. Σω- 
ὅϑίνης ὁ ςειρ σῦς ἰυῶ μοι σπατρ. κοὶ δαμοφύλη μή- 
τηρ; οἿ κι ἐϊγυητΐου ἔχίκληρον ὅδ᾽ παίσθων ἄρα ε6- 
τῶν γνησίων σαν σϑι γάμῳ. σὺ σὰ ῥφοἰος ὧν 

τῶ ὀφϑελμὼ ΧΟ τοοὸς πᾶσαν ἡοσθονἑω αἰφιοςεί,σίων 
κεχὺ μᾶμος » ἀπιμάσοαις ἐμυὲ χα) τὸ κοινοὶ παι δία γω- 
λζύῃης τἧς ϑιελασσίωνος ἐρᾷς τῆς ἑρμμονίτιοδος μι8 

τοίου, ἰυὰ σχὶ κακᾳὶ τἰ, ἐροίντων ὁ πειραισίὶς ἐσὲ» 
ξατο. κωῤβῖ᾿αζουσι Ὁ ἄγρθς αὐτίω ἡ ὥϑῦς ϑώλυσ.- 
στιν γεολαϊα. οὶ ὥχλος ἀζλο δῶφφν δστοφέρει. ἡ δὲ, 

εἰςοέχεφαι καὶ αὐαλοῖ χαρύθδεως οἵκζω. σὺ δὲ 

ἰόρῥδαίνων τὸς αλιόυτιχας δωρςφοθίας, μωμνί- 

σδὰς εδὺὴ Ῥίγλας οὔτῃ φερθίς οὔτε σέλεις «δοῦν! . 

αλλ ὡς ἀφηλικέςερος ΚΦ! γωσαριὶ πάλαι στωυῶν 

πρὶ παιδίων οὐ κοίλῳ. νηπίων πατήρ», οὐ Πεων.: 
στιῦϑαι! τοὶ αἰτεραςτὶς Θουλόμϑμος κοκρυφ λοις 
μιλυσίρις »ζ0) Σρορλικὸν ἱμῴτιον χαὶ ἐσ εἰυνξὶ χευ-- 

ΟἿΟΥ εἰς πέμπεις. οιμΔ πόπαυσο τὴς ὠγέρν χας χα] 

τῷ λάγνος δ᾿ καὶ ϑηλυμανὴς ὄπόσγου , ἡ Ἰῶϑι μα 
πο τὸν πατέρα οἰχησομϑἑευ ὃς οὐοῖὶ ἐμὲ αἷδ,ό.- 

ψεται. καὶ σὲ γρώψεται φἰδῷ τοὺς φ,κας ὡς χκακώ- 

σεως. Θωαλάοσος Ποντίῳ. 

᾿ Πεμψα σοι! ψιήαν καὶ στενεβεώλιον » καὶ πεοςρέα; 

“καὶ κήρυκας πέντε Χαὴ φιάκοντα. σὺ σὲ μιοι γἶρῖ 

ἐρετ μὴν “ύο πέμψον ἐπαιδὲὺ τομαὶ κατεαγετο. ἀντῇ- 

σὸσις γ δ. ἡ οὐἰδᾷ φίλων εἰς φίλοις. γὺ χεβίρφς 

ἐς υΑ τον δαὶ τῶν, ἜψΑς νὰν τ: ΧΩ] οτιρστλεῶως αἰτῶ, - ' ο". ὡς ΟἿΤ ἊΣ 

κοινὰ τὰ Φφὸς τοις φίλοις χα! τὰ 4}.) φίλων ἔχειν 

ἡγούμλμος. 
Εὐκόλυμξος Γλχύκῃ, 

1 τἰὼὺ γνωμίω ἀμφίξολοι τί οὐδῷ Ὕ 

ἀἰγοούτων κρίσιν ὠμσέχονται. κῷῴγω τὼ 

πολλὰ τς ὥραις δχχ λαλήσας οὐδὲ γὸ οὐδὲν 
“οϑὸς σὲ ἐϑτίῤῥοτιυ ὦ γιυύαε ,ναυ ὠξαγοραζω καὶ 

Δοκῶ τὸ χδον ἀριλυίω συμξουλοῦσαι. ἄίουε δὲ ὡς ἔχοι κὸὶ τοὺς ὃν τι σε δεῖ τί) γνώμίω ἐξε- 

ὅδειν - 

ζῶν ἄπορα κε δίος κομιδῇ φενόρ, βέρειγὸ οὐδίνη ϑάλφοσα, 
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26) ὈΙΥΕΆΒΘΟΆΥΜ ἀΚΕΈΘΟΚΥΜ 
ὁ λέμβος οὐδ ὃν δρᾷς δ᾿ κωπήρης τοῖς πολλοῖς ἐρέ- 
ταις χα τηρτυμᾶμος κωρύκιον τὸ σκάφος. λης αἱ δὲ 

ϑαλᾳᾷασης τὸ ἐν αὐτῇ σύςη μ{φι. οὗτοί με κοινωνὸν ἐ- 
ϑύλουσι λαΐξειν τῷ τολιμή λίῶτος πόροις ὠκπόρφον 

οὐ μεγέϑεις ὑπιθονούμδροι. «οοὸς μδὺ οὐωδ τὸν χου- 
σὸν ὃν ἐπειγέλλονται καὶ τίω ἐόδϑητοα κέγηνα. αὖ- 
οἱροφόνος δὲ οὖχ εἰσομῆρω ἡπρεῶαι»θσὲ μιᾶναι; λί- 

θῳ τὰς χέϊρας αδὶ ϑαλαΐα ὡκ πτηδὸς εἰς δ δ 69 
παᾳϑαροὶς ἐσυοημῴτων ἐφύλαξε. μᾶρειν δὲ πενίᾳ 
συζαΐνίᾳ χαλεπὸν καὶ οὐ φορητόν. τυύτων σὺ τω) αἷ-. 
ρέσιν Ὡλλαντόϊη "ὅπου γὺ αὖ ῥέψης ὦ γαδω,, ἅπαξ 

ὀκεῖσε ἀκολουθήσω. δαοκόπηειν γὸ οἰωϑε γνώμεζω 

ἡ γῇ) φίλων συμβουλὴ ἀμφίβδλον. 
Αἰγιαλόῦς ςρουϑίωνι. 

Αλλ᾽ ἐς μαᾳακαθίαν ὡς ἐναντίως ἡμῶν ̓ καὶ χὶ 

Ῥω πώροιμίαν 62} τοὶ μφνοοοβδόλου χωρδι ᾳ 

φράγμοτα. τὸ μδρ γὸ ὅλ! λεπίωῶν κερμκῴτων ὅπο- 
σγ δο ότι! ταὶ ὠνέϊόϑτι τοὶ ὅχετίσεια, λιμεηρον φέρει 
σἷο ἴδ μυϑίαν. ὥρᾳ οὐ γε συμωροαίΠονίᾳ ἡμῖν 
ὦ φρουϑίων τω παῤ ἡρδ Φξ ὧν αὐ ἡ Θαλαῆωα πο- 
οἰζη οἷδαμυϑίαν ὀκδόχεϑτι. βούλου δὲ «ρρὺς 
ἕνα ἢ δ οὕτερον τουτωνὶ 2] λῳκκοπλούτων δέ σοῦ 
«εφξένου ἢ τρὸς ἐρασιμλέα τὸν φοίῆιον ἢ «-οὐς 
φιλόορατον τὸν χολαργέα οἰκείως ἔχειν ὡς αὐτὸς 
ὄψι ἦν φερνείων κομίζειν εἰυτεὶ τοις ἰχθύας πάντως 
σὺ Ὡοῦς τὴ καταξολὴ τἄάργυρίου ἔςται πσαῤ ἀντοῖ 
τὶς οὐδοῦ μυϑία Διονυσίων ἢ ἀπτατουρίων τελουμέ- 
νων. καὶ ἄλλως ὧκ τῆς πικρὰς 1.) ἀγορανόμων ἐ- 
ξελουῦ ἢ) ἡμᾶς χειοές" οἷ καθ᾽ ἐκάςην δὶ τρί σφε- 

τέρῳ κέρδει κερδαίνειν, εἰς τοις ἀπράγμονας ἐμφο- 
οτῦσιν ὕξρεις. πολλοῦ ὃ διωυα ζω του αὐἰοᾳσίτους 
ἡμκῶς ΤΥ τοῖς νέοις χα) “πλουσίοις οὐ λόγος ἄλλ᾽ 

ἔρφον ἔσειξον. 
Κέφαλος Ποντίῳ. 

Ην μδὺὲ ϑάλαταν ὡς ὁρᾷς φθένη κατέχει. καὶ 

τὸν οὐρανὸν «ἰποβέβηκεν ἀχλις. χρὴ πάντα 
σταιἴᾳχοϑεν στωνέτελα᾽ οὶ οἱ αὔεμθι φυρὸς ἐἰγγλή- 

λοῖζ ἀφδαοσόμδυϑι ὅσον οὔπω κυκήσειν το πέλαγος 

Ἐπ α  λοντ αι. ἀλλὰ κοὴ οἱ δελφῆνες αὐ ασκιρτῶν- 

πες καὶ Ὥς ϑαλαης αϑοισουνδρης λείως ἐφαλλό- 

μᾶνοι χειμλανα καὶ τορᾳ χον ὅχ,ό.τα μίωύουσι. 

Ἄυρου 4ὲ φασιν δ" χιτολίω κατ᾽ οὐρανὸν οἱ πὸ με- 
τέωρῳᾳ “δεινοίτα νιεὺῦ ἐςναι!. πολλάκις ουωδ σώζον- 
ταὶ ὑπ᾽ ἀσφαλείας οἱ τιροφϑυμούμγϑυοι φυλάξα- 
ὅθι τὸν κίν διυυον' εἰσὶ δὲ οἱ οὐὐοοσόντες ἑαυτους αἰ. 
παξ τῷ πολάγει ὑπ᾽ ἀν λανίας τῇ τύχῃ τουὶ οἴα.- 
καὶ ὅχι βέψωντες φέρεδγα;.ὅϑεν ἀκούομυ τοιὶ μδῥ, 

γϑλτο χφᾳλέου ἀκρωτήριον, τοῖς σὲ χαλ τὸν σικελι- 
ΚΟΥ πορθμόν, ἄλλοις 5 εἰς τὸ λυκιακόν πόλαγος ρύ- 

μὴ φερς μϑροις ἐπωκείλειν ἢ κατασυεἕνω) ἐς! δὲ οὐ- 

Πεθας Ἰθιταγ πηι ἡ ]ἀ6ς γευα ἰδῖο ργα  τιῖ5, ΤΩΝ 
{15 ΓΟΠΊΙΘῚι15 αζξιις (Οτγ οἴτπι παι Ίμπα. {,αττομέβ 
ΔΌΣΕΙ ΠΑ ΓΙ 5» ΠἸρΡρΡ] ἐπιοητᾶ ἰῃ οὸ αητ, ΗΙ πιὸ (οοἱύ 
νοίΐπης δἀ(οϊίοοις ξιοίηοτ!5.» ἰη ΠΠ τ. ΡΘουμπΙᾷ ροὶ- 
᾿ισθηζθ8, ἰταηὰς φὰ αιγα. 4ιοα ργοηλτίης δέ γέ" 
{ἴταπι πῃ ϊο. Ατ ουαϊοῖάα στ ποι ΡΟΙ πη; 64} 
ἰαριθ πηαητ5 σσπτα ΠΉ] ΠαΓο, 4145 Πγα ὃ ἃ ρη!οεἿῸ γί 
«αἰ ἢος ΟΠΙΡῈ 8 ΡΌΤας ΔὉ Ἰπίαγια σοηΐδεμσαίτ. [ἢ ἐρέ 
(ζατο δάτοπι ρον ξογαῖς αἰ Ἐς 116 οἱὲ ὃς Ἰητο ογαθιῖσ. 
Ἡοτῇ τὰ ἀοϊςέξιοπῷ Ροπάοστα, ()ποσιηαυς 611 11. 
οἰἸΠ 4115 ὁ οοἰαηχ, ἢ ὸ φουο πιὰ ὦ Θαιαι. ϑο]οῖ ἐπὶ πὶ 
Δα] Ίρυᾷ (ςπτο ἡζιαἴσι ἀτηϊςογᾶ ςομπ] τος πάτο. 

2 σλαίομς δ, γΉ }͵ορ, 

ΙΣ δεατάχμη . τα ἀοίη Πὰ ςοπίγαγιο πιόάο πορ]8 δέ 
ἰαχία, ργοπετ] αὐ Μαπάτοθοι! τος ςϑά πηι Ν4Π) 

νΩ]Πθιις τοΓΏΠΟΙ]5 5 ν ΘΠ 61 αἴ 16 διηὶ τος που ϊγλ5 
ΡΟ Πξεγδηι δάξοττ οδίο]ατίοποπι. δ ηρας ἰτααυο Υἢ 
ΠΟ] τς σοη ἢ θ85 ὁ ϑεγυτῃϊο, δζὰ ΠΟ Ιϑοργοῦτ Π14΄ 
6 νπέξυ ἀδάσθειτοσο!ίο αἴ] ΟΠ ΟρΡογίατ 5, Ὑοΐο 
Ἰτάαιι6 σπι γΠῸ αὐταὶ αἰτοτο οχ ἢϊς οριοητίβτε 1Π΄ 
τοτοςοτο » δὰ οιπν Ἐταῆεῖς ῬΒτγτμο δα Ρ[ἶο- 
ἔχατο ΟΒοοίαγσο ἀιηἰοιτίλῃι ἐπίτε νι ἸΡίδ οὐπν ἤροῖ" 
[15 Οἱ ΡΗ (65 δαξογαμη. ἸΝΔΠ ΟΠ ΠΟ Ρταῖοι (οἰ υτίον 
ΠΘΠῚ ἀΥΘ ΘΙ » [ρ65 οὐἰτ αραά {ΠΠπππ| αἰταιια»ίι Βακιβ- 
πα] νοὶ Αραζωγὶα σε δυφηζαν Ῥγατογοὰ ποη ἃ ἔ0΄ 
θη πὶ σε Ογῇ ἀσοῦρα πη Δηι ᾿Πεγαθαητ, 4] 4105 
τονε πυι πισυιτη Ρτοπιοιδαηζ,; πη θόηος Υ 05 
ν ἡμὴ δὲ ἱΠΙΏγΙα5 σχσογσθης, ΜΕΪτὼμ αυϊοπη Ροῆϊς πο 
Ῥαγαίιτας ἀρυά τόπος ἃς ἀϊαίτος , ποι Βομηπυ 
[δτγηο νου πιθτίδηι γὸς ἀδοίδγαιζ, 

Ω ὁρβαΐτ Ῥροῃ ΠΟ. 

Μ: τ6 ΄υϊάσθπ γε γίάος σ]αςὶς ςοησο τ ΠῚ εἴν 
ὃ ςαἴιπι οδίςσωγαι!τ σα] ρο, ὃς ἐχ οπηηὶ ρα 

τὰπἴ πγηλα ΠῸΡ]1]4, νΘΠ πε πγιτιὸ ορηϑι απ 
αυσητζὼτη πη α 4 αητεῆας,ία βειτοσθατιγος υλλθ 
Ρκομηϊττᾶς, 566 ὃὲ ΓεΙρ ἢ! Πο5 οχι θητος, ἃς τη {π|Ὲ 
(σθηξο ἢγαγ! ἰδοῦ (Ἀ]ταηζος, το) Ρείαιξ ἃ τ} Π05 
Ππσηϊῃοαπε, δυτὶ γεγὸ Ρουθεπζ ογτιπὶ ἢ οεἷον 
40} Μεζεογοτιι ἤηξ Ρογίε,ος τοιηρόγο ἢλιο δ, 
ΡῈ τ σίταν ντ {δουγίτατό ἡπσοίαπιος [δγηθηζυγ 4} 
σαγαῃ ἢ θδης, νὰ ρογιοι! οαυθάτ αἴη» ἀεςοϊπεῆῖ 
δητ ἀιτξ 611] το πο ταῖς ΡΠ (ς Ρεΐασο αὐάαδεῖ 
οὔτη τᾶς, ἃς ἐσττιπηα συ δογηατίοηξ οἷομοὶᾷ εἰπῆ, 
ταητ, Ν᾽ ηάς διά Πηι5 1105 αἀ ΜαΪος: ργοπιοητοιν 
ΑἸ1ο5 δά τπατε 5] σα, αἰἴος δά ἐτοζῇ Τ᾽ γεϊαςῦ ἱπηρόῖν 
ἀοίαζος πδιο5 ἔῃ σογα νοὶ ΠΡ πιουσί Ατ ἰς Οαρβέ' 
τοηΐο Π1}}} εἴ δά τἔρείξατος ἃς Ροτί φΦαυ 118, ΕΧ' 
Ῥεξξάτες Ἰσίταῦ ἀοπεςταγθο {δε δζοΣ γ ἃ αὔγ ρυτ Ἶ 
τοηϊζαῖς μα Π γδτασ ΓΘ ΘΕ ΘΠΩΣ νέᾳ; τὰ Ιρίἃ Οαρ δι Ἷ 
{5 Ἰττοτα; ντ ἢ φιιοά Δἰ συ δὶ οχ πϑυξασίο εἰοξιύ 1’ 
πρηίατας σογρ Ιἀ οδροητ ἢ Θραΐτυτο τηδά οι. ΝΝ Ὁ 
ΘΠ ἢ σγατὶς σδέογταν Βοης ἢ οΪ, δεῖ ῇ πὸ ςοηο 1} 
δεπείδέει οὐρξίατϊο αρρατος, ΝΙΒΙοπιΐπυς αατέ αἱ" 
Πουηϊηαργατον ἔρογάτα Βοηδ, δζοοη(οϊέεϊα ςοΥ Ρέζ" 
ξαηάι!ς γυτηαχ] πὸ νϑγὸ οἰλμ]η οοπτεδυῖες ποη 2} 
Ρἐ ὼς Πιρεγείτες οἤδοίτιῃ ςο]]οςόζων. 

“δὲν τούτων τος χειβιῶνα χα κίνδ' θοὸν ὁ καφηροῦς δηπεικέςερος. αὐα μυείναντες ουμῖ ἐπο λῆξαι τὸ κλν' 
Ε ͵ ͵7 2 

εδόν!ον χα] καϑει ραν αν ολων οδυεῶται «Ἔρ Αγ νοςήσο μδρ ἄχρι χαὶ εἰυγεῖ τῇ χαφηρέως 4 ΠΩ εἶπον, 
Ἐπ 9» ͵ Ε] δὰ ᾿ ! ἦν ω] ͵ δ ᾿ ᾿ 

τὴν ἐκ ναυαγίας δατο πη] δὲν σύρεϑείη σώμα,τῶτο οὐ δεςείλαντες ταφῇ καλύψω ρᾷυ. εἰ ἡ ἀἰμιεϑον τοῖν 
ἊΝ οἱ ἃ οὗ ἕν ρ ) Ι ς 9. Δ 7 ΑΙ - 

ποιεῖν κῶν μΥ ὡϑοφ ἤξζο τὶ σθ:ργεσιας ἡ ἀντ οσις φαΐγῃ7) ξέφᾳ ὃ εἰσδὲν γον τοιὲ αὐθρώποες «οοὸς τοῖς [ Γ. " ον Ν Ἶ -ν " λ ἡ Ἁ -. , Ἂ: " : 

πιζομδύοις ἀγειϑοῖς. κη ἀζοιχεῖ τίωυ καρδιὰν τὸ σὺν οἰσίος.γ. χερί δ᾽ ὅταν εἷς τοι ὁμοφύλοις οὐχ ἔτ᾽ διτῆς ν»,» “ 
τίω εὐποιίαν καί βάλλωνται. 

ΤΙ μ 
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ἔατος Ἐν Ἐξ κεν 

ἘΞ ΞΕ 

ΤΡγηδης ϑυοροίο.". ι 

ὯΝ ἀπ} στα {πα αιιάϊτιοης6556 ϑοορείς. - 

τιοπ θη ΐδο οἰαδαν ἴῃ. αἰϊθηααι τούίαμι Δ οΥ- 

ἤδη, ὃς πάσα] θ ΠΤ υτο ραγαῦς, Ἐξ τδη χαυϊάφηι ατα- 

τἰσίηγα ἀταιιο ϑαϊαγηί πἶα, δα ηδὰ σα 0) σδἰουγ λα 

Ῥτοάγοιης (Ὁ]αμητὰ {ἰττοτ 5 τα ἀφητοδ (11. ἐχρίο- 

τἈτιίιι5, 41 το ιμηοίθης γηας ὃς αυαπάο ἤτ αὐ δο 1 

ὀχοιηάτπν: το "αἷς παυηδι8, αθα: ΘΠ ταγθιν ΟΠ} 

ΔροΙρ᾽ἄτ,ορυϑ δ! ρίαὐὴθι9 το ὨλσΙ θα .8» δ πὸ αν! πὸ 

αι] νοηξις ἃς Πυξεῖδες δ! αξξαμα! {της ΡΟΙΠΈΙ. Ου!ά 

ἰδίταν ορειηνὸ [ας Ὁ ξασίπλα 6» 80 ΠΏ ΟΠ 19 Ὁ 

(ομίοτιδαης δ Πτθ5 οχ Ριγθο 7 ῬΑ οσ5» ϑ0510»0- 

᾿ὩΠ] δύ [αιις οἰτοὶηι οἰσεὰ ἰοο 5 νίις δα Οεταίζπηι, 

ΟΧ Βηϊτιηλὶς ἀσοο 5.11 11} ΠΊΑΣῚ ΟΡ ἔοασς, Οἷἱο- 

ἴῆράο νοτὸ πο5, [1 τ ἔοταμα 4υάθηι πο  1)0115» ἃς 

ΠΟΙ Ετιιοῖς ροι ιηλυδ» ὃς ἀγηχᾶτι 5 ν τς στο. 

Ἐχ ἀαοῦις τσίταν αὐάα!ς ἀο ἀν βο θυ. ὃς ντ ξαρία- 

ἴηὰ5 ρτορτοῦ ΠΠρογοβ ἄτι! ὉΠ 665. δόντι ἀπὸ 

1Ἴ15» Ποτρύ αι ρ146}}5 ἤυναὶ ας τγατ! οἨοιαυημδ: 

οὐμ ππάποτὸ ἦτ ἐπαυ ονξασα νηΐ εἰ να ον; 

Ναἤρί ῬΥγηηΙΑσ. 

χ ὙΕἰοθδαν, χαὰλτι εἰἴΐδης ᾿αχυτο, ὃς ἀ δ] ]ςατ!» 

ΟὟ Αἰτῇρηϊ" ἀἰπίταῃι αἀοϊείσεπτι!!. ᾿Ναροῦ νοτὸ; 

Ομ Ῥαμρ ηἶτι5 οαπι ἀμ] θὰ παι σιατ) ΡΓΘτ Ὁ 

οοηάιιςοιοτ» νετγαηα}}}0 τηατῚ οἰτοαμηηαιήρατο ἢ- 

ἀν11}.5 ὃς ρ Γτατὶ πο ίσαμι ροιοτ 5 οορηοι ἀληζῶς 
ἕθγτα πγατΊ ις ἀο} τ]ὰ 5 ραγαγρη,} ΠΊΡΆΓΙΟΙ5 ΘΗ ΪΏ1 Ρὶ- 

[ρατουϊοναμη τἰσποῦθμηιν ὃ. 1ὴ ΡΟΓΘΡ ΙΗ 15 χα! δυ ἀλη 
ταροτίστις ἄτη ἐαρι]}5 τοοιηιδῦδ. (Ετειη ἀϊσορας 

ἴξῃρη ροῖο δέους αιοπιαάπηοάμμι γα 481 1} ττᾶμ- 

{ξτ]ς, τα! αμι ορίποῦ ἰαριάς αἰρεγίοσθιη Ραταη5) ρὸ- 

ἴοθαῦ ἃ ποθὶς» νὲ νρῦτγαιι 1 ἐαφογθιλι18, τας νοὶ 
ἰπαζοιιτι ἢ ἀροττο μι ογρογς Πα ίρρε Γοατ 9 ταά!ο50- 
Ὄλ ΠΟ ἔθετο ΠΟ Ροϊογας, ἸΝο5 νοτὸ πο ἢ (οἰ πη αι 
ἢος ΟΡ  βοισιν Θχογοθτηὰς,, νογαιηθίδιη ΟΠ 65 {πὸ 
Ὀχοόρτοης, ααἱ ἡσῃ ἀϊα τις αουπάδητν ἤλης σα 1 

᾿λαϊδθηχαβ,νε ἀρτίςατ! ροῆιηνιο. Νβηι π]] ἀϊποει- 
ὨΔ]Π6 ΠΟ]5 Οἱ ὃς αἷσον ὡς μγαῖο. Οὐ αν ἀαζονη νεῆς- 
ΤΟΏΤΩΣ γνηὰ » ΠΟῚ (οἷας; πφααο οι} (ἀκα! θιι5. (ο]}ς 
Ῥαιηρ νι ες, [δ ἃς αν ογατα ατᾶτα ξουιπάσαο ρῶς 
ἰξχπτιαη ἡχυϊτίτιάο οαπὶ (βηποίσατατ, ΟὨλη6 8 τα{1- 

Ποςροῦτα παν αἰἴα νοσαθατιν Οαπιατιι τοδτάϊ- 

»" τἰδϊοοη,αἰτα Ἐτατο, ὃς ρί αἰτοῦ θη τὐαέχαραι, Ἀ υΥ- 

ἃ Εηορας α]Ἰα. υᾳ Ογιηραϊα ρα θαι, ΝοΟδΙ 5 δι:- 

ἴθι Αταζως οτας τοῖα Μιμῖςα, ἃς ολμτατίους τοξοντᾶ 
Ῥοϊασις, ἃς οὔσης ἰφεϊτια,ισαυα!όαις Ρἰσαπηγίαῖ τ ἘΕι 
Ὁ} δἀξοτοῦαπς νοϊαρτατί8.. Νειο νεγὸ ρϑιοὶ ἐχ 

οοη(ο ἀαἰ δες» ὃς αιαχιτὸ ργσά γι [υἅπς]Δ 5 ΤοΙςἢ)- 
Ἠὰς ςοηιείαηίο παῖ] το] οἰπιαιῃ [οείσταμι. Ροί-- 
άλιν νοτὸ πχυΐτυινν ΡΥΘΟΙαΠῚ ΠαγΆΘ δα, ἀγσ ο τ ΠῚ 

ἢς τρηρῖν, ἃς ἡἰας οἷα πιρεῖπα ἰδοπιηγαζα ἅ1πο. Ες 

ἈΠ Πα τὴ οἰαπηοίι σαρίο παιμὶ ἀατὶ Ππρεαοίμη ὃ 

ἰδογαϊοων αἀοϊείςεμΐειη. 

τ ποβομῖτς Ηαγημοηΐο. 

ἔχυϊά ροῖο5 αὐΧ}}}} ἔεγτς» τὶ ἀϊςας» πο αἰ] 

ἢγδας τος πῃ οἰ η5: Πἢ Ἁ]Β1] ροταϑ ᾿μμΑγΘ; {15 τη]- 

Ἀὶ ἤυης Αϊοορασίτα τασϊτυγηίοῦ. ἔσο νογὸ ἡποιμο- 

4 5 ον Ὁ 

Τοῖς λα κωμοῦρ “πρὶ τοιοῦ τὸν δ δύτερον χιοῆνα! Μοι π
οϑῶ σαπαϑήθον ΧΟ] 

Αὐχένιος Αρρμϑιυίῳ: 

Ἐ! εδύ τι δυύασαι συμαοήειν κοὶ δῆτα λέγε «ϑθὸς 

εὐ δὲ μησὲν οἷός τε ὠφελεῖν »ἡλυοῦ μοι τονε Αρδίοποιγίτθυ 

ΕΡΙ5ΤΟΙ ἃ: νὰ 
- Θιωνύος Σποπένῳ. ᾿ 

; , ἊΝ ἐγ. . Ἔ, ,5.. να, ὅ. " 
ἌΣ ἀκουδ᾽ιφοτοον βαρυτούτειν ὦ Ὡκόπᾳ.- 

͵ ἢ .Σ β" ἵ ξυ͵ Ε 

ᾧ λειςόλον Αϑηνα)οι δίωνοθιουται ρίματεν δὶς 
ς ὦ Ζ ᾿ ὡν οι Ὡς ᾽ 

τίου τὡροθίωννωυχουχ εἶν ἐθέλοντες. κοὺ ' δὴ μϑυῇ 
᾿ Δ ΣΝ Σ ; 7 ͵ 

παρολος ΚΑΙ Ή Σαλομανο οὐ μολιςεὶ (ροναυτυ ὺ- 
; ͵ η ΘΡῸ 5... 
στ Ὡοϑ φρομεὶ λύυοῦσι Τὴ" πἴῶναν τὰ τορυμινήσια, 

τοις (αςφῆρας οἱ μεδνουσιν ἐπα γέλολ ἀν παρ οὗ χοὶ 

ὅτε δεῖ ἐὐἰπίοι ἀ πολειμησοντας ὀνθευδμαι ̓ λρία ἢ 
δ γονήν νυ ϊὰ φρατιώτιγοὸν τον μίϑε δε χομῆμαις ε-- 

ρετ» πλειόνων (οὐχ ἥκιστ ἐμπτρων αἰξμοις καὶ 

κύμασιν δπο καί χφιϑτο. τή οἰωῦ ὦ βέλτιςε δρῶν, 
φοϊγονὸν ἢ εὐγρορῦμ᾽ νοϊδολοηουσι σ᾽" ὧκ πρραιῶς 

κοὶ Φαληρόθον Καὶ σομωΐου τὴ μέχϑι μὴν ἐν τω γε- 

ρώςῶῷ τορϑστίντων ὀρ ων τοις τὸς ϑιέλο ςς ἐργά- 

τὰς " πῶς σὲ καὶ ἡμυεῖς οἱ μὴ οἷδε τίω αἰ ορον οἰθοτες 

ὑπομείναι μᾶρ. αὐοα το! ὅλον ̓ κοὴ ὁ πῆλολ( χοὶς 

αὐ εδράάσιν ὑπ ρενεϊ λοι]. δυεῖν ἡ ὄντοιν χουλεποῖν τὸ- 

ἣφ φόῦγην 65) τεΆνοις οὶ Γωυαιξὶ, τῶτε μενλήν 
ξί.. 

Φεσιν ὁμοῦ καὶ ϑελῳ ἤη τα οι οδιδῦνωι τὸ σῶμ - 

μϑρδιν ὄντος ἀλυσιτελοίς, τὸ φαγεῖν ἐφαγη λυοιτε- 
λέχεφον.. 

! Ναρσίξιος Γρυμναίῳ. 

Η Σ ὅσιν εἰσι φυφερ! κοὶ οἷ οἰ ξία δ 

αἰϑήνησι πλλοι οἵων τῶ μιειφοΐπιω. ἐνωγχος δὲ 

|ᾶῶμῳ} ἔχου »ὃ Π] στο λικιωτι μιϑουρδῥου τὸ 

σα φείο) υν τὡς δὴ ἔχη γαλίωιωντος ῷ “πελάυοᾷ 

πἴρυχλον ΕΣ καὶ συβὺμυςτέχαιν ἥμιν τῆς ἀδρίᾷ Ἶ 

ἰχθύων. ἔϊιων ἡλίνα αὐτοῖς κ γῆς τὴ ϑωλεης πο- 

Θἰζεται Ῥυφήκαζ. οὐ γὸ αὐεχόμδυος 27. ξύλων 

γῆς ἀλιῖδος ἔςτο ἱαπήτων τινῶν ξενικῶν τὴ ἐφεορί- 

δὼν καζακλιν εἰς,» οὐ γὰὸ οἷός τε φασιν δ) κεϊόταὶ 

ὡς οἱ λοιποὶ Χλὶ τῇ χῳταςρω μάτων, τίω σανίδα 

οἱμλαι γομίζων λίϑου τοὶ χὐτέρᾳν εἴτε πῶῤ ἡ} 

σιν εἰυτοῦ μηγανησοιδαι » τἰοῦ τῷ ἰςίουσιν δόνω 

ὑα»ηποτάσενίς ὡς οὐδαμῶς οἷός τε ὧν φέρει» τεὶς 

ἡλιαχας ὠπῆνας" ἡμὰν σὲ εὖ μόνον τοῖς ταύτίυ 

“ποίου μδύοις τίω ἐρηασίεν, αλλ «ὦ πῶσιν «παξα 

“ἔλῶς ὅσοις μὴ αὡἰϑλουσία πλούτου φρόσέςι ασοῦυ- 
ὴρ ᾿ "Ὁ" ͵ ΝΥ, “ . 

εἰώζεται γέρον ου δ' “υανᾶροις Τῇ ΘΛ ΘΈρΕ ΤΟ, . Ὁ» 

5 Ἃ Ἂ ! 
Ν ς Ἶ 

. Ἰσῶ γὸ χρυμὸς ἡΘῚ οαλαήα φεοορδμων δὲ ἅμα ου 

μόνος οὐ δὲ μὴ μόνων τὴ) ἑταίρφν ὁ Παμφιλοξ, 

ἀνὰ χαὶ γώραων εὐτο «ἰδιῆον τὼ ὥρων ,
πλῆ- 

οξ σωμείπετο μϑυσουρηοὶ πᾶσα ἡ μδὺ γὺ ὧπά- 

λῶτο κοφυβιφτιον ΜΟῚ (ὃ αὐληϑφίς" ἡ σἱὲ,ἐ
ρφι τοὺ, «ἡ 

ψαλτήθμον μοτεχοιρέξετο. ὠλλη δὲ σϑεπής: αὑτὴ 

ὃ χύμξαλα ἐπεκεέτει. ἔγῆετο οἱ μοὶ! μουσικῆς ἢ 

ἄκατος πλέα καὶ ὑὦ σιμὸν τὸ πέλαγος πρὶ παν 

ϑυμηόέας ἀϑαστλέων. πλίω ἐμέ γε ἰαῦτα οὐκ ἐ- 

τέρΤον" οὐσὲ γὺ οὐκ ὀλίγοι 0 ὁμοβίων χρὴ
 μιάλι- 

φῶ ὃ πικρὸς λαυκίας τέλχῖνος 
ἰεὦ μοι βασκαίνων 

βαρύτεοος. ἐπεὶ σι πὸ μιάᾶϑον πολυ 
(ατεδάλετο, 

γάργύφιόν με δὲ ἐχᾷ Ὅγαῦ 
ὠκείγου μέν ἄγιϑολαί- 

πολυτελῆ γέαγί σον. 

΄ς με οὐ τοὺς ἑτέροις ἔχπτυςοι ποιεῖν ταμά. 

ςἐφανωτεθος. ἐγὼ δὲ ὅπη ποτὲ τοϊβθί- 
΄ Η ἢ 

οἰ 
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64 ὈΙΥΕΚΘΟΔΥΜ ΘΚΕΘΟΚΥΜ 
σθ! οδη γήσομται! » ἔρϑος μυε οὐχ, ἐᾷ παρεμπεσων χα 
σῇ λογισμοῦ κυξερνά τι . ἐλλὼ τὸ γηφον ὧν ἐμοὶ, 

στιυέχως υἱαὺ τῷ πάϑοις βυϑίζεταιν πόϑεν γὰρ πο- 
τὸ εἰ ἁλιέα δύςηνον ὠγωπητῶς τίωὐ αὐαγκα,αν ὠκ- 
πορίζοντα δζχ ξοφζω ἔρφς ἐνέσιονψε χρῷ εγζᾳκεὶς 
οὐκ αὐΐησιν, αλλ ὅσοις τοῖς πλουσίοις κοὴ ρακοῖς 
γϑωφίσκοις φλέγομαι. κοὶ ὁ ποτὲ γελῶν τους ὧκ ζυ- 

ΩῚ ͵ ! εἴ ρα, ΗΒ4, Ὁ ’ 
φὴς παϑεὶ οδουλόύοντας , ὅλος εἰμ τῷ πώϑοις , γα- 

μησείω γυῶ χαὶ τὸν ὑμϑῥαιον ὠκφαντάζομωι τίω 
πάσα τὴς τερψεχόρης. ἔς: δὲ καὶ ποὴς εἰς ἐφξοοΐᾳ 5 ἦθ 
μετοίκων ϑυγείφιον 47) ΦΦ ἑρμιόνης οὐκ οἷοι, ὃ- 
πῶς εἰς πειριῶᾶα φϑαρέντων. ἀλίω μδὺ οὐ δεὸ- 
γα! τρφῖκᾳ οὐκ ἔχω. εκαυτὸν δὲ δείξας οἷός εἰμι 
ϑωλαήουρηος » οἱ μὴ μκαίνοιτο ὁ ταύτης πατὴρ δ 

μώι παρέξειν δχυτήσδειον γυμιφίον. 
Εγκυ βίων ἐλικτύσῳ. 

Ὑ νόμίω ἰδεων δὶ τὴς ἠιόνος πἧς ἐν σουωίΐῳ 
ΗΝ καὶ τεξυχω μᾶρον δίκτυον, ὅτου εἴη. 
κοὴ τίνα Ῥόπον οὐκ φΖονγ»ούμλμον ἐπονεϑὲν » δὴ 
δὲ χρὴ πὸ χρόνου στωλωμότητος σιεῤῥωγὸς ἐπέ- 

καιτο᾽ οἱ δὲ ἔφασοιν σὸν χτήμφι γελονέναι φ»ο9 τού-- 
τῶν τερον ἐγδυ. εἶ ὑφώλῳ «οεοσομελὴ, σοῖν 7τέ- 

ὅρα, ΚΔ κρότον ὅστο γιϑϑέωαι τ πλεγ μφτων. σοὺ δὲ 
οἷξ ὠκείνου μήτε ακόσεα τη. μήτε αὐ ἐλεῶ (ουλη- 
ϑέντος μέϊναι, μη σίνος Τὴ αἰδιοικουυύτων ὡς ἀνλο-- 
Ῥίου ϑιϊγώνειν δ χιχειρήσοϑτος. ἐγῆσετο οὐ οὐκ 

ὀνοίκων μόνον, ἀλλα καὶ σοὺ τῷ ποτὲ δὲεανότου λο:-- 
πὸν ἀλλότεμον. αἰτῶ οὐμ σε τὸ τῇ φϑορᾷ τ ,χεό- 
νῷ μὴ σὸν " σὺ δι᾿ ὃ παντελῶς δπολείᾳ «ροσένει- 

υ φ , ε " , ᾿ 
μας οἵκιςτε ζημιούμδνος, ἕτοιμος ἐσο ὥρός τίω 

"σιν 
Αλίχτυπος ἐγκύμονι. 

Ὑσμᾶμης καὶ βάσκανος ὁ τὶ εἰτύνων ὁ- 

φϑειλμός ᾿ φησὶν καὶ παροιμία. τίς γάρ σοι 
7) ἐμ φροντὶς “τὶ σὲ τὸ σαῤ ἐμοῦ ῥαϑυμίας ἡ- 

ξιω μδόον,κτὴ μα σὸν ξἢ νομίζεις" ὥργε τὼς χεῖρας, 
μᾶλλον δὲ τὰς ἀπλήςοις δηιϑυμίας. μιὴ δέ σε ἡ 
ἀλλοφίων ὄρεξις σίους αἰτεῖν χούρατας ὠκξια- 
ζεϑϑω. ᾿ 

Εγχύμον Αλιέμτυ γΓῳ. 

Υκ ἡτηστί σε ἃ ἔχεις , ἀλλ᾽ ὦ μή ἔχεις. ἐπεὶ 

., 7) δὲ οὐ βούλει ἃ μὴ ἔχεις ἕτερον ἔχειν » ἔχε ἃ 

μὴ ἔχεις. 
Εὐσωγίωος Λιμδμαῤχῳ. 

Ὑχ ἐς κόρᾳκᾳς φθαρήσεται ὁ σμοππούρηος 
(ν᾽ λέσδ,Θ-. φρίκῃ σιιεραν ΧΩ) μέφος τίω 
ϑλαταν ὠνεξόησεν ὡς πληήϑοις ὅλου φορφσιόντος 
ϑύννων ἢ πη λα μόν. χῷ ἡμεῖς πειϑϑέντες τῇ σω- 

γήνῃ μονονουχὶ τον κόλπον ὅλον «ἰδιελοξοιίμ. εἷ- 
τα ἰωιώμεϑε φ) τὸ βαρος μεῖζον ἰὼ ἢ καᾷ φορ- 
τον ἰχθύων. ἐλπίσι ουμῦ χαὶ 470 πλησίον τιναὲὶ ἐ. 

χαλουμὰμ μερκςτὶς δποφαΐνειν ἐπαϊγελλόμϑρο, 

εἰ συλλάβοιντο ἡμίν χα) συμιπονήσεωεν. τέλος μά- 
Γρ πολλῷ σείλης ὀψίας συ μυεγέϑη χῴμηλον οἶξ4λ.. 

ἀοςσππαιῖο εἰ] ἤγθα παγγθ.» ἀπο (δι ηοι ἀθη 5.00 Π 
(μ)ῖς 16 ἃ τατίοι:ς συιδογπαῦὶ, [δὰ πγοάετγατίο [δπι’ 
Ρεῖ αὖ αβοέζα (μδιηογρίταν, Ἐτομίχη ποίοϊο υοπιοσ 
40 ἴῃ ρ᾽[ζατούεην λα ἰσοπὶ 5 4υἱ νὶχ ποοοη γἰ νἱ" 
ἔζμτι σοτηράγαῦς ροτοί, ἀτηου, ὃζ νγθηάο ἠὖ το πΊσ 
Ἂἰτ δα ργουῇις φιξαάιηοα ἀϊτο5 ἃς ἐογπιοί 440“ 
ἰείςφητε8,ατάθο, ὃς 4] Αἰ] πα πο χἰάοθαμπι οο5».68] 
ἀρ τιαγυιη ἀβοξειθι5 (Ἔτι γεητρφημπης αβοίξα ρ θμ}8 
(ὰχη τοτιιβ, απ παρτίας αχροῖο, ἃς Ηγμιεηαῦ Τορ το 
ἀς Π|14 ΤΓογρίομουθθ. ἘΠῚ διισοηι ῥὶς ]α δηιοσὶ δριᾶν 
γηᾶ ΕΧ ἢ] 8 τα οχ Π]οσιηοης ποίςϊο χιοτηοάοτηΡΙ 
τρῦτη ουλίδι αης. Α]1Δπὶ ἰζαηπο ἀοζομη δάξογγε Π0ἢ 
ΡοΙ αι)» [ἃ πλεὶρίμμι οὐξεηάδης πααυϊηὶς ἰαδοσρυ5 
αἀςαάττιλνῇ ρΡαζτοῦ δἷκ5 ᾿σαίςαζισἀομθαηλΥῖ ατδὶ- 
τεοτ»ροηίατη πιὸ ργαίξαθο. 

Ἐποϑ πιο Παἰξγρο. 

(ςἝ ν] ἴηι ᾿η Πἰτῖοτε δα θη ἢ, νοις ὃζ (0Π 5 
ἐφέξυιπιν γεῖς » τοραι! δὰ 4αξιηπαπι 4 ροτοίηος 

τοῦ, Ετ φιοάαφῃημηηοάο ποι Γορία ηἰπιία ἂς φορίϑ 1" 
Πῆιη,, [δ ἀ ἰαπι τόροτίς νοτυήζατς ἔταξε Ἰαςεθαζ, Αι 
1}}} γείρομάερᾶτ ἰῃ το ρεοι] το ἔ}ΠΕ[Ὸ αητο μος 4118 
ταοΥ ἅΠη05. [)εἰπάς ίαχο {πὸ νῃ 15 ατοητὶ ἀρρὶ !οᾶ" 
τῇ, 1π πιο άϊο ἃ γοτιμαςι 5 ἀ ἘΠ τὰ διἴς, εἰπηαυέ 
τὰ Π1Π1] εχ ἐὸ νοὶ] (ἀγοῖτο ναὶ το ἤςοτο νομεῖς πγάμι!- 
(ς, οτὰ πδηλο εχ οἰγοιῃι μαδιτάτίθιις συδί ἰἸοημὶ 
αἴτίησεῖο αὐίπ5 ἔμογις. Ἑλέξαμ οἱϊ ἰζάχιις ποη ἱΠ005 
πηι (Οἰιλπ», νγιλην δτίδμη εἰδὶ αὶ ἀοπηιηιις 4ι48ν 
ἄοαμς ογα894 6 αῃ.,Ροτο ἰριταν αθς τοαιοά ΤΟΙΠΙ 
ΡΓΟΩΘ, τοΙΡοΟΓΘ πο) τα πὶ οἰξ. Τὰ γοτὸ 4] οΥὩΙΓ 
ΠΟ Ρδζάϊτίοηὶ ἀφ] παγὶς.» οσὐτα π} 81] ἀχπχηὶ [ας145) 
ΡτοιΏρτις οἴζο δά ἀοπδιὶ πο. 

Ἡαἰ ξέγρην Ἐπογηροηί, 

ἘΝ ἃς τη δι ο] 5 Υἱςὶ ΠΟσιιπὶ Οοιἶ5. ᾿ηαιΐῃ 
ργουο δ. Ομ] 4 Φη πὶ τῖδὶ πηδα σὰς ἔμης, Οὐι4π|7 

οὔτεπὶ νοτὸ αιιοά ερὸ περ] ροητεῦ μαθεο, τὰ ἰητ} 
᾿ΡοΙΦΠΠοπίδθιυις πμπηετας. ΑΒίζιπο πηδηας, ἱπηπιὸ 11" 
οχρίεῖας οι ρΙάϊτατος. Νεαις τα γί φ᾽]οπασαπι (" 
ΡΙἀἸτα5»4 ἃ ρεζτεῃάμπὶ ἱπιιξιπι ἀοη πὶ ἱμυρε]]αῖ, 

ξπονροῦ Η αἰιξίγρο. 

ΝΟ ΡετΙ) ἀθς τε χια; ροῇ! 465, γετὴπι χυα ποῖ 
: ΡοΙτάςς5. Ουοπίατη γοσὸ ποι νἱβοντ αὐ Π1{1" 

πχὸ τι ροίΠάος, μας Αἰ τς ΡοΙΠάςας,, μαθε ἡ ναι 
ποη ΠαΡ 65. 

Ἐμ αφρηης ΤρμρηάγοῬο. 

Νὰ λὰ ςοσιῖος οἰϊοίθτυς ἢ Ρεσυΐατος 1.65Ρ0115.. 
ΟἸαςίε σοηρσαίαζιη εχ Αἰΐσιια ραᾶστα πλατε ΡΟ 

Οἰδιδααζ » ΠῚ Αἰ ηζοῖ σαὰπ) ἢ Ομγη:5 ταγδα νϑμϊτεῖ 
ΤΠ γππηογίμ ὃς Ῥεϊδιη!άμμη. Νος Διιΐδι ἔγου ν 
τῖςαϊο » ξετὸ τοτυσηῖ Ππιμ οἰτοιηγάεάπημς. ΠὨε1} 
Ἰπά!σηαθάπιαγ » δζ ρδάι5 Ἔγαῖ στγδιῖις αυὰπι ΡΓΟ »" 
(οἰμπὶ οπογθ. ὅρ6 Ἰσίταῦ δυϊΔη) ΟΧ Ρτοχίπιὶς δἰ αυοὲ 
νοσΑρΑ 1118 » ΡΓΟΠ Ϊτθητος πος Ράᾶττος 615 ἀφτυγοϑ; " 
πο ]5 ορέ ἔογγοης ὃζ ἰάδοσο ἰαπαγθης, Ροτομπηὸ Π14΄ 
5πὸ πιὰ {τ νείρογαμη ζογὸ , πηαχίμηαμη (απ οί υπι Ὁ 
ΟΧΕΓΑΧΊΠΥΙ15) ἔπαζεηζοπη Ἶ4Π| ὃζ γογηχίδες [ςατοπιεπη 
ΒΠδης Ρ ται οποιη;, πῦ νῖ γίάοθσος τἰδὲ ὥςοσς ρἰπλῆξ 
νοΪ αἱ ἴξὰ γι ςοσποίζετας, αυΐδας δ ιοῖ ταδοβίπὶϑ 
ξοτταπα τὴς ἱπέοτταπαζαπη ηρυρηεῖ, 

χύσειμδμ μυσδῶσαν ἤδὰ τοὶ σκώληξ» δπιξρύουσαν. τοιαῦτα ϑηφάσαις . οὐχ ἵνα δχιγελῴσης ἐδὼ 
λῶστοι αὖὸ, ἵνα κφϑῆς αἐς χα πόσαις μὴ λέίγαις ἡ τύχη μὰ τον ἀτυχῆ καϊζᾳ γωνίζεται. 

ερρνψ 



""»" 

, Ἑμρίοιν Ὑ}4).{ΠὈγοὶ!. 

Ὁ: οὔλην. αι ἰπίμα!δ ἡ Ετθηΐπι θά το τ6 1 

ἃ δαιπογοιὴ οοπτοητίοίῃε πα]! Ἔτοα!α: γοα ἶς » ὃς αὉ 
Μὰ ρογάι, ΡἰΓτατίσηοτα φυοτ!αἰαηδην ΟΠΠ6Π) ΡΕΥ- 

ἰοίμοτς, Ατταΐτ θαϊαν μος δά 6 ΠΠΠΟΙΜ) φοίτα 5 

Ναρίπουυ τὰ ορείπηας» αι (ἀπφξὰ ν οὐ τζοια οοἰ τ π6- 

{ὰς ̓ ς γπχυδηι ἴῃ τηθη ἀαολι ἰαρτις 6 ..15]ρίς 50- 

ἔϊας 4] δομιμ μαι ΠΠψαδηιθη σοαμη ΕΧ τ ΠαΠ0- 

τίδυ5 ρ» (πἠρυιηπος νδεγουϊο ἰαἤπμας, Ν πὰς ἰσίτων 

ἄϊςε ἡγ1ἢ: ΜΏΠσ στὴ δας οχιοητᾶ δὐτ ςοἠ οὐ τ 1 

δυς τοηοί πον σαγπιθα οἿὉ . Πασηηδάἀπιοίιιη) ἱρίς 
παηοίαι τ. ΝΑ νπὰ οἰππ οἰοσδητια ΡΕΟῚ} ΕΠ Τ 

ποαις ἰπΠπγαηνθηζα τηυςᾶ. Ὠεήμῃς ἰη μας "πη1- 

Ῥταν ρθη άθ: 6:6 ρῸ τσὶ τοῦτα ἡδυξγαρίο τς αἴῇ- 

᾿Οἰατ, ὃς ροοιμ}}ς Προἱ τοῦ» ἀζα ας ρ( ΑΙ εγίαὲ Πάτα ΟΡ] { 

Ο]γίοη ας ἤπια αατ πνατὸ ὙΠΥΥΘΌῊ » οἵην ΠΟ 

Ροτότις Οταϊαΐη ἱπποοαῖο ἢ οι ὸ ἀρρο}]:5, 

Τα α[ογο5 ΕιρΊοο. 

αἶγα δά πιὸ ςοποιτατίοπεια ἰπἰτα!5 Ευρίοο. 

ἱ Νίαιη ἐρὸ υ Εις! δ το! σι ογιπη βωπιϊπατη αμρ- 

Ρέααΐ ΤΠ οο αὐτοῦ! ἰσιίσοιο αἰ (ρ)ιτῖβογο ΠιῸ - 

Τοὴ ᾿νῳρὼ » ὅζ Δ᾽ἸΟ 111} ηοδις5 ἔπατοῦ οχ σοσηδῆιο- 

6 οἰ, οὐ ἀδα πνάτῖπα ραθιΐδιη ἤλης ρΈροτοσ τ, 

Νοῖϊον ̓ σίτοτ ἃ πγαῖτο οὐδ λη τον ἁπλοῖ, ἃς οὔ δα 

τη οοτάο να] πογαζισρῈο 1 1ῃ ΠΛΔΓῚ (τυο » πιόαιιο 

γ6] ουτν Ραπορα ἀὐτ (θαἰατοα Ιασἀατ λα ἔτι 

ἽΝοτοι θα σοί ποταάφίηοην μαθοτο. 

ΤΟΥ οἰ ὀρ Οὐγ»"0η}. 

Π ςδυαη ἀπ πταΐαπι ρας ΠΟ, Νλαι ΔἰΠς νοῦ 

ἐς ΠχατΓ ΓΟ 5, ἃς Ἐραγ τοῦ] ἤτη ἰονρτορῖον α- 
{τάξις {ΕΠ ΠἸτατογη ἀρροπαηταγ ΝΟΣ νοτὸ οχ ἴὰ- 
Τ11}}5 σοηξεέξα πη ἃ Ρῖο 6ρ0}}8 (αητν ἃς αἱ ΟΠαἱγ- 
δοηίυηι δίδιιης, πος γάρραπι ὃς Δσδῖθηλ. φρά ὁ ἴατα- 

Ἰες 4 ἡ»[ἀτογύνηα: ῬΓΙΠΟΙρΡος Δα ΠΟ 65. Τότ! οδπού- 
πε μ διατς ᾿ξ» βγγτι! πφιηθαας αἰιος 1 ρΡεύρεῖαα 

αἰ Ποἰτατο,ουΠἘοά ες, αἰϊος αὐ ρείϊειι ἀείτπατῖς. Ετο- 
αλαη Ειεὶ τγαδξιις, οἱ υΠηνοά! οοϑσίε. Τπἰατα ποία 
ξο δι, χαὶ [611 συ άσιε ξοτίαηα νυ] } 1. 

Ομ ἡβῬγάηίος 1 [ἰ Ροϊέημο. 

Ἑπτοίλη (ρει δὲ ᾿μδηθυα μαβαὶ ἀθ αἄοΐο- 

(ορῆζο Ῥοϊγετγίτο. Ατδίτγαθασ δα ῖπι δι} Δαξ 

ἰξαν ἤαπην ΟὈΠΠΠ18 ν απτ εἰ ραῦγοπη ΠηάΘ ΠΩ ροίε - 
Ἰ0:15 σορίψηι ραταῖο, ὃς Ἰυγοατίοπ δι5 αι] {014 - 
τις πον συηι ἃς σα σοττ 8» αυοταιος ἔοτπις 6- 

ἔρληζια ργα τος, οχ μδαξταγθπι δυϊτοζαῦι αὐ ςοιτὸ 

ἸΠΑΧΊ Πγ4 1 ΡαΓΓΘ 1. (χουίΐταταιι. Αἱ ΠΠςυροίξσαπιρα- 

ἴΓ6 σρῃίοτο ντίτοτ, Γοσὸ απ!ά θη: δρυΪατατ» ὅζ ἴῃ αἱ 

ΘἸΠΟ 141 16 60 τουυρογοσὰπι ἰαῖν [Ὁ] οΠἢ 1η οσοαία. 
ΝΙΝ γεχὸ ιοά ορ᾽ράγαιη (τ οραίαταν, [δ ρᾶηοπὶ 
ἧς ἔσγο, ἃ οδίοπϊ πον ἢ χιληάο ξα Π σοι ἀΐεπι εσε- 

ἴς οιγρεῖος αὖτ οἰοαῇτος. Ἐτυϊεγαταβ Ἰσιταῦ ἢας 6- 

ὑϑας ἴρε ἱποστας ἔπη χυνά ἔλοϊδῃ,» ῃ ΘΠ] 481 ἃ- 
ἰτρορυς μαδος αἰτογονααο ίοτο 16 βυετῖτγααὶ 4}} ἀΘ- 

δὲ, μὴν οἰατίοητο νϑιὸ σομποτίαγι, ἀυρίοχ εἰξ τα- 

“οῃγηοάμι. δ,αΐο. 

ἡμέραν δ)πτελοίη εἴορυποτεῖς ἢ φαυλίας. ὀγχμδτὼν οιμ τῆς ϑαυμάςφης 

7) φρὴ δοώσεμμι. εἰ γὸ ὁ ξέφων δεῖται τῷ θρέψαντος, τί αὐ 

ἴα διπλουῦ τὸ (αρῤΘ΄. Εῤῥώσο. 

ΕΡΙΞ5ΤῸΟΣΙ 4. γϑς 
Εὐπλοὸς Θαλᾳοσέρο»τι. 

Ν τὐστεοσοίν ἤ μιέμηνας" ἀκούω γοίρ σὲ λοιοδδο 
οφυ γυνωμικὸς ἐρᾶν. κϑὴ ὡς ὠκείνης φϑειρόμιε- 

νον, πῶσαν τίου ἔζήμεθον ἄγραν καφήτεϑαι ἀπήϊ. 
γήλε γαρ μοι τῷ το γητόνων ὁ βέλτιςος στσίας. ἔς 
ἡἦ δχιοικῶς τί ἀλήϑειαν τιμίῶντειν., ΚΟ οὐκ αὖ 
ποτε ὠμέϊνος εἰς ψο. δηγορίαν ὠλίάδησεν, (Ωὐῆ- ὠκέϊ:: 
γος σωσίας ὁ δὴ0 ας! σὸν καὶ ἡδὺν γώώρον ἐν ὧν ὧκ ΤΠ 

“ ΄, 
λέηποτέρων ἐχθύων. οὐἕ ἐγκολπίζεται τῇ σαγήνῃ: 
ποϑεν οιοὗ εἰπέ μϑι φυσικῇ ς σθι δγάτονον κὼ γρῶ: 

μεφτικον 3 νὴ ῶ ἀρβίίϑιον ἀμέλος ὅεὴν ὡς αὐτὸς ἐφα- 

σαν, ἐπα ϊγένλων ὁμοῦ γὸ τῇ ὡρο τὴς ποιμοσκὴς 

ἠρφίάϑης καὶ τοῖς κρούμιο σι πύπταυσο εἰς ἴᾳυτα δα. 
σγανωμδινος μῆ σῈ Φ)1ὶ τῆς ϑουλοτίης ἢ “] γανήλον 

ὑποφζιύώη ψιλώσασει τῆ, χρηριτων, κρὴ ἤρηταὶ 

σοι τὸ τῆς ψαλύίας καϊαγώγιον ὁ χαλυδώνιος κόλ- 

πος ἢ τὸ τυῤῥίωωικὸν πέλφγος οὐκ, ἔχον τί σοι κρᾷ- 

ταῖν ἔχμζαλειάναε, οἱ ὃ ὔτερον ἐφερμᾷ, 

Θαλαοσέρος Εὐπλόῳ. 
Ηναΐγλας ποιεὶς «ζω «ρύς μι νουϑεσιαν ὦ 
δὔπλιοε. ἐγὼ οὐ ἐκ αὖ δογος ων τὸς αὐθροοπου 

ϑεφᾳὶ μυφοιγκυϊουδ πυρφόρῳ Κ᾿ τοξοφόρῳ πειϑό- 

μᾶνος, γ ἀνλως μιν τὸ ἐρᾷν συϊηγλεές" τῆς ϑαλατ- 

σίας ϑεοῦ τεκούσης τῶτο τὸ ποι οἶτον " ἡμέτερος 

“οὸς μητ φὸς δ ἔρως, καὶ ὑπὸ τούτου (ληϑτὶς φ«ἰοὼ 

κῳρϑίαν. ἔχυ ὥϑος ϑαλρ τη φίω κόρίω παρόπῃ 

νομέζων ἡ γαλοτείᾳ τως χαλλιςενούστωης δὴυ νην 

ρηΐσαν σωνέιναι. 

᾿ Θερῤμολέπυρος ΩἸπίμωνι. 

πὶ χῴτλια πεπύνθειμᾶν" τοῖς γὸ ὠλλοις οὗϑαρ 

καὶ μέτρωι καὶ ἣ παρορόσω «οροσεοιοὸς 

δα τίωω ὧκ τῆς ποιότητος λεήϊότητα παρίκριτοι 

ἡμῶν εἴὰ ἔτνος ἰὼ τὸ βοῦ μα πρὸ οἱ μὰ χαιλυβω- 

νιον ἔπινον. ὦκα ρεσπίαν σ)ὲ ἡ μμεὶς κιὴ ὀξίνίω, ἐλ. ὦ 

μφιρώνο, ϑεοὴ κρὶ μέοιξῳ “ότω δαίμονες οσδίητε σπτα- 

ρα βοήν τὶς ἀσγκού ταύτης τύχῃς» “οὶ μὴ τοις μδυ, 

σγίμ εκεὶ φυλῴδετε δὐ τυμῳ τοιὶ εἰδ το λοιμᾳῖ συ" 

γοιχίζωτε. ἡὶ γὃ φορᾷ τὴς εἰμδρμδῥης οὶ τοίαυτα 
κά- 

τίνα γκάσεν. ὦ δἰκα πείϑγο μδυ Ὡρὸς αὐτῇ; οἱ λέ. 

7} καὶ φινὴ κεχρημὸ οι τύχῃ. 
Κωνοποσφοαντως ἰδολίμῳ. 

Νεμιαίοῖς ἐλπίοδας ἔσγον δλὶ τῶ μειδακίῳ 

“πολυκοίτφυ. ὠμεΐωυ γερ αὐτὸν ἢ τεϑναγαι 
ἢ 

ἀυτο τὶν πτατέρω χύσιν ἐργαίσοι δ τῆς οὐσίας 
πολ-- 

λίω κῷ ἐδηφαίρυῦ το κοὶ καϑησυσταϑοιοῦτα 
μ9- 

τώτε ἡμδῆθ μετά τε ἑταιρῶν ὅστη χατο «ἰοὺ ὥ, 

ραν πρφεόδουσιν ἐϊξαντλοιῦτα ἢ τὸ στὰν 
ἢ τὸ πο- 

λὺ τὸ: οὐσίας. ὁ δὲ. ἐπειδὺὴ κθίνων εἰυτο ὁ ἡβυνή- 

σαις ἐίδετο, σιτεῖται μδρ ὀψὲ τὸς ἡμέφας ἁπαξ: 
«τὰ τῶτο τῆς ὥρας ἡλίου λοιπὲν ὠμφὶ σύσιν ἔχον- 

τος" σιτεῖται δὲ οὐδὲν ΤΙ πολυτελῶν » ὦλλ αῤ- 

τον τὼ ἐἰἷξ ἀγορᾶς κὴ ὑψον οἰ ποτε φὔημερλας 
ἧς ζαύτις ἐλπίδος οὐκ οἷο), 

, αὐ εἴα ὁ φιφεῶτωῳ ὀφείλων. λιμωϊῆοντι δὲ συμ ει: 

ΗΗ ἢ 
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Εὔβουλος γεμέλλῳ. 

Αρέκειτο μδὲ ἡμὰν ὦ τέρλων ὀςοῦ σικελιώ- 

Π-: “πλακοῖξ ἐπώνυμος ἐγὼ δὲ καὶ τῇ ϑέᾳ μό- 

νον φοϑθς τοὺς καϊᾳπόσής οὐ επιζόνδμος ἠυφρωμνό- 

μίω" μόχλησις δὲ ἰῶ πολλὴ αἰδιςεφόντων ῥαγη- 

μέτων τὸ πέμματα. ζω δὲ ὁ καρπὸς τὴς σεςούοης 

χαὶ βάλανοι φοινίκων καὶ κύρυα }} ἐλύφαν ὠΐξῃ- 

ρμδῥα. ἐγὼ δὲ φῳ-οῦς ταῦτα ἕχᾳ ςτι ἐχθοᾳᾷ βλέπων 

αὐέρϑμον ἐπαφήσᾳν ἐκκοντὸν εἴγανων τῷ πλακοιῦ- 

“ι΄ οἱ δὲ καὶ τὸ ἐν δανγεῖν ὅλημήκιθον ὀϊξέτειναν. καὶ 

κύλικος σιευεχὲς αὐἰδασοβουμᾶρης δγατροιξαὶ κοὴ 

μελισαοιᾷ ἐνεποίουω " τέλος ὥςπερ ὧκ συυϑήμα- 
τος ̓  ἐμἰω αὐαρτῶντες δγιϑυμίω γὁ μὰν τις καρ- 

φος λᾳᾷξων ὠξεκάθαιρε ᾳᾷ ὀνμζανονίᾳ τὴν βρῳ- 

μάτων τοῖς ὀδοῦσιν ἰνώδῃη ὑηγιάσας ἑαυτὸν οἷος ἰὼ 

ὕπνῳ κατέχεῶι κώνλον ἡ τῆς ρωπόζης φροντί- 

ζειν. εἶτα ἄλλος ἄλλῳ διελέγετο καὶ πανζᾳ αλον 
ἐπρῴηετο ν καὶ ὁ ἡσϊὺς ὠκένος κοὺ πόϑη τὸς ἡμῶν πλνα-- 

κοί εἰς ὁπόλᾳαυσιη ἤρχετο "πόλος οἷω εἰκὸς οἱ ϑεοὶ 

κατοικτείθαν τες τὸ καᾳτοίξηρον τῆς ἐμῆς ὄχιϑυμί Οἵ, 

μόλις ποτὲ ἱμείροντά με τῷ πδιακουῶτος δαογεύ- 

στιέϑοι παρεσι ασαιν. ταῦτά σοι γράφω οὐ τοσοῦ- 

τον δὶ τοῖς ἡ δόσιν ἡ ϑεὶς ὅσον ὅ 7) τὴ πωρφλκη τῆς 

δρᾳασυτῆτος ὀκίακείς. 
Πλχτύλωμος ἐρεξ,νϑολέοντι, 

Υ πώποτε ἐγὼ κλ τίω ὠῆικίω ὑπέμεινα 
{ν» χειμῶνα. οὐ γὺ μόνον ὧκ αὐοφλλή- 
λων φυσῶντες μῶλον δὲ φύρδην φεοόμδμοι κατε- 
χτύποωυ ἡμδβ οἱ αὔεμοι, ἐλ ἤδη χαὶ χεῶν πυ- 
χνὴ καὶ ἐπάρληλος φεοομδμη, «πρῶτον μδρ τούδα- 
φος ὠκώλυπηεν. ἐπφίίᾳ οὐκ ὄχιπολὴς, ἀλλ᾽ εἰς ὕψος 

ἤρετο τῆς νιφάσος χὐ μ(ῷ πομμπολυ, ὡς ἀγωπητον εἷς. 
γα! τὸ ϑυθίον ανοίξανίᾳ τῆς οἰκίας τὸν ςεγωπὸν 
ἰδεῖν " ἐμοὶ “ὲ οὔτε ξύλον οὖτα ἀσβολος “΄“τα--: 

ρίωυ. πῶς γὃ ἡ πόϑεν. ὁκρυσμὸς δὲ εἰσεοίνετο μέ! 

μυφλαίν αὐγὴ κοὴ ὁςφων.ἐ φλοῦ σε μζω ουὐῦ ὀσύσ- 

σειον Θοὐλούμῳ δραμεῖν εἰς του ϑύλοις ἢ τεὶς κα- 

μίνοις “ἢ βαλανείων " αλλ οὐδὲ ὠκῶσε σιωμεχίώ- 

οφίυ οἱ Τὴ) ὁυμοτέχνων αἷδε ἕαῦτα κυλινοουμλροι. 
καὶ χὸ αὐτοιὶ υ οὐοσπβιησία ϑτὸς ἰυῤωχ λει πορία" 
ὡς ουῦ ἡ ϑόμλιυ οὐκ εἶναι μοι οἰς ταῦτα εἰσιτητὸν, 

δραμὼν ὄχτο θραᾳσύγλου ξαλαᾳνέιῖον ἰσδιωτικῆς οἷ.- 

κίας, αρον τῶτο τοενόν. χοαὶ χκαίαξαλὼν ὀξολει δύο 

καὶ τὸν βαλανέα τούτοις ἵλεων καταςήσεις ἐϑερό- 
μίω γοις οὗ τὸν νιφετὸν μδρ πηγυλὶς διεδέξατο 
τὸ ὑπὸ τ κρύοις τῷ μεταξὺ διεροῦ πιαγέντος φοϑθς 
εἰ Νλήλοις ἐδέσεντο οἱ λίϑοι" μὴ δὲ τὸ ὅποξ ράσεω 

τὸ σδιμευὺ, ποροσηνὴς ὁ ἥλιος ἐλόύϑίραν μοι τίω 

“οροσοοῖον Χαὶ τὐδππάτοις αὐοιμῦμως ἀπέφηνεν. 

Αμνίων φιλομόογῳ. 

Πέκειρεν ἡμδρ ἡ χώλαζα (αρέως ἐμπεσοῦ- 

στὰ τοὶ λήϊα. ΚΙ λιμρὺ φαρῥίοκον οὐσδεν ων ει- 

ὈΙΥΕΚΟΘΟΚΑΥΜ ΟΑΟΚΕΘΟΟΚΥΜ 
Ἐπμϑμίμς Οϑριοίϊον 

Ῥροπεβαζαγ ποδὶς ὁ Οεἰϊ οι; ρἰοῖτα εἰυΐά οι 

Α-: οἵὔϊς δίσυϊο πουμὶη!5. ἔσο νοτὺ ζρεξαςυίο 

τοι} δά ἀδιιοτάάιμν ράγατι!8 οὐϊεέζαῦαι. Μαρηδα 

τποτᾶπι δἀβοτεῦαης,, οἰτουῶν οοσομδητθας Ὀ6 ]ΆΓ8 

Ρεπιηιαῖα, Ἐχαέξι5 ἀθζομν ογαὰς Ῥηζαςοϑ » δ φἰλῃσ 

ἀς5 » ρα τηαταηι ὃς ΠΌσο5 ΡΗΚΑΠΊ 115 ὀχ οιριθ. Αι 

ἐροὸ 10 Βας τηξοῖϊα πησαΐα οἰτουπηξο θη 9 οου]οϑ» 

οχροέξαθαιν γε τποῖρίμην ᾿ππΣτε 6 ἢ) 18 απ ΡὲΆσ 

ςεηῖα, Νοτὰν 111 Ὀο ατογαπι εἴμ 1 υᾶὰῃι 01 

αἰΠΠπλυμ Ἔχτοπάογαητ᾽» ὃς σαλσα σΟΠ ΠΊΘΠΤΕΣ ΟἸΕΤ 

ςυπηθοίατο » πιοταδαητοσ ας ἀϊ!άο δαητ. 1 αηάοπι 
υκῆ ἀς ἱπάιιιτια ππθαπὶ ουρίἀϊταῖοηι {{|] ρεηάφην 

το5,] αἰ ἀαπη ἀτγορτα {πρυ]α οἸδοτυπι ἰοτάο5 αὐδ ΓΕ 
(βἀηἴξης ἴα ἀθητιδι5»οχρογραθατ,γο πρ᾿ηᾶ51 εἰρία 
νῖ (Ὁπ1Π0 1} 015 τΕΠΟΓΙ 5» αια; υδίᾳ εὐχαὶ ν᾽ φίεῖαῦ 

μαάθδογθ. [θη αἰτας οατὰ αἰ το ἰδεπιοηθς παι οερατδί 
ἐ τφτν Ροτιὴὶς ἀρεῦθαῖ 5» αιὰπι νῖ (ἀδπε 48 ας ἀἐ- 

τἀοταταπι πος ρἰαξξηταῃι δά γοίςςη άιη) αρρτοάος- 

τοταγ, Ῥοϊετειιὸ αιοπιαάτηοάμπν ορίηον ἃ} οὐο- 

ταηζο5 τ ἀἰταζομ ππθος σαρ  ἀἸτατ 5» ΥἹχ τὰ 461} οβο- 

σογαητ » ντ αἱ τάητο ἀεἤΠάοτίο τοηοθατ , ρἰδοοηταμι 

ἀοριμξατοια, το εἶδ] (γι, μοι ταητίλν [υαιηταῖς 
ἀοϊςέϊατιι», αυδητῦ ταν ἀἰτατὶς σαηξεατίοης οὐξοξξι!δ, 

Ῥίαιγίκηλεν Ἐγοξ μι ροίεοοη!. 

Νησιαι Ἔσο ταηζϑμ τουηροξαϊθηι [ἢ Αιιϊ(άᾷ 
(τ ηι!. ΝΝΟ (οἰ λτ ολτ εχ αἀππογίο [ρ τάς» 

πὸ ςοηξηκὸ γαδηζοῦ γοητὶ πος ἰφδέξαδαπτ, [64 1411 
ετἰᾷ ηἰχ ἰτεηιθης ὃς αἰ τα οχ αἷτὰ σαάθη5 »ρεϊμὸ τε ΓΤ 
[ΔΟΙς ΠῚ μειμδας Ἰοοίμὰς ηῷ ἴῃ {ροχτῆςϊς, [84 1η ΕΠ 
Ρἰαπὸ το] οθατα ςοριοία πῃ: ηλ] ἀςῆιιοητιν εν οΙ Θ8» 5 
[Ἀτὶς οἴος, ἔφα β αρειτα ἰαπμπα ἀοπιἢ,ροΙοι ηρ ΡΟ“ 
τῷ ποίζετα. ΜΙΒῚ γοιὸ ποα» Πρ ηᾶ η66; ἔσο κι 
τεθας. Ομομηοάο ἐπἰπὶαυῖ νηάς {πρροτογοηι ΕΓ 85 
ΡΘηποῖγαθαῖνί0» τὰ Ἰρίας πηϑ ἀ}1ὰς ὃς οἵα. αρται!} 1Γ 
σίτας αυοάάᾷ Ψ]γΠΠυπὶ ςΠΠ ,νε ουττετξ τι Γ Βοίοϑ 
ἃς σατηληοϑ δαϊποασῦ. 6 α ης [01 χυϊάς Ρεγανττεράῦ 
4] δατπ τε οχεσςεραης, Ἐτοηΐη δαάξ 1}}}5 ἀδὰ ο- 
οταῖ ραιροῖταβ. Οιλπὴ ἰρίταν (δ Π] τη, ἤοη οἵδε ποι 
λὰ μας δάϊτιπι, Δα ΤΠγΑ 1 Βα! πε τὴς οῦτυ ]} [χὰ 
πάταγαμη σά, ἃς {Πππι4 ναουυπι ᾿πΈΘἢ]» «τα; [οἱ 
ἄἀνοδιι5 ΟΡ 15 ραἰ πφαυοόγειη ἢ 15 ρίαοδῃ8; οαἰεΐβοϊε 
πς ἄοπος ῃϊλιθη} σίαοίε5 οχοίρετγοῖ, ὃς ἔτίσογς γεδθ- 
τη Π]Πη1ο ςοηροΐατο ᾿αρί 465 ἱπαΐσθηι σοι ρΙ Πρ." 
τεητατ. Ῥοίξηιαηι νετὸ οἷας: 65 ̓ποοῆϊν, (οἱ ἐχορῖᾶη 
τις τ] θοταμα δοοςμι , ὃς ἀδαμπηθι]ατϊιοι 65 31. 
ξατίτ {Ὡρροάιταβας. 

“»»η1οη. Ῥίον οίεο. ' 
Βιαῖς ποεας τασες στα! ΠΠπο ἱπυροῖῦι στᾶάο» 

» ἃ ὃ. ἔλῃ!ς πα} γειυφάϊαμι εξ. Α ἀιιοξξιτιυπι {{| 
τἰσυπι ΠΟΌ15 οιπθπάὶ ποη 6 ἔοιίτας, ριορτοῦ ΠαΠῚ" 
τιοταπι Ρδιοίτατό. σης δυζουα τἰδὶ νὰ αάϊο, ἄς οθ΄ 
Ρία δῃπομαηια δας ἀπο ργστογίτοο φυῖς. ΟΜΑ7 
τα πλσζαος ἀἃ πὶ νἼσίητὶ τη 105, νι (αἰ ἦ εἰς ροΙ 
ἔπη οὐ} σοΙλίισο ἃς δοσὶς, Οὐὸς ἢ βοττ]}ς εχυτεῖς 
ἰταγαπι ἔγασιι ργοιθητζις, Γερξάδηυς εαἀ6ηι ΠΊΕ Π 
(ἀγα (δα οτιλπὶ πη Ἰογε»ἢ ας ξμουῖς νθετταςῖνε γ6 
γὸ οοπηιηϊτζας» γε 1 σασία ταα Βομὶ γιοιὶ ἰῃ προ 

[πὰς νιτα σοφέξι ρεσάδητζας ὃ ΘΧΟΙΠσπδητοΓ. 

ὅϑαι ἡμὴν ἐπτακτουὶ πυοφυὶ οὐχ οἷόν τε ὀχρὶ ἀπ αῖνιν κερμφτων " ἔς! δέ σοι ὡς ἀκούω τῆς πέρυσι «εηοία! 

λείψανα. ὁδίνεισον οἱμῦ μοι μυεσθέμινοις εἴκοσι ὡς αὐ ἔχοιμι σοώξεθϑαι κὐεὸς τοξ ν μδὸ πο πὸ άΐῖς 

καρπῶν δὲ ὔφοριίας γγνομδρης, ὠκτήσομδι αὐτὸ τὸ μιότιοον καὶ λώϊον ἐάν τις δ ϑηνία ἥνηται. οὴ δεῖ" 
δὺς ὠγειϑουὶ γείτονας εἰς ςενὸν τῷ καιοφῦ φϑειρομᾶῆμοις. 
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᾿ς 

ε οἷν 
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; Ἐπ βοΐ ἐν Ἐἰαισμὶ, 
(να ταγγα Ὠ1}}}]} ἀϊσπυμι ἰδ ότῖθιι φάξοιαῖ ἂς 
τῷ) ὁρξάαι, {ξΑταὶ πιο ΊρΡίι τῇ σοι λτογς π]ᾶγ ῶς 

ἤιος, οιι5, Ἐτϑαΐμι νῖτα ἤπια] ὃς πιο ἕατο ποθ: ο- 
[πίτυς ῃ ἀης Ν αας οβιισ! ἰοχ ἔατὶ Ροτο  ,οτι δηλ: αἷ!- 

αἷ5 πο απ ( ἄοηιι ζοπτίηθας δι {Πα ἀτ65 οἴ- 
Ξὰχ οἱ ὃς χαρά ἔατο ἀοίσείρειμηι οἰ, 14 εἰς ᾿πφυτα- 
ἐἰς τας ποι δῷ Εἰς γιζα ροπάογαζιν, ἐξ ἃ ἔοστα- 

Ὧᾷ τορ τις ὃς φάτ] Ἐγαταγ. ϑαπς 11» 4α ριι5 1Π 
ἴθττα οἰτὸ πηοτταΓ! 5.1 ΠγᾶΓ] “αὰτη πχαχὶηγὸ ἀτατ. 
ἢ γίτα ςοῃτὶησὶς, Οἰᾶτο οὐπι ἐοίαπα ἵστα μας οἴϊο, δά 
ἤάπο5 ἀροιάα5 αοςοάδη}», ἃς ἰητούνητος Βυξεύίαας 
νοτίου. Μοίτας οὰτπὶ οἰ τθαοτο ἃ Βοίροτο ὃς ἤτο- 
Ροητιάς ποι] ἀ {15 αυέξαπη » αιιὰ ἐφοόιμὶ 1Π 

ΘΧεγρηλὶς ρίασς ΠΠπττογ 18 ραττίδ ας ᾿ε πα) ρα εξτο 5 
οτάςς ἃς οατηαμα ογυζζαγο. 

υὐνοίαγοερλάος Ῥγιβοΐμο. 

Α͂ Αχίυνυν ἀπλίος πλϑαηιἤιης υτραηὶ ἔσπογα- 
τοῖο5. Ερο οηΐπὶ πδίςζιο αυϊ ραῇι5, οὐλὴ δα 

ἴδ διχς ἡ ἀκ δ μλη νι ὰς Γαγι ν οι ἱγὸ Πϑοςῖς 
ἰδ οἤἴδε οὶ μι ΟΡ 5 Βαθού δηλ ΡΘΟιμλ Ἶϑνν ΟΪθ ἢ8 ΡΙόΟρτοσ 
Τρ. ,6 πλοῖο Ργα ἀϊ θην οοηῖο Πλ6 χαοάδιι νιρα- 

0 δὰ Ματχι) ἀομτην νηὶ. [) οἰ πάθ τη Π|0 [θὰ 
αἰροίξι σα 1111)» ςδτγαξεις ρεύς}}}}5 νεταἃ χυδη. 
ἅτ σΠατταιη » ὃζ ραϊτγίἀαηη ἃ ψογῃ δι ὃζ τς: 5.6- 
ΤᾺ] Θ (Δ). 111 πτάηὰ τοιξτοιν, ϑτατίηι ἰσίτον νἿχ πο ἃ]- 
ἴσουζας οἱδ ἰαξειγαμη οχι Πππηαης ἢ πο φρρο!]αῖοι. 
δἰηὰς οὐ τι Ἰξοτοο Του πλα ρθοιμ}}5 Θροιο ἀϊςοτοῖ, 

ὅοῖ τα] ομτὶ 9 Ἰητούγοσαμίς, (Οὰπι αὐζδηι δά ταηξϑηι 
ἢ ληλλη οσο οὉ [ξιροίτογοι»ἐξατὶ πὶ ἀοίρυϊτ,( ρεῖ- 
Ῥισας ποτ 5 (αι ἰἀ ἰρπατὶοη θη ἐδεκρριῶας Αι- 
ἴδιηθῃ ἀαας ἃς ᾿ἰτογας Ροτοθας. προίεῆτ ἰρίταν [ἀπ|- 

ἴηα: βίαιοι ν(Ὀγᾶπι, ἃς ἰητγα πηδηίο πὶ τοζαιη Πάρι 

χόρτο, Μαρηυην αυοά αι παά πὶ [ἀπς 4] [ἢ οα]- 
οὐ] 5 ὃς ἀιρητογιηι βοχιοηίις νετίδμτας. ΝΘ μα Εὶ 
ςοπτίηραι ὁ ρα ᾳος Δοτο(ξιιηι ἀα: πιο! ϑνῖ ἰυρυηι 
Διζ [απογάζοίθμι νἱἀθαμη, 

υδηϊοοιε» Ῥράν)αηῶ, 

Ε γσὶβ τὸ ὁ Ῥῃαθδίάμα ἔαρ ί55)1ἀ4ας οὗπι παρὸγ 
[ΟΠ ἀστιιπ} ἀδίταϊοτί5. Οὐ δλἢ ἢ ΟΧ [1618 

ἢ 15 ΠΟ ΔΟΠΘΡΙ ΠΕ φὰς πο παρα 5, ΠΟ βοιις5,0 οά- 
ξληγ οχ ςοΥ δἰ δι: πο ἄτα σἈ}Π}πα}) ΠΟῊ τοὶ Ἰαμα τις 
146} τα οπγμο5 [ας ἃ τοῦ Αἀθὸ πιὸ τοῦ τὰ ἰπΧ- 

ἱαργοποιδίμηι οαθγιην Γαδ ππσυτη οο δον Τα νο- 
τὸ 8 ] ] τ) Παθος5 [οσισαμπη πο τη θά] Π|τὰ5 ἀγάσητς. 
οἦ να]ς, ὃς δῖ. Ἐρρο νοτὸ σταυίτον χαίάξμι ἔθγαπ,; 

Ἂν ΓΡΓΔη τα, 6 ἢ Ἰσ ΠΟ }}1118}}}. 

φραωβίαμα “Ζητεῖο. 

Ρ λτταίθης πΠ16 παροῦνταά [δ ν ΘΠ Γθι Υχοῦ Υ Ἰοῖ- 
ΣΦ ἢ ἀςσεγπαίς ατ]αο νὰ αια κα ἀττοιῃ ρΡοιτιηέι δά- 
ἴδιγογῃ, Τὰ νοτγὸ σου τπι οχυσ 8 ςοηαθατα ἔτὰ- 

Ὁ 0110 ραιται εἰίςοτο, οι ἀοίπος Τ τίσυτα ἂς 
᾿ΔΙδηταγὶς ἔεποχ ἤογεητοβ ταῖς ΠῸ5 ΡῈ6 1125 (011:- 
Οταςς ρου πά6 ἂς ἢ ἰαπιρυροίζοτγοϑὺ ΝΝοΣ αὐ γα ]οῖς 

Ἰἢ στο ἱαδοτίθιις αρά!οαξιιβ ε5 γο] ας 111101}15,.8ζ ΘᾺ} 

ϑηϊδας ςοιπραγαξι Ὁ ΝΟ ὃ σα}1πὰ ὃς ἔοοο αιαῇ ςἔ- 
ἄξῃς Ἔχρυ ι.5 65) Οὐ ἰσίταγ (ΠΥ ὈΊ] οι ψαυϊτυ 

δΠατηὶς ἃς τείρ᾽ταϑὺ [οτος πλῖοσ ςοΓῸρϑ ὃς τεσιηι 
ΤἸρίξ γογίχγο ὁ [}δηδχ. 

λ ᾽ “3“,39Γ Ὁ 5 

δος ΣῊ αἱ σέων πορισοίυϑμος. οὐχὶ τῷ ᾿π]ανείου καὶ τὴς ἐον 
λ ’ ͵ . ͵ ͵ ᾽, 

ρὸν βλέπεις βλέμμα καὶ ἀναπνέεις. πόπταυσο κέκροψ ἀ 

ΕΡΙ5ΤοΟΙ 8... Στ) 
Εὔξολος Ελῳπων!, 

: Ὑ δὲν μι τῆς γῆς αμειβομνίης το ίνων ἐ-. 
ξιον, ἔγνων ἐμαυτὸν δ ιϑδοιωῦω δι λοήη χρὴ 

κύμασι. ζ ζω ,δὺ γὺ καὶ τεθν ναι μιεμοίρα ται ἡμῖν. 
καὶ οὐκ ἐςι τὸ βίος φυγεῖν χιν ἐν οἰκίσμῳ ὡς κα-. 

ϑείρξας αὐτὸν τηρῇ. ὀνέρηος γὸ αὶ ἑξοέρῳ ὠκεξίνη καὶ 
τὸ πραρφμδον ἀφυχίον. ὡςτο τὸ ζην οὐχ κἱαῦ τού- 

τῶν ἵωλαντοῦ. ται. αλλ απὸ τῇ τύχη βεκέσζετωι 
ἡδὴ χὰ τινὲς νἂμ δὶ γὴς ὠκύμοροι. 51] ϑειλαἥης 
δὲχμιακοεξιοι κατεξ, σαν. ὡς τς οἰδωὼς ταῦ θ᾽ οὗ- 
τως ἔχειν, 5.) ναυτιλίαν» (α σἱοῦ μίαν χα) αἴέμοις ὁ- 
μιλήσω χαὶ κύμεσι" κρέξιηῆον χὸ ἐπανήκειν ἐκ βο-. 
ασόρον καὶ 69 τοντιοδὸς νεόστλουτον, ἢ καϑήμδμον 
ὅλ: τοῖς τῆς ἀπ οἷς ἐογατιαὶς λιμῶσες καὶ αὐχμη- 
φὸν ἐρι Γγανε;ν. 

Αγελαρλχίδης Πυϑολώῳ. 

Μ' ὡ φίλε κακὸ, οἱ Κ τω) πόλιν τοκοϊλύ-- 
Ὗ Δ ροι ἐγὼ γαρ οὐκ οἷσιν τί στα ϑὼν,οδέον Ν 

σὲ ἡ οἷος τινὰ ἄλλον δὴ κατ᾽ ἀγρὸν καρ θολου 
ϑεῖν, ἐπεὶ κατέφην ὧν χρείᾳ χρημῴτων ξουλόρμδιμος 
ὅλ) κολωνῷ τρία τοι χωδίον οἰξνγύσειντος μέ τι-- 
γος τὴν ἀςικῶὼν ὅπ) ταῖς Μαρτίου ϑύρῳς ἀφικόμζωυ. 
ἐϊΐξ καταλαμιξαύω «Ὡρεσξύτίω ὀφθῆναι ῥικνὸν 
σιμυεασακέτα τῶ ὀφρις χώρτην «δ᾿ αρχεχά τινα, σεις 
χοθὺ δὲ το χρόνῳ αἴτῦῦ κόρξων καὶ συν, ἡμιβρφ:- 

τῶν δζ χειεις ἔχοντα. οὔϑυς μδο οὐὐ μόλις με 

φοροσεῖπο ζημίαν γ ἡγούμδμος τω) ππιερσηγορθίαν. 
εἶτα τῷ ρος ξένου φήσαντος ὡς σεοίμίωυ χρυρίά--. 

τῶν, πόσων ἤρετο Ὡλάνταν.ἐμοὺ ὃ ἐὶ ϑαυμιάσειντος 

τί ἑῳξξολίω), διέήίυεν οὔϑέως. κα) δῆλος ζω δν-- 
φρεραίνων. ὅμως ἐσίσου καὶ ἀπήτει γραμματεῖον. 

'καὶ πὶ τῷ αὐ χιών τόκον (ἀριω κα! τίω οὐσιὰν 

αἰποϑέσει μεϊυυὸς εἰσέ τι μοι. μιόγω Τ| κακὸν εἰσὶν Οἱ 

γρἰξὰ τὰς ψήφοις καὶ ἡ. δωκτύλων τὰς χάμψεις εἰ- 

λινεδεύμδρμοι " μή μοι σβροιτο ὠγροίκων ἔφοροι «“αί-. 

μονες, μὴ λύκον ἐτὶ ὑκὴ δ ινειςὴν ἰσ᾽ εν. 

Ανίκητος Φοιξιανή. ὦ 

Εὐνγεις μι ὦ φοιξιανὴ φαύγεις. καὶ (ῦτα αῤ- 
Φ ὅλον τὶν ἀγρὸν ἀπένεγκα βδύη. τι γεὶρ οὐ 
δ ἐμὰ λαξοῦσαι ἔχε:ς; οὐ σῦκα οὐ τυρὸν ὧκ ταί: 

λάρων Ἶ οὐκ ὠλεκτοθάδων ζεῦγος οὐ ττὶ λοιπεὼ ῥυ: 

φήμκαϊᾷ πόώνζᾳ ἴςι σοι ἐξ ἐμοῦ; οὕτως ὅλον με αὐτὴ 

γΠλ σίοὺ πιαϑοιμίαν αὐαΐξεψασει δουλδύειν ἀπ: 

νάγκασας. σὺ δὲ οὐδεμίαν ὥραν ἔχεις ἐμοῦ δζαΞ 

καῶς φλεηορδύου. ἀλλὰ χαῖρε καὶ ἀπιϑι. ἐγὼ δὲ 

οἴσω βαρέως μδι, οἴσω δὲ ϑέκως τίωυ ὡτιμίαν. 
Φοι( ανὴ αὐρυντῶ. 

Δίψουσεώ με αῤήως ἥκειν ὡς ἑαυτζω ἡ τῷ 

ΟὟ μετέπεμψε γυνή" χαὶ δῦτα ἥχειν ἀΞ 

οαμᾶρη τὰ φοδϑς φἰὼ τέχνίω. σὺ δὲ ὀϊξαπιναιως
 

αἰαςεὶς ἐπωιρὼ τίω δέρίω ἀνακλασεις κυστῃ. οὐ 

“στ αὐσῃ ἀρίκουφον ΡΣ τάλαντον γέφόντρον πειξϑῦ 

τὰς ἀφ᾽ ἡλικίας ἃ γϑούσεις ἡμᾶς ὥςτις ατι γεαζειῦ 

αῤχόνϑρος; οὐχὶ τ χατ᾽ αἰγρὸν πόνων αφείσει! ἀερ.: 

ἀφρᾷς ὡς αδ'μώατος ὧν ὀϊξεωσοι "πῶς οὐ ᾷφ- 

ϑιλις χαὶ φέπου καὶ σεαυτὸν ὦ ὡρέσβυ. 
; ΗῊΗ κι} 



ΠΙΝΕΚΘΟΚΛΥ͂Μ ΟσΟἈΕΘΟΟΚΥΝΜ 
Οἰγεενα “Βαιοβα. 

ΕἘπαπάοτ ποίϊτοσ δα ἐρεδζᾶάος ᾿405 Π{|π|ι199 

Οοτίητμυμι ρσοβοῖίοι ν οὐτῖτ, πΠοὴ ἰά αιἢ 

ΟΧ πλθα ἰδηζθηϊία. θεὶς ΘΠ] Δ ηῖα ΓῸ5 {τ. δ πιοσ 

ἀϊ ἀιπαῇο ρδιχ"] ΠΣ ετὶᾶ τοι ρΟΥ!5 σαζετε. ᾿ εξεγτεν 

τὸ αὐτοηγ ποι ἰἰσορατ, αι ρρε ἅπι ποὴ (αρε ρειθρεις 

ΠΑΥῚ (ΟἸ ἴτας εἴδεϊ, πες αυεγηαάἀπιοαί ουτὴ ᾿Ππά 

ἃς λα ϊπιοττοτ; τα ἢ τον ἔπους γ5; ἡπυδηϊο, πε 

ἀασηιαδητοάις Τὶ ν δ τ ἃ τα ἀΠ]ΑΥ] » Τ1ΠῚ ΠΟ φὐἴο- 

ταῦ αιαυατ σηέίῃ, Ἰά ὩΣ Π] οὐτα ἘΠ ΟΝ ου ΘΗΗΤῚ 1Π|1 

ταδιῃ ποίξγατῃ [οεϊστατοηι. δ νοτὸ ὃ αμγ ΟΝ Πππ|ᾶ» 

τὸ ταπτὰ πη πιοτὸ. Ἐτοιαΐηι Ὠλο 15 νἸταπὴ ὃζ ργο 9 

1η τα {Π|, αλπα ἰς Ἰρίς, Απιατοτῖυ5 οἱϊ δα 1Πὶ ΟἸΠΠΙΓ 

πο,ᾳῷς ἃ Βαςομϊάς πη (πο ΠΠπλ5 σας (ιο]ὸ ἀρί 

πραῖΝ ἃ αυδάντἀδτοῦ ΠΟ. Πγ1ηῈ18 ντ τὸ ςουο 1) 

εοϑ 

Τλυκέρᾳ βανχδι. 
β ς ῶ. καὶ Ἰὼ Ι 

Μένανδρος ἡμδ( δλὶ τω 2} ἰϑ μίων ϑεαν 

εἰς σἰωὼ κόρινϑον ἐλϑεῖν βεξούληται. ἐμθὶ 
5 Ὁ“ εὐ “κὰ ᾽ ᾽ “ὝἮ ἢ 

μδρ οὐ κλνου οἶδας ὃ οἷόν ὄφιν ἐρῴςου τοιούτου 
Ἄ Ν « " ἕ Φ γι ᾿ 5» 7 ἰὼ 

μαὴ βραχὶν ὑςερήστη χξόνον᾽ ὅστο ξέπειν δὲ οὐχ ἐν 
Ἴ Ν ΄“ ᾽ ͵ ᾽ 5 εἰ 5» 

μὴ πολλάκις ὅποόδημειν ειωϑυτῶ. ουσ] σπῶς σαυτὸν 
͵ »»" ͵ ω δ «4,0. 6! 

πωρείγνήσω, μέλλονίᾳ ὅχιδὺμήσειν ἐχῶ. οὐσ!, ο- 
4 ἴω ᾽ Ν Ὁ“ 

πῶς μὴ (γυλόμϑμον αὐτὸν αὐ ουςαοδίωνω ὄπο σου 

κἀμοί τινὰ φέρει φιλοτιμίαν, τῶτο λογίζοιμαι. οἶδα 
ΓΗ 3 ες. φυ ς 7 ) 3 ,͵] ! 

"ὃ τἰω οὖσων ἡμῖν ἑταιρίαν φοϑθς ἀλλήλας " σέ. 

δοιχο δὲ ὦ φιλτάτη οὐ σὲ τοσουτον. χξηφοτερῳ “ὺ ἡ- 
͵ ἴω εἰ φ..4 ἃ, ἐν ᾽ Ἀ 

9ε; πόλθησοη τῷ βίου ὅδον αὐτὸν ὥκοινον. ἐρωτικος 

“ἀρ ὅξι δαιμονίως κοὴ βακρέσος οὐσῆ; αὐ αἡμ' σιυ- 

τς Ὁ 

5-..--.:3 
ππραι ἀρτειοτο τοι ΤὭΣΕ.:--" παῖς -- πο ρα κα δες “ας 
τες τ τοτοσιτοθίξιο, ας τος ἘΣ ες Ξ τον τς τ τ τοπ Ξ τς, τι φ ΞΞ------------- - - --ος- ------ -  --- ΞΞΞ- »- 

5 ὕξαυια : ς 4 κε μετες τα. ᾿πὰῖω. τι 

-ϑ- ᾿Ξ Σ ἔξαςς - -α- .----- 

τσ τον 

Ὁ Ξ ἘΞ «τ τε ταν ἔαρι τς αν ς 

᾿ ", ͵ ἃ ὶ ᾿ " “Ἄν. 

θρωποτώτων τι; στο ογοιτο το γὺ σονοεῖν αὐτὸν 
οι εν ᾿ ᾽ ,Ν ὯΔ ὩΡ » ! εἰ ζω 

ἔλαττον τῷ σὸ! ογτυλοι ἢ 7. ἰὥμέων ἐνέιθεν Φ' 
Ὰ “" Ἴ ΄ "} ᾽ 

ποδημίων πεποιη τη γού στῶυ “είϑομιμ ἴσως α«-- 
ἢ ἴω ε 7 ! ᾿ “ ε 

τι σΎ ΜῈ τῆς ὑπτον αξ᾽ συϊγινωσιν: εξ 'τα)ς ἐττμθ61-- 
΄“ ᾿ 3; Ρ ͵ Γ Ι 5 ᾿ ᾽ Ε] ἃ 

Χο ς ὦ Φιλτουτη ζηλοτύτπαις. ἐγὼ οἢ οὅ «δῷ μα- 
« γον ͵ ο΄. Ὁ 8 ξζο 2 

κρὸν ἡγοῦμαι Μεναν δρ5 ὄρ μὐ τοῖν ἐρᾳςου.λλως 
" ͵ ᾿ ἜΣ. “ ᾿ , 

τε κἀν μοι κνισμός τις ὥϑος αὐτὸν ἡ ὄδζαφορα "υη- 
; νά ἡ "ει (. ͵ Δ 

ται, σδεήσά μν4 ὅχὶ τῆς σκίωυης απὸ χξεμητος τινος ἡ 
7 ». “"Ὗ᾿ » ᾽ “ 

“φίλου σακοφς λοι σδοροϊάσαι. ἐνὶ σὲ ἐπτωνελίη μοι 
Φ 7) Ἢ κ΄ ") Ι ͵ εἰν 

οἷος ὠχφτο, πολλλίω εἴσομαι σοι χώραν. Ἐῤρῶσο. 

Βακχὶς ὑφριδ. 
͵ Ν ε “ 7 ἡ ᾳ. ͵ Ὶ 

Ασα σοι ἴσμδμ αἱ ἐτα)ραι χώώθαν᾽ 15 ἐφ 76 

ἡωδῃ! οὐχ Ἰη7ν ἢ φριωύν' ὁμδρ γὺ ἀγοὸν μό ἡμὴ. οὐχ ΥΠΉ: φρωυγ ομ» γῶν μόνος 
εὶ ς ΄ λ 7 ᾽ ͵ ε ᾿ 

φρίωης. ὃν ὁ ποβὶ πονηρὸς ἀυϑείας ἐπανείλετο. ὁ σὲ 
ε ἴω δ δ. ν ὦ Ἢ 3 ω 

κίνδιωυος ἀτώστον. οι γὺ ἀταστῃ ωἰοῳ δ ἐρφῳςῶον 
, , - ͵ Δ] »“᾿ ων - ͵ 

αῤγύφλον,οὐ τυγχάνομδῳ ἢ τοῖς σδυόδουσιν ἐντυγ χω- 

νουσοι ὠσεβείας κριϑηήσο μυεοτογητέπραῦ ὅ)ται κρειῆον 
ενν ῶ , 3) ͵ὔ ,ιωρ» ͵ 

ἡμὲὴν τῷ Θΐου καὶ μηκέτι ἔχειν ὡραγσίω μῦτε 
ου ΓΙ ΓΟ 7 ““ υ ᾽ γί ε - 

τοῖς ομίλουσι παρέχοι ᾿γὼ οἢ͵ οὐκ ἐπ τὸ ἐτώμροιν 
Ω η δι ε! ᾿ 409. ,͵ὔ "» ἃ ςὙ 

ἡτιωσόμοεθω, ὅτι ππνηθος δυσείας εϑόςης συρέϑη. 
ΕἸ 7 εἴ ) Ρ διε " - ͵ 

αλλ᾽ ὅη ἔλιευοὴς ἐρίδης ζηλώσομδρμ" πολλὰ τοΐ- 
ε] ἃ 7 ἢ ΓΩ 

ν᾽ 

νυ ἀγωϑο γ30."τὸ σὸ! τῆς φιλανθρφοηήας. αὶ γὺ 4. 

7 λ οΟ 7 ε γον γ 

τοάραν χξςην σεαυτζύ φὐδλεσζύσον. καὶ ἡμίῶς ο!451-- 
α’ ᾽ 2 

ψουδυ ὼς σὲ αὐτ ὠκένης παρεσκοζώσει:,εἰ σὲ δὴ νὴ 
ς ͵ , ι΄ “ὯΔ ͵ ͵ ὁ" “πὰ 

τον λο λον γράψαις τὸν ὉΩΡ τῆς Φρύνης, τότε ὦ ὡς 

ἀληϑοῦς χρυσοῖο αἱ ετέραι σῈ φήστη μἕὲρ ὅπη ποτὲ 
Θούλει τῆς ει χοὸς. 

Βακηὶς φ:υὐγ. 
Ὁ ᾿ ! Ω 

ΘᾺ τοτοῦτον στε τῇ χινδιιύου συνηχθεϑίω 
κο, ει! γὴν; Ολ 3 ΕῚ 

φιλτοί τὶ ὅσον ὅτι ποϑήφιυ μὰν ὠπη Ν ιλώγης ἐ- 
“ ᾿ Ω" ε Ἵ ᾿ Ἂ 

ροφου, χοῆξον εἷὲ σὺ ρές ἑῳρίδην στιυμοϑίω. τίω γὺ 
Δὲ { ν ᾿ δο.Ὰ γ Ἵ 7 ͵ 

εδέκ ων σοι χῷ φοὸς τίω) σὔτυχεαν γέ ονενα) νομι- 
. ΄ 7 » 5» ἃν 3 ͵ ,ὔ 

ζω" δέμαξόητον γαἱρ σὲ οὐκ ἐν τᾶς Αϑήναις μόνον, 

εἰγλ ἃ πὶ ἐν τῇ ἐνλασὶ ὡπασῃ ὁ αἰ γων ὠκξνος πε- 
“εἴ ᾿ » ἢ ΄ δλ δ ὰ ᾿ ᾿ Ι 7 

ποίηοεν " συϑείας νὲρ γὰρ ἱψανίω τιμώρλαν δώσει 
συ ΄, ε ΄ ἤ ΝῚ ε ἥδ σῳ ἃ ξ΄ 

τῆς σῆς ὁμιλίας ςεοούμαμ Θ΄ .αο)ὸὺ ὀργῆς μοι δὸ- 
“φΦ Ἁ ὶ λῃ, ᾽ ἤ ε ἵ 

κεῖ κινη ϑεὶς δα τί ἔμφυτον καϑίαν ὑῶράραι τὸ 

μέξον ἃ ἐρωτιυῆς ζηλροτυπίοωρ᾽ κὶ νῦν ὠκειῖνον ἐραίγ-- 
» σνι “. ὡὯἋὰ -“ ιν δ ν ε ι ΟῚ 

ζ αφλον εὖ ,ϑιἡ υαῖδάδην. ομδὰ γὺ δζᾳ Ἷ ᾧ συ- 
! ͵ σα ΝΣ ἝΝἉἜ ͵ ξ' ᾿ 

νὴ γρείῶς χύξὰν δ "λὺς ὃς: απεϑαά ζε ὡς δελόμδρος 

{{] ἐρφμδιρμὸν εν τον “τοι ῶν.ο ἤἈγτχῖ ὑποτόξ[μφιτι “ἧς 
" 74 Υ Ἀ ͵ 2 " 

σιροης σπαρωξιυυται ρος δέχου Ὁ) σεοιλιν σδὲ ὠντὼ 
7 Ν, ““ Ν ᾿ 7 Ὕ ᾿ 

εἰεησᾷς ( λιζανίας, πὶ πολὺ χρυσιον. Μὴ δῊ κα Ἶαεδιας 

4υά ΠΠμπηϊογαπι σαιηα ργοξοξείοη ἕ {{ Ὁ ρΉΪς, ΠΟΙ 
Ρἰαπὸ,ντ ογο δ, ἀτιοῖτ, Εοτταῖῖο τὴς (ἰριοΙοη 8 αἵ“ 

σαθ5. Ατ ἀα νοηΐδῃι ὦ δηλὶς ΗΠ Πα ἀμ άτΟΥ 15 Ζεἰοῦγ" 

Ρ Ϊ5. Ἐρο νοτὸ πό οχίσυμτη ἰμάἀἴσο, Μοηδηάτι ἈΠΟ 

του ροζάοτο ἃς δυλίττετς. Ἐπ] οααΐη ἢ αἰεὶ ὥοἢ" 

τοητιο συ δὸ νοὶ ἐστεουογῆδ το δι ὁροστοθιῖ ὯΝ 

ἴῃ ϑοςπαὰ αὖ Δ]!!ὰο ΟΠ γοπιοῖα » ἴσι ΤΊΡΆΙο ΔΟ ΟΡ 

οὔαϊεῖῖς ργοίοιμα!. Οιὸ 4 {1 τα! 5 τεά]οσιῖς υδλάπηο" 

ἄυπι ἀΠςο τρια παι εἶδ] στατίαπι πάρ ΡΟ. ψ,αΐε, 

Βαιιρὶς Ἠγρεγά. 

οἷο αποβ ίζοττα εἰσ] στατίας παρθηλιι5, δέ γ, 
μιοάαις πο εῦη), ποὴ πιμγὰς Δ} Ρμ γῆ 

(ὐδετάπίοη ΘΠ ]πὶ δα (Ο] αν ΡΒγγμθη ἐροΐγαραῖ, 4.0 
Ρεἤπιας οητη!ῦ ΕπΙ Ποίας [!ςοροιαῖ, Ῥοτγίο! να 

ἀ οἰηπο5. Ετθηΐπι ἢ ρετοιτος αὖ αππιατοτγιι5 ἀὐρ ο΄ 

[ΠΠΠ) 0 ΠΡΟ ΓΑ ΠΊΠ15» Οἵ 1 ἀἄδητος ἱποϊἀογπε 

ἱεηρ οζατὶ5 σοπαἀ θη η ΠΊῸΓ 5» [Ἀττι ΠΟ 15 εἰς μαπὸ 
ν τᾶτη το ΠΟ γ6 5 Π6Π706 ΔΙ Ρ "5 Περότ ΠῚ μαρδ' 

γΘν Ε] Π15 401 ΠΟ Γαπτὶ ἐπὶ τἀ 0 μαῦροηῦ τα, 

ςεΠςτε ΟΝ αῆς νοτὸ ποὴ ἀμ} ὶς [ζοστατὶ 6 ΠῚ αοοῦ" 
(δίνας , Παοπίαιη τπαΐ ες Ἐπτμΐας ἴηι ἀπιοῦς ἀἐρῖς, 
Βοηΐις εἴς. Ατ χυοηΐαηι α΄ υτις ας ᾿ς Ηγροιί ον 

Ιλυδαδιηνις, Μαΐτα ἰτάηὰς εἶδ δόοηα οδιιο τ 707 
Ρῖος ἤζατο παυμηαῃίτατοῃ). ΕτοΊλ 1. Ὀσπμπα δ] ἔκ 

ται ἔδγααθο, ἃς ἔδεε ΠῚ ντ ρτο "114 πος τδὶ σταυ)ᾶ τό Ἵ 
ἀϊτασ! πηττις. ϑ1 στη οἱ ἀΓ ΟΠ 6 ΠῚ 4141) ΡΓῸ ΡΠ, 
ηδ ΠαθυΠν, (ογρίτῖς «ταπα γοθοτα ΕΠ] ααιγοᾶ Πκτι 
ποϑ ἰτοστὰ οεὶρομναονν δίσαπαιιο νοϊμοτὶς ῃ Οὐφοῖν 

βαρ ῬΡυγηκ. 

Οἡ ταπίυπι ἀοϊούδαι οχ τ5 ΠΥ] [6 115 ρα 
ΤΕ μηπιναληδασεονς αυδ ἃ τ]ὸ ἀπηάῖοτέ “ 
Ὀογατα θομπιπ) πφέξα 65 ΗΥρεγάθῃν σαμάϊο (μὰ 
τὰ ςοηπποάο αθοίζα, Νατα τἰδὶ ἐυνά!οιιην οὐ 41} 
[ἀϊτούταϊθμα ςο ΠΠ αὐ ίτγοῦ οἰ θγθπι επί πὶ τε 
(οἰλπν Ατῆφηὶς » νοσυπαθεία ἴῃ τοῖα Οὐσοία » ΟΕ" 
ταπηθη ἢΠΠ|ὰ ἔθος, ἘΛτΠϊα5 θη] ΠῚ [Δτ|5 ραπατι 
ἀσάετγίς οὐ πὴ τα σοπ διά ἴπηθ ργ πα λταγ. Ετεηὶ᾽ 
γα τὰ] νἸάστις σοπηιλοζος5 ργορῖοτ 1 τα {πε΄ 
τίατ δχςοπηῆς τποάτινι διπατοτίᾳς Ζείοιγρ δ. Ε' 

πυης ἔᾷτ [οἷς Πΐσην ππαΐοσο ἀσθοτς ἤσστατο 40 
Ηγρογάςμι. Εἰς δηΐτη ρτορῖου Ρδττοο Π11 9 
εἰάπι γίἀόταννοῖ]ς ἀπυασὶ,, δέ (ΕΓ ἀπιαϊοσδηλ ρζ' 
θεῖο. ΠΠ6 νοτὸ πιαΐο π41ς1} {πος οῖι . εχαίρεϊ 
τιις εἴτ, Ἐχροΐζα ταν αὐ ἐὸ Ριςσος (ἀρρ! οτος 

Ὧ65 δά τηαρηαη} Ὑ1ΠῚ ΔΓ, ΝΝδς ἐρπ οι μάβίδ 

διηὶο ΠΠωγα, πὸ5 ἰσοσῖα, Ὥξαας σοι) τδονῖ Ηγρ 

γιά 65 πιαϊὸ ςο ]αΠΠς ννάδατωτ, ὃς Ἐπτγ ΟΠ] ριεοἰριν 

ὔ ε ΓῚ ΐ ρα Ως 7 .-“ “" ᾽ 5 ς μ 

τήσης ἡμὴ ὦ φιλτάτη Τ ετα ρῶν μ ἽὙπερί δὴν χα κῶς δόξαι ξεξουλευ ῶς ποιήσης,τας σὔτυε ἵκει 
(φοὐσιεμᾶρη.) τοοι 



ΜΟΜ 

[4 οὐ ἀαδ᾽5,ηεας (δυπηοπίδιι5 ἐούιμτι 41 ΟἸδ] ἀἱ- 
Ὁαης . ηΠ νοεῖτε ἀπαοογαῖα τπδιπλ ας ἱαάἸοϊρα5 ο- 

ΘΠ Π7δς, 1.1] οτατογοία ορὶς αἰΐδζαγαπι ἔα ς, Π 4 
Δ ὌΣΣ Ετορηΐπ νῦ πος μεῖδαι οοπιηιοάὲ ὃζ ορροῖ- 
ἘΝ ἤοστοι,, εἰι9 ἀοίοπἤοης ἂς Ῥατγοσί πο εβεέξαμι 

Βαροδες ΤΠ γυν βῆ 
ΝΕ ΤΟ] οΓ φαίάθηι ἃς ργαξαηείοῦ αηγαῖοῦ ΓΙ 

Ὑ ᾿οῃτίηραι, )οπληα Νὶ Θηιιϑοίξα σαμπὰ Ἐπιγοἢ]ο; 
ὅδςξ πίῃς ἔομο 5,ν Ἴτάπ οχίραβ. ΠΠ ΠΧ ἀπγθητία πλὰ- 
ἰδ. φῃδά εἰ πυοά! ἔογηχε ογε Δ{{Ππ|. Ἐτθη μὰ δὰ 
ἵγποβ διπούθηι προ οέξα Μγεγῆγηα ίε ἀρρίἸσαθὶς. 
4 νἱἀετὶς ΗἩγροντίάδη ρυησεῖο νου] α ἴδ, αιδά πι]- 

πιὶς πης τὸ οὐγοῖ, ἘπῚ}16 αἰΐαιι μαδεῖ ἰς ἀϊσηδῃι, ὃς 
ἴι αἰηατογθιῃ τἰδὶ σοπθἰθητοιΡοῖο 4υΠρΡΊ απ ΕΝ 
ξοροχ ν άςδὶ5 τὸ ᾿ το ποι ρίτη δας 1 1181}4}18 ῃά. 
Πλὰϑ Π] ΘΟ Πς., φὰς Ἰορο8 νὶοίατο. δὶς ἰρίταν Οἰδ᾽ ρευ- 
φάρας, τὸ μοδὶ5 οπλη δας» ηαὶ  επεγθαὶ παιπιδῃϊο- 
ἔξ. ςοἰἰπχις οὐϊο ἃς ἰηδενϑι εἰς. 

ΤΡαῦ ΤΡε[αί., 

ἈΝ ραμαιν ογθάϊ ἀΠ}| πὶ ἔοτο , νὰ οχ ταηζα ἔλπ1}-- 
ἱ Ὑ ἰατγίταςς τα ἱῃὶ Αἰ Ἰ4αα οὐππὶ ΕΌΧΙΡρΡΕ σοητγοσοῦ- 
ἐὰ πα(δογοταγ, Ἐπ Ζυίάσιι σατοτα αι θιις εἰ Πιθα ΠῚ 
ϑρδύδπι ἀσοουπιχοα δι γοιλη ἃ θά λυ σαοῖ ΠΟ 
ἐχργοῦτγο. θὰ Ῥαμρίο φυοά το ποῃ Ιατετραάτιλ 
ΠΟΌῚς ἀγσοητὶ πυππθγαητο» Ζιδά Πᾶς να ἤρι Δάο]ε - 
οἴζοης ἁ]αδηάο φορίλιῃ ἔοτε ραζαθαῖ, ποι φἀιη]ῖ- 
ἴοδαν, 566 ὀρτοριὸ ρτὸ ἢ] 5 πο] 5 γθρέά!ϊς ον» 
“πηζοηι Μοραταμ ν οἱ 5 στάταμι ἐἰκεναι Ετρα ΠΠ|4Π} 
νογὸ ρογαοτα τα τα Εὶ ιφάδῃι ογαῦ ϑιγατο 5 σι; 
ἐἰρίςῖο, 564 ἤδης αἰ Π}] αγθίσγαραγ ἀἀπιϊγᾶδιπι δὰ 
Ποιλιμαι ας Θο(Ἷ μι] τα]ὸ ἰοαοτγετα. ταῦ τοι 

Οἱ; ξο Ἐπὶ ὃς τοταιη ποέξοπι, νημιοτίς ἀριά πο 
ἸΔηΘθΔης.Μ Ἰταθαῦ γοτὸ Εὐχίρρεη. Ῥιεϊπλλμ ΘΏ 11 
ἀοτϊάοηάο ἃς ΜΠ] άφηάο ἀφοίαταρατοάϊαμ. οἰ μάς 
ἌΝΗΝΟΝ » συσάδηηι ροξηχατα σάπθδας ἢ ΘΠ} αι 

πατέρα τες ων. . Ατἰμαιπλαπι 18] ραάογόηι 
ἀζτι! ἰτ, οὴ ἢ] ἰὴ ΠΙσιΙΠῚ Ρεἀοτγοτζόμησιιο σοημτία ἰᾶςε- 
ἴθς, Ν Ἰἀοθατιγ ἀμξθην ταλῃιὶ πγαϊὰ ἀροτο δα πς {0 γον 
ουΐπ Ζαϊάθιη ΡοήΠπάοτοι. 9] θα {οἰ ἴοτ [ὃ οοἷο- 
ἴθ ϑΔη αγας ῃος τἰηέξαμι οἵδ, ποι (απὸ ἴα ποῆειᾷ ἀς- 
Ὁτηγταζθη σόα τς οἶδε χυοάζα. Με ἴτα]ὰς Αγ 
ἧς [Ὁ] Π]Ἰοἴταυν μαδθης. Απιατοείδιις ἐπ πὶ Ρίαξετο, 
δίορανς ὃς Εὐχίρρα Πηνὶς νοΪο. Τὶ νετὸ ρα πᾶ 

ἸΟΙΘ μάτι) σε Π[]» ΠΘ π16 ἀοςιγ65 ἀρ ὼς, Ν]οἱ- 
(ΆΥ Θη]Πι οας πῦ [ζδηγατίς 665 δ᾽ ΔΙ ΡΠ ΘΙ η 118» δὲ ΗΪς 
τξδας αι πγαχίμηαῃι [τ οἷς τη οἰ οἰξίαην σσραζαγα: 

ΟἿΌ Δαυΐδ ΥὙἱτοπ 5 ἀδαγῃ: 

Τα Ἐμιδγάρννο. 

ἘΣ απο «τῇ ρῃ]]ο ορἢἰᾷ φπϊ νᾶ αἀ!Ποολ{Ἐ], στάυτα: 
«ἢ ἴθ χυαηἀά ΠΡ ΠΕ ὃς [ἀρετο Πα ἔπρτα τοπι- 
Ῥότὰ οχοο Π{Ἐἰ.5]ς ἔοτγανα ςοπιροίτα Πγύϊηα:» ἴῃ Π1ᾶ- 
᾿ΐδιις 166 591} ἀσαάοηνᾷ ταὶς. ΝοΙτᾷ νογὸ ἀοπγ» 
ὅδ] πππαημᾷ αητοα οδἤρεχογί 5. ἰτὰ ργατεγ5. [Δ Π]ς 
πτῆγἀοπνουποῆὺο [ςἷς σα απο] ἢτ (Ορ 11} 1116, 

“αὶ ταητά (δυιετίτατέ ρις [δ ξοττρδζ σρτορίας χπαίδαιῃ 
πΡαζατίοηος5 ΠΟΡῚ5 σοπηπηοηγογαῖ. θεά 11] πόρὸ- 
ἀν τη ἀτιάτιπι ρατας εἰἴε,ςὰπι λςοἤσοτοι, ὃς πιο 
“Οἰτο γο Ποῖ, (δ πλίταιγ αατῷ ας ρογάϊτατναριά Ηοτ- 
ὙΠ θην φης ΠΔπ Μεραια. Τυμς φᾶνε σα) ΠΟη 

ὩαἰγἸττείατη, Ἐτθμΐηι [Π ἴα σοιηρίοχα ἀογηλῖτο» 

᾿Φοροσέμγοντοι. (κεῖνος ἑταίραν ἔχει ἀξίαν ἐμυτεῖ, κὺ 
ἐ 

ἘΡΊῚΦΤΌΤ ἅ. ο 3γῖ 
μη δὲ τοὺς λέγουσί δοι ὁ εἰ "μὴ τὸν χιτωνίσκον πε" 

οαῤῥηξα μδῥη τὰ κιαφηθια τος οδὔκας αἷς αἀἰπέσδιε;- 
ξας, οὐσδὸν ῥήτωρ ὠφέλϑι, πείϑου. κοῦ χὸ αὐτὸ τῶτο 

ἵνα ἐν κφιρῳ ἡγύνται σοιη ὀκείου πταρέϑζε στουλο- 

Θάα. Βακχ’άς μευῤῥίνη. 
Η “ὲ κροιῆϊονος εἴη σοι τυχειν ἐραςοῦ σῇ-- 

ἀσοινὰ ὠφοφο) τη, αλλ σὔτυχιας σοι δὲ νυοῦ 

«ἰδιέπεις συγκαϊζαβιωη. τάλαινα γυνὴ τῆς αὐοίαφ. ἡ! 
τις τ τοιότζυ χα ΝᾺ εἰ παηπςευκας. φρυώϑην γὸ ςέρ-- 
ξοι δηλονότι μυῤ, ἱνίω, υφπὴρασεων.ἰλλ ἔοικας κν'-- 

στη τὸν ὑωθι δὴν βεξουληάγα) ὡς ἔλῳ όν σοι νωῦ 

σὺ ἐρᾳςήν σοι τρέπονται. αὔτησον τι στ αρ ὠυτε καὶ ὄ-- 
ψει σφαυτίω ἡ τὰ νεώρια ἐμπεφρηκίων ἢ τυι νό- 
μοῖς καϊαλύουσαν.ἴϑι γοιωῦ ὅτι οὐδ ὑτώστωης ἡμῖν" 
τῶς τίω φιλα γι ρφποτεθαν εἰφοφοϊτίω Φ Ὁ911- 

μώστως μομσηστι. 
Θαὶς Θεήαλῃ. 

Ὑχ αὐ ποτ ὠήϑην ὧκ τοσαύτης σιωυηϑείας 

ἄδο πακαγημόμικτνπεναίσι-φριυθεαρεταν 
καὶ τὰ μἂυ ἄλλα ἐν οἷς αὐτῇ χεησίμη γέϊονα ὑσὸ ὲ 

πο τῆς σώμου καταπτλοιυ, οὐκ ὀνεισίζω. αλὰ 

Παμφίλου, γινώσκεις τῶτο χα) σὺ ὅσον ἡμῖν ϑηοόν.- 
τος αῤγύριον ὅτι ἵᾳύτη πυτὲ οὐ τυγχάνειν ἐδόκει τὸ 
μμειροίκιον οὐ «“εεσημίω. ἀλλὼ καλὼς ἡμᾶς αὐτὶ 

τούτων ἠμείψατο τῇ κόκιςα δολουρᾶμῃ μιεγεί- 
ρᾳ χαρίζεῶει ϑέλουσει. φρὸς ὠκεῖνην οἱ ἦν τις 

σταλαμώ μοὶ δζοὲ «ράτωνα «ὑσύνοια. ὠνλα ταύ- 

τῆν μδρὶ οὐδὲν μην ποιεῖν ὠϑοφλογον κακῶς λᾷ- 
[ουσων μιειἀλώα σ᾽ ἰωῦ " καπὶ ὃ πάᾶννυχ δὰ πᾶ στη 
ὡς πτόρ ἰωὸ εἰκὸς σταρ ἡμῶν" ἐθαύμαζον ὃ ἃ οὐξιίσ-- 

σης. τὸ μδο γὸ ἀσφῷτον κιχλίζουσα μή ὠκείνης χαὶ 

μωώκω μένη ὃ δυσμᾶμφαν ὠνεσδείκνυϊο᾽ εἶτα φανεραίς 
ποιήριαγα ἢσεὲν εἰς δὶ εἰκ θ᾽ ἡμὲν τωροσέχονία ἐρας!ν. 
κα πὶ τούτοις μδῳ ῆον ἡλίων. ὠπινα; ο,υν᾿τήστεσει δὲ 

εἰς τὸ φυκός μ0ε τὺ τὸν πωιδέροϊᾳ ἔσκωπήεν. ἐδόκει 

δὲ μοι πιάνυ κακῶς προ ῆοιν ὡς μὴ δ  κῴίτοηίρον 
κεχ τῆ ναι. εἰ γὸ οἶδεν ἑαυτίοι γρώμα σεινοδαραχης 
ἔχουσειν, οὐκ αἱ ἡμᾶς εἰς ἀμορφίαν ἐθλα σφημει. 
ἐμρὶ μὰρ οιοῦ ὁ ραχὺ μέλει ὶ τούτων. ἀρέσκειν τὸ 
τοῖς ἐρᾳς εὶς οὐχὶ μιεγώρᾳ καὶ αὐξίπιη ξούλομαι 

παῖς πιϑήκοις. δεδήλωκα δὲ σοι ἵνα μήμ᾽ ἔτι ἀρόμι:. 

ἀπ᾿ ἀμεουοῦμα, γὸ αὐτὰς οὐκ ὧν σκώμρκασιν οὐσὶ 

ὧν βλασφημίαις, ἐλλ᾽ ἐν οἷς κάλιςω ἀνιεσονται, 

“πφοφσπτουεΐ δὲ τίω νέμεσιν. 
Θαὶς σῦϑυ δήμῳ. 

Ξ οὗ φιλοσοφῶν ἐπενόησας σεμνὸς Ὥς ἐηγρυῦ 
δ..... Κ.ὄ δὲ “Ὃ εν ἃ Ι, 5, ῚΝ “ 5 

χἡ τος ὀφρις ὑῶξ τοὺς κροτάφοις ἐπήφας. ε: 
κῦμα ἔχων τὸ βυθλίσιον κζ χεῖδας εἰς ὃ ἐκαδὴ- 
μ'αν σοβέις. τίω 2 ἡἱμδτέραν οἰκίαν “δῷ οὐ δ' ε ἰδὼν 
ὥνοότορον παρέργῃ. ἐβέανγης δύϑυδημοε, οὐκ οἱ σεις 

οἷός ὅξιν ὁ σοφιςης οὔτος ὁ ἐσκυβρώστακως χαὶ τοὺς 

ϑριυρ(οξοιὶ τέτοις διεξιων “ρὸς ὑμός λόΐοις. α ΜΝ 

ἐμοὶ μδ φραϊμαΐα, πόσος ὅαν οἱΦ λέεονος ὠξ ἕξ στα: 

ρέχφ ξυλόμδμος ἐγτυχένν.Ὡρο σφθείρε:)} ἐρπυϑιλίε 
Ἤν ῳ ὯΝ » ἢ ν᾿ ΟΝ ο΄ ἢ Ὁ" . ͵ 

ὶ ΤῊ ψιογαρας ὥρᾳ. τότε υδὸ ὧν αὐτὸν οὐφοροσίεμην:σέ γὸ αἰξιδώλλεσε κοι ας, κι
ανοΥ ἐβουλόμξου, 
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Α κι ο᾿ , ͵ ΄“ ͵ ωἷ Ν σὺ Νὸπι 

ἡ τὸ ον, πον τον σοφιςῶὼν χξυσιον᾽ Ε7]͵Ὶ :| σὺ ὄντο-- 

Ὥ Η ἣν Ολ᾽ « 7 ΄ ε ὙΨ 

ῥέπειν ξοινοε τῆς μθ᾽ ἡμδρ συνηθείας «τοσδεξομαι 
εν Ύι.; Π λ , ΔΝ 

αὐτόν. Ὗ εἰ (γύλει τον φισωσνώλον τουτον! Ὁ μΈσο.-- 

γιυύχον δ)γισείξωσοι νυχτὸς οὐκ ἀρνούμδμον τ συ- 

νῆϑεσιν ηοὔονα)ς. λῆρος ζαυτα εἰσι χφ! τυ ῇος ΚῊ ἐρ- 

φ Ι 7 2 οι. ἡ ἡ). δὲ , ͵ ἃ ᾿ 

ἰσλάθειω μυειθφκίων ὦ ἀνΟΥΨΕ. ΟΙΕΊ σὲ ὄζαφεέρειν ε- 
΄“ ᾽} ε' Ν δὰ ς ρ "͵Ὡρ 

ταίοᾳς σοφιςὴν; τόσου τον ἴστως ὅσον οὐ ὄγᾳ φῇ αὐτῇ 

ἑκάτεροι πείϑειν. ἐποὶ ἕν γὲ ἀμφοτέροις τέλος φ9ς- 
᾿ ἫΝ ! δὲ ΄ : δ ».4᾽ 

κεται τὸ λοι β ξινοπόστυ οἰ α μιείνους νμθΕὶς ΚΟ δὺ σε- 
! Ὕ ΨῬ' Ω. ΝΝ 5 ΦῪ φς ὃ 5") ῷ 

ἔεςτεραι" οὐ λεμὰν νἜγις οὐ ἐ2). ων γαξευο ῶμ 

ὀμνύουσι τοῖς ἐρᾳς ὡς ὅτ φιλουσιν ἡμ{9.2. οὐσὶ α»- 
κω ᾽ “ὦν Ν σ' ) ͵ ιν ἡ ὦ αὶ 

ξιβ μᾶν χοἰελφαις κ) μηασι μιγνυὼζ τοὺς ανόβαξ, 
᾽ ᾽ ᾽ ω»»"» ᾽ γ' οδ. " εἰ Ι 

ἀλλ᾿ οὐδὲ γυωώωξὴν αἈλοφίας56,. (μὴ οἢ τὸς νε) ε- 
ε ΄ ἊΝ ᾿ς ᾿ " [4 ς “ῳ “ [4 Ὶ 

λας οπόϑεν θεν Κ9η τοὺς ατομοῖς ὁ “ποἱακνα γνούμν. 
“ ε' “Ὁ ͵ ρ ἕν ἯὭ Ἵ Ά 

ὅζα τῶτο ἡ7γις δοκοῦ μὸρ σοι τὴ! σοφιφῶν " ΚΘ αὐ 
Ε ἍἽ φ ““ δ. ες 

τὐδαᾷ τούτοις ἐχθλοκα ΚΘΗ πολλοῖς διειλέγια,.ο 5 
Ἅ ὩΗ͂Ψ᾽ ᾿ ἢ 7 π ᾿᾽ ξ ΄. ᾿ 

εἰ; ἐτεέοας ομιλωὼν τυρᾳννι σῶς ονειξ9 πόλει πο σᾶ- 
» " " Ν " 2 . Ἃ Ν 

σιάζει τὼ κοινά" αἶλα ἀσάσας τὸν ἐωϑθινοὸν 4) μμ6- 
Ἀ ει ΠΣ ΖΩΣ " ΄ δι. Ν δ 

τυ ἀλεὶς εἰς ὥραν ριΤ. ἢ τεταρτίω ἡρέμ, 61 10 δε- 
» ΕἸ “Ψ ( υ λ ΄ » ᾿ Ι 

υομδρ σὲ οὐ χεῖφον ἡμεῖς τοις νέοις, εἼγεὶ συγνρανον 
“ ! Ν᾿. Ὺ ! ν “ὦ ͵ 

εἰ ἐγύλοι λασασίαν τίωὐ ἑταίραν χαὶ Σωκρατίω 
“ γ7 γυρδ » ἢ ͵ 

τὸν σῷ ῬιςῊν «6) ποτέθος πρῆινον αὐτὴ ἐπα δ ὅυσεν 

ἐν ὅρως λογστ τῆς μὴρ ὃ δὴ 4 ΠΣ δλμλεα. 

͵ ᾿ ͵ Ι " 

τῷ ὃ κουτίαν κωταάβαλλε τίω μωρίαν ταυτί ΚΘΗ 
ΕἸ ἤ εν μά " ͵ ᾿ ͵ 

ἐπ εδλαν. οτος ἔρφς δ ϑυδὴῊ “6 ου φΦφρεῖέι σμυθρφῳ-.. 

ΙΨΕΚΘΟΚΥΜ ΘἈΒΟΟΆΥΜ 

ΠῚ ΔΙΟΣ 5 [δος θα: ααληι Ομ 6 (ον ἢ ἤσλτγυμι αὐ πὶ, 

Ροϊχιλῃ νοιὸ τὸ ηἠοΐταλμν. σοι! ποτ 08} ὨμΠΟ 

αὐ ἰττοῦ τοίυροτογοοῖρ ἃ 1 .}. Ἐπ ν]δοθθο πλδτ 

σἠγαμι οἴοσρυν τοι οἰϊομάα δι ποέζιν ΕΜ 

σὰς ποι ροίδε οὐὐιοῖας νοϊρταῖοδ. Ηκχο πρρῶς ἐμὲ 

ἃς ξλίζας, ἃς παιοιοεά;5 ἢ δαοϊορίοξι θυ 5: ον ὗθοῦ 

ἀφθλθη8.» πμπὺ ρζας αἰἰηὰ, ἃ ἃ ίζοσῖο ἀ: βευτο ἸΟΡΒΙ, 

ἴα ἡ «Προς ξονταῦο, φιδά ποθὴ ἡΓἀςπὶ ντιιη 8 Ρϑΐ΄ 

(υαάφιις Ων ἔπις νη 5 Εἰ νου 86 Ριορο τυδοῖο 

αροί, (δηδηῖο νοιὸ μοί οεθα Π05. ὃ Ριμ ΓΟ ΟΝ 

Νοι ἀιοιαγαβαιοι οἷς Ὀφοςίοα οτοα πλ81υχαηο 7, 

αἰραῇ ϑραιδα γ᾽ 9 109 ΡῬιοίςαυαρταγ φῶ μξ γον 

Ὡς ντ οαμα ἰοτοειθις ὃζ λυ. }5 ν 17} ΓΘ) μωυρεᾶῦ 

(ςἀ τς οαπὶ αἰ 6 η18 αν ἄθιι βαμλ 1 15:}}}} ξοσιὸ 480 

αἰὰ παῦθος νης οχξαητ,ὃς ἀζομῦα 0Ά}ια (1; 50" 

τάνωι5» οὐ δααι σαι ἴδ) ΓΟρ ΠΕ} 5 ἀθτουιοτοϑ ο[6 ν΄ 

ἄἀφμλαγ, {τρία οὔτ ἢ! 5 νοχίατα (σι. ὃς ουην ΡΜ 

ἀΗΠ γαῖ: ἷἷς γοτὸ 4115 (ς Ἴ γγαιῃ ά θι5 αν ΟΠ, 

(ομνηἑατγἃζ ταοτια 1 Ἐ οριθ σα οοποαι: (εἀ ελϑη 

(οὐῦεης, ὃς ποῦτίατας δα πογαηντογτδηι ἀὺῖ συ 

αυϊοίοιι. Νος9 νογὸ ΠΟῚ Ρ6 "18 ἀοϊοίτεητος Δ ἘΠ 

λας. Ἐτοημὴ σοπτοηάς (αι νὶς ἱατοῦ ο ἰοογίμαι ΑἹ’ 

ἤλιυ ἃζ ϑοοιδῖθηι (ρίοητχια ἀοξξοιθηι, δ ν ΓΕ Ὲ} 10» 

πλοϊπὶς οὐμάίοσις οι άοτα. ΠΠΠ|ππ5 Θῖπην ἐς 15 ἀν 

(τἰρυίιαν δ υλο!ς, Εἰς Οὐἰτίαῃν, ᾿έροηο τηρῶ 

Πὰς ἃς (δμοχίταζοι. Μίξιι αὐποτνὸ Εὐταγάοπινο μον 

ἀεςος τάχα τρί άο 5 ὃς τουγῖσο5 αἰἱρούϊι 5» ὃς αὦ ΡΝ 

ται ν6 1» αιοι αι λοι.) οι ἃ 1 γοῖο (αρὸ 

ἀογοῃι αἰδίϊουίιτυΣ νοπιτο 5.901 οὐὐπι ραιχ πη] Ν 

τ᾿ αἰ οειαιιονἀοιιοι τέονηι5 Ποῦ 5 λυτυὸ ρα ]ομοῖ 

χι χα σι σι πο  Ὡ ππερὸ καὶ “-- στ 

.ω. Ὁ , - λ ν 9 δὼ ᾽ 

ποῖς 41) τοιούτοις ὀμεῥίδσι, χρῇ ὥθς τὰν ἐρω- 
, Φ' ε ἣν Δὸν 3 ᾿ » Ἃ 7 

μδρίνω ἢ κα τίω) ἑαυτῷ οἷος ἐπανελθτον Ὥστ λυκίου 

͵ ς ἐ Ἂν ον γυὰ ““, 4 ᾿» « 

πολλώκις τὸν ἱερῶτα ὁποψώμδμος ἵνα μικρᾳ Ἀρα! 
" ς ’ ᾿ς ͵7 Ν ᾿ Ὶ 

“ταλήσειντες ὄχεσειξώμοοθτι ὠλλήλοις τὸ καλον 
-»"ν ε “ ι [μὴ δι ἤ "νὰ 

τέλος τῆς ἡσδονής. καὶ σοέναυ μάαλιςω 26 φανουμῶᾳ 

τἰμλαπλ νοϊρτατὶ5 Οχιτ απ). ΠΡ πὰς αι 61}. “ 

ΡἰΘΩ ΗΠ λα γιάοθον. Νοι ἰομσιι να ΤΟ ΡῈ [ΟἹ" 

τὰ οοῃοθά τ νης παρταάςῃς 4 1 αη]ρηλατα 

ῃπσας ἱπηροηάα5. Ν αἰς, 

ΜῈ ΕΝ 

τ  πφ οτωμτα- τς τες ρθε ὅὃΟ6ὅ6 {0ῦὕ {τ 

οί γροι .» 

-βὴεντος "εν τας τος -- τ ατο τος τ τ πᾶρςτνς ς --«--.------ 5’ πντοςς τ, - Ξεαττς- : ΞΞΞΞ Ξ - τες -- : Ξ ΞΞΕ « - εϑας.--- πον - ες, τὸ τς -- - -Ξ - - ἘΞΞ - - -Ξ Ξ 

᾿ ξς " ον ὅν ας.“ “ξῆς.: ««-. Ξ Ξ Σ κ -- .: τ ς-5Ξ - - πέρσες τ τς - τ 

τ Ὁ - μεν το ς΄ ̓Ξ -τ πτοτας ξ--- σοσ᾿ Ξὸ τος τ τος Ἐ, ον- --- Ε τσ ν΄ ᾿ τ τα πὰ ει. 

τ" τος τε --- «πος σνάσεια, 5 τος .-“-Ὦ.»-.- ς-- “Ξ-- ΞΞΞε--- - ξεν -- - Ὡς--Ξἰππτ ἀξ κ τὉ "" - - -- 11: ,ὦἦἌ αὐατ-α-ς- ..---1- τος------ες------- -τ 
τὺ. « - - ὡνττὸνς τ-Ἕ -τν.- ψ5-- τ -- ἃ. Τυρὼ ὌΝ - 5 ΞΞ "τς παν τς: -- 

ες: Φ -- - ἐς ἢ πνν ᾷ -» ΤΑ Ξσ-- τριενας Φ᾿ σο πες, ,.5.0 ὕὅἍ...ῳ - ἐρδ --- ον. ζ “5 -ς....»».- --- - -« -ϑῖς μ σου αο...δΣ.- 

᾿Ξ -- - - - -Σ .- «παν --- -- τα - Ξ - -- --- - 3» τα σαν “ --- -- Ὡσ "Ἢ τ φνῖσας ε: -- φαμὶ; 0 Ῥοραία. 

"τ - πο στ σι ΩΣ »ςὸ ι --ς- κι 

Ρνὶ 

ΠΩΣ 

δ- δ λ Ι « Ἷ ͵ Ν ἐν “Ὁ 

σοτή. οὐ γακοον σὲδιωϑιν ὁ δ'αλμων χξόνον τῷ ζω. 
ν᾿ ' »“ ᾿ “0.72 Ἀ", δ“. 4 " 2 Ι 

μῊ χῴϑης τότον εἰς αἰνίγ μμοΐῷ κφ λήϑφις ὠνάλω- 

Εῤῥῶωσο. 
ἔρως 7 ! 
ΣΦ λίῶν στοπλῇ. 

δι. Δ ω , Ϊ Δ ) 

ΓΙ Ιμδὸ ἡλονίω) σοί τινὰ φέρθῖν ἢ φιλοτιμίαν 
οὐ Ψ ΄͵ γ, ͵ 

ἱ “φρο; τινας ἣν δγαλεγομλμὼν οΟἰΕΊ,1ὸ φολήμι» 
Ὁ ᾿ ᾿ ͵ ων. λ ΓΝ 

Κις Ἡμῴφις 571 τῶ" σύρις φοιτῶν ΚΟ τοῖς πέιπουσ- 

« ; ν ὅ 7 "ἃς ο νΖ 

γοις τϑὸς τοιὶ οὐτυχοςόοους ἡεδ} Θεραποηνισιοις 
; » » “ὦ «»ὦ .. “ἋΣ ὅδ, ο7 

ὅτο δύρεάγωι , οὐχ αλθγῶς ἡμὴν ογφυϑῶς ᾿άγιμὲρ 
ἐ Ὁ Φ " Ύ " 

τοὶ, γῇ τοι “τοιῶν οἷο αοαίμο ὠσυμφορον ἐμζώυ- 

στε;. 

Γ{ἰ|] νοἰαργαζεηι Δ᾽ [Πι181}) αἀξοττο, αὐ αι Ιαθν 

ἄρῃ) ἀρὰ αἰ" 08 οΟ] ΟαυΘηΓ65 ΟΧΙ Ια 5»4Ὁ 

{το χαθηῖον δά 465 τιϊ5 ας  11}118» ὃς μλ}{Π|5 αα οῦ 

4] ζοιτυμματίογος ΠΟ 15 [απ βλμνο δ᾽ ασ ηλι15»}}0 Γ 
Ζιφ χτηγμοτιτὸ πο 5 [{ΠΠ| αν]5.. Ὁ οτ ἰειας ιάαι 

ἢ ἤπι πϑίσιας τα τομὴν μα] ἐπατι!οην ξιοςτε»ίς ιρ 

αἰοέξιμῃ οἰἶδ » νὲ ραμοὶν 48] το οοηίοιτιο αι μο9 

ηῦς ἀοίρεέξω! μαδιτί αἴρει οὐἴξης. Ασα: φτριαθν 

τδγαμ μα δὶ νἑτίο ἀδλτυμι ἰσναθοα ἀρὰ Ευρ τον 

τοτῦιο νϑίροτο ἰίαῦρα σορία ἢμηρίννε ποέξιγηδϑ οὐ 

ξασαγοη ἅΓΉ 110 τορ ΘΙ ]ογθ. 1 αης γοιὸ σομ ΓΔ} 

ι 

ὡς 

«τὲ . ; ἐμή: 2, 
δοςιάϊτ : οχοισαιῖς Θη] πὶ πιθϑι ΟυρΙἀἸτατοΠ1» ν 

οτγ πλᾷὴς ἀο ΓΟ Θ5»αρι αὶ Πα ΠΟ 65 αἰ (οτςοτάα, 
: Π1 

κί - 
- ε! ͵ ς 4. ἃ Ὁ 5 

τῶ, ουτῶ μεϑχχκοιυᾶμον ὡς ολίγοι γι οὐ τυ χο- 
᾿ δὸ οὐ ἈΝ δ.“ οὶ ᾿ ω», ͵ 

γόν "οΥ σοι γιεῦ ὠμολυϑέντος ἀν δήᾳτεθεῖεν. οκοήτοι 
3 ι "7 Ν , 2 ᾿Ὶ 

2.4. ὠμΐω τὸν ἀπρατον ἐσεάχω 91 ΚΤΩΤΛΎΘΡΗ μζῷ ὧν 
π᾿ τὸ “ὦ ὮΣΙ ς , ω ἢ 

παῤ δὐφϑονίῳ δ1τη» ἰαπσέταν πονλίω τινὰ ἐφορη- 
, Ἐς ἣ ΓᾺ Ἁ ͵ .» ! ὶ 

σείμί ὡς δὴ τῶς πηοῷ σίωὺ νύχίᾳ φοοντιοῖας στω- 
͵7 ᾿ γή » ΄, ») 2 ,“ 7 ΄ 

σϑυδρος᾿ τότε δὲ ἀρᾳ ονασπὸς ἐρεῖν εὐνερ οἐσποῦ γὰρ 

ΜΗ ἃ 4, δ εἰ ΗΜ ͵ ! ν..,Θ ἫΝ ΄ 

βου τίω δπιϑυμίαν, ὥςτε λαμον το μ6.Ἀ) Θρυχῶ - 
ΐ ᾿] ον Δι ἡ Ὁ " ᾿ 7 

υδρον»ἐλεειν αι μὸρ «αὐοοὶ τοῖς δηποικεσέοοις, )6- 
αὶ Ὡ“, γ ͵ δ Δο. δὰ 7 

λωΐᾷ σὲ τοῖς ἀΐλοις παρέχειν. μον, Ὁ 6739: μοι 
ΣΎΝ, ον ὥὡ "»" ο΄ “ εἰ 

σον ὁ υγὴ ΤῸ έδρειι,ν γ( ἡδὺ αϑουῤμύθιον ογέοι 

«οὐ «ίω λυώραν ταῦ συμποσίῳ μύῤμψιν Ὡρφσεῤρ- 
; 200 Υ φ»ρ," Ἵ ς 

δι ας ὅσο “071. φδλασ άσωσο 10 π᾿ λοχφίκωγ.ωῶς 
᾿ Γ ῳ »". Φ 4 Ὁρ σις δ σι ᾿γθουδρῥη ὡ ΦῊ 

, 

δὴ πώσι τοῖς υῷ ἢ» ἐμῷ σεισιν αὐχὶ : ἢ 

ἊΝ ε ἣ Ι ΕῚ ͵ 9 « ΄ ) ἢ 5’ 7 οἷ ἐν ἮΝ ἄν 

σοιϊζαῦτα ἡ ϑονὴν φερ4ν ὁπόλαυε Ὁ ἡμυετερφς μιεράμινης. ἈΝ ἤσοι Φί λον “οηγοῦ τοῖς νυ μακαρλωτεξθ [ 

δ " δ ««σὶ εἰ ς - 3) ! ᾿ " ͵ “ »ὝὟ ᾿ 

ΓΕ οὐκ εὶς; ἰαποαν οἷξ ὧν ὡς τὲρ γβέις οχώσιν ἀνιασομδῥνις δὔγου μδὕτοι
 μηδὲν σοι γε σή στη τὰν 

πς ͵ εἴ 5) , γ ἣν. ἵΨΕ, ολε ἈΦΘΝΕ ͵ ἧς ΡΝ 

ὑφῆροδιας ἢ ὠἀφροοεοτίωυ. ἕτερος ἂν λοιοορούμδρμος ἔγραφε κἡὴ ἀπωιλαίν'αλλ᾽ ἐγὼ δεόμϑρος κὺ ἀντιδολ 

ἡ, 
Η ἐν 

ΔΓ Ἢ 
ὶ 

ΠῚ 
Ἢ 

ὑ{ ᾿ 

ΠῚ ἵ 
ἡ 

ὙΠ 

ἢ ἢ“. 
ΠΣ ΤῊΝ 

᾿ ἢ ἢ ΠΝ 

2} Ἶ ἢ ὰ 
ΠΥ 
Ὴ ᾿ .᾿ 

Ἡ ἈΝ ᾿ 

ΒΗ ᾿ 
Ὶ Π 

᾿ ΜΗ 
ΓΝ ἢ 

Υ ] Π 

Ἵ ᾿ " " 
1} ᾿ 

Ἧ] ΒΗ . ᾽ 3. ἐ 

Ἦν Ἢ ΠῚ ἢ 
ἢ ὕ ἣ 

ἡ ᾿ 

Ι 

» ἋΣΖ 
ΚΊΡΙ 

ἢ 

" ᾿ Ἢ ΤῊΝ 
ἤ 

᾿ ᾿ 
Ἄν ᾿ 

ΓΆΆΗΙ ἐ 
Ἡ 

Ὁ τῆν 

πὰ δὴ 

ΤΠ ΓΘ ο. ΓΘ ας τ ατὰ τποιδυθη). Ἐχίραα νειὸ 

(ἀρρετιῖ γοογθατίο » δ ἀτοίζοης ἴδηι (οἰατίαμι» 40} 

πὶ (αὖ πα ϊαπι ἢ σοη 110 οοπαιοίξοπεμ ἥ 

ἔγοσ τ οχ Ἰρί!5 φαρ}}} 15 απ "θη γνῖ οὐ Ὠ ΡῈ "μι 

ποδὶς μα ἴα ἔα δας Ἰπξοίϊα νίάοτογις, Οὐδά {ιν 
νοβιρίαζθῃι μας αἀξοταμτ, ἔγιοις ποίϊγα (ΟἹ ΠΟ 

ποιᾶς ἢ εἰθὶ ἤς γιἀοτυγοναγγα ἢ} 15 401 ΠΏ ς (μπτ 90 

δὶς δεατίογες τ ποι ταυτὸ ν ὁκὸ ρὸ νοὶ πὶ ΠΠο νοῦ 

δίστος οομοι ἠογ τ» ἀο᾽ογδ ἢ. ΡογορΊρης. γομὰη 

νοτὰ ἔδλοϊτο, ἢς αι! ΟΡ αης {προτθίαιη ΝΘ ηΜ9 μ᾿ 

(πεςοπίδας, Πὰς Πἰτοσῶβ οοθμτῖς ὃς Ὠ21η15 ΡῈ 

μαἐμ78τ: ορο οοηττὰ ργοςίδιις ἃς Πρρρ]ςαιῖο 0} 

ας τσ 

ΞΞΞΕΞ 
ππ- 

χ Υ .-" 

Σ  Ρ ᾿ ἂν 
ξεν βὸ ΕΞ τὸ υεσωδι, ρλδιόνν, ; ὙῸΡ  Ψ Θ ΠΠῚ 

Ξαρ π τεετν τὰς 

ἸΦΑ͂Σ 

τ- ἔαρ" 

τς 

- ἀθμδεακαι, ας Ὁ ΤΟ 

Ξεῖ--- --- 
σα σαν ον ἘΞΞ πῖτες Ξ ἘΞ Ξ παν τς φετ-- - 

γῖα ἂν: ταν οα: ἀρέιμπρς ἀρ τ -Ὸ «ααςκόξς τῷ τ Α 

Ξτπεεκ -ςοσες 
ἔαρι Ἐν 

-. ».-Ὁἴ-«-- - ποτ τὰ δ ταη Σ ᾿ς 
ψονςῳ».....“--οσσε---- «ἰ 

Β ἘΞ ΞΞΞ ΤΣ κ 5. οἵ 

νι ἘΣΙΞΞΞ 

το θα δ, μ2....5... 

“- 

πο τουστΣ δος ἀεισσο υϑδον πα ο-- ἐξ -- 

τς ὐέ ξ -ἄν τς 

"ἀπον 

οὐκ, οὧὐ, ,ὧἐξ οὐ μιὐἨ ἀπο ἰδῶ ὦ. μᾶς, ῥ 

 “- 

--.«““ ὦ “«ὦ«ὦὁἘὝἜΖοὕἔὄλΧὄαν ὦ »ῳὼω ὦ κι 

-. 



ἘΡιοῖτοδῖ ἃ. : 371 
Αἰηὸ δἠϊαὶ ὁ Ρεζαΐα πα! ἃ, νεγθοῦ δυτόιτι 6 ΡΠ. 
Δδδη5 ἸΠλ τοῦ αἰἸαύθηι εχ μἰ5 φαΐρας διμαζοεια ςὅ- 
ιο το ες ἐπξα τοῦ (ἀοοο εις. ς 

Φρίαία διαί ϊομ]. 

ΕΠΙ Θὰ ἀνογοτσιςὶβ ἔλια  ἰδαν ἰδ γ νηΐ 5. αἰ 1 ας 

Ὕ (υϊοητασὶ. Ἐτοπίτα ἰρ]επμάτάδ πδοιμη ἄσεγοΣ 

τυχγοὰ τ) αβίχει αι ῃἰς αὐς τς ῥβμνον Νυης νοζὸ στο 
ΠΟ δΐ5 οἰ ορυισ,ν οἰ ριιϑροσπατι» Δ η0}}}15. ΕΠ] Ιης ρέάος 
ὉΠΙΗΪς νἱτὰ: γατίο ἀτ]πδ οαγα ΝΟΣ ΟἹ Ἐ παιδὶ 11} ΜΝγι- 
τῆϊη πο ρΡατοσπθπ ργα οἰ τ » ΠΘ6 6 τη ἄγρθητο 
Δι το πιοια! πὶ, (66 {π]ρεπάϊοία ὃς μας ἱπία!- 

οἰα,ἀορ!οτατάᾳ, ναοογά  ἀιπνατούιπι παυποτα, “" ο- 
ΟΠ} γοτὼ ἀπηππι παῖς σοηποταάϊποιι ᾿α 6 Π5, 

ἸΠο]οἔεἰα αἰῆοίοι,, ὃς (οτάϊάαπι μαθθο σαρυξ» ααδαὰ 
ἴοῖο πος τοτηροῖς πὲ ντάοτίς αι! ξ νηριδητᾶ, Ν ο- 
ἴογίθιις αὐτῷ ἃς ἰαποῖ» Τ᾽ αὐδητιη!} 118 γ6, ν οἰεἰτά ρα- 

ἀρτριά αηνίςας. [τὰ πα Βομᾶ Αἢ χυο ὀδυιοηιαῖ, 

ἴα ριτας τὶς τἰδὶ αἰ ἀεητῶ αἰομθ χυςΠτγαηγ 
δ ἰλοπυγατατ!ο  Αὐ Βγδα ἀφίιηςς, Ἐρο νεγὸ Π1ΠΠ| 

ας ἀοηιμν αάξοτατ » ρα γτ ἀπ 6 ΠῚ ἀοπάοναβο. 

Δάηνίτου ααζθηι ταα5 οείαπι ἰδομγγπιαδ. ΝΝῚΒ1] ΘΠ ἢ} 

Ριοβοϊιης.  οηχιπα Ν᾿ ΘΠ ι15»4ηγα5 ΠοΙηΟ ἀἰς5 δὲ ν 5 
ὑχα Πτ τόσα Ιου, ΝΝά ἤπς Πα νταοτε πὸ ροΐ- 

δὲ σαγ ἰσίταν ποῖ της ροςσιΐα ἰη αάϊδθες νοὐ δ Ποῖα 

ϑΓΊΙΠ. ΠΥ ΔΟΥ 5. ΠΟ. α᾽5 βατ}5 ΔἰΙαταγας. Βφατα ΡΆΠο- 

ἴδς, (χιδητίοείδιις οι! ς ΠΠατὰ αἰροχοόγαης ΘΒ τὶς 
ἴδς, πα] 6 απγατοτῷ αρεῖ Μοηεοϊ οι 5» 481 410 - 
το ἀαι αἰ᾿ χα. ΜΟΙ ιι5 οἰτ φαΐ αυὰμη βοτο Ν αμὴ 

ἜθῸ υἱίδγα ἰπσαθτοιὴ ςαπτογθιι Π0 1 ἀμηθτοτέ Πα- 
ὅ0, σκόπει τ] ὃς τοί πηρούτοπο Παροτε 

ΤᾺ τε Ε, ἃς [ἃ τοτάτν ποέξοπι ἰδο ει πιαηάο ἀϊοὶτ οοη- 
υπηέτο, 5] αυά ἀτευϊοτίοονεαι ἔς ἰΔοΠεγιηΐ5.. 512 

τλϊηιὰϑ,τεῖρ αι πη δζιαπι πο5 ποτόν αβΠ]ρ65. 
Φ)υν} μα, ΝλρρΑ. 

ἡ πῖθοὸ αιμοσὶ ναόαι Πρ 1105, Γοἀ τοταπι ἀᾷ 
ἩΠΡ ΟΣ ΠΠ πάτα Τ᾽ οτταϊοη (δ ἱποϊπααϊτ, δέ νς 

6 δα Αἀοηϊα αδηάοα; ςοὐππγεαδαηάις Δα 05 
ὃς ἀοτιλἼτατιις νη οθατ ας νογτὸ υδί! τογσιιςυ- 
ἴτυν ὃζ Απηᾳφἤμη ἢ οἰρίμπι [ιοίτοδέ ντ Ρἰυγιπυῦμη 
6 γί Ασιις οἰν5 Η οἱ τος ἀυοίτατ, ἸΔαι 116 Ηρ. ]- 
Ἰάϊς υλοσὶ ἀοα τας ἀρυά πος τοιηρι8 ὃς Οὔ απ τογο- 

ὙΘ(Ο]Θθας, Τα γογὸ Ρεγίρισυυπι εἰϊ εὐπὶ οὐ ηἶ πὸ 
"ος ἐοποητάσαμν. Ὁ αταοῦ δ πῇ ΟΧ 400 ἀϊς ἰῃ ΕΥ 
Ἰάϊς ῃοιτο οιι Τ᾽ οτζαῖα ὃς ρετγά υτιπο διγοηρὶ- 

ἴοπρ, φαΐ μας Αὐπαῇδμη οἱ ργαραγαιήτν ΓΆ]}1 [8] 
Ἰηϊσας, σου ιμ ο ἄταν. υἴτοτας νοτὸ ὃς ξιπηυζαγιι ἀϊ- 
ἰχιτ τίοπθς ταθετὰ ἐπογαπτνποα» αυϊοηπαπι ἐπιο- 
ἀπηςητὶ ρορογόγαμς, ἔπηπῖο ν!άδταν τ] ρος ὰς 

Ὁ ὕπο Δ απ Ἔχτυϊ ς ἃς πορὶς Πα ογε. Κο]1- 

υμηγ δίς Ἰσίταν νῖ οχοϊι δηλ» οιἰαπλί ἀοιηϊτι 

ἃ ηος νϑηθε το Πα! ἀδπι 1π ΠΠπις πλοῦ νοἷϊξ Ροτῇ- 

ἥξεις, Ἐτοηϊδη (ιρειδία ςοιπτοιαρία ἄτας ἠερ!εέξα 
ΔῃηρπτατιΟὐὸά ἢ πο ἢς αυιάοπι 1 υ14 ἐβείευπι 

οΥΙς; νἤοιποητίοτθ ποδιδ, νΈροῖα δσγαθίζογ Ρο- 
Ταηεῖ δας, Γθηγοάϊο οἱ ορυ8. Μιηιηιὸ σπίτι ἐογεπ 

εἰϊποῃ (οἰ τι, ἀρηααδιμια {Πρεη 115 πᾷ αὖ δὸ 

Ῥιοβοι (ταητον 9 νογὰμτι δείαπι αι Ὑ ετιαία: χάθη 

πος τηρτοτᾷ ργα δοίης. ἘΠῸ Οἷδὶ Ρτοάτιπν» νῦ 85, 

Ῥοιίαρε τη αἀοϊοίςοπείά ΡΒ Πτγυπα, Εἰπίποά! 4πο- 

ἅτ Πα  σ Πλ05 Δυχ ον αδ π πλ"ατη οἷα 5 (αἴυῃ;; 

ὅταυὲ οὐίατη τοηνϊοηείαπι το ας αὔχιις ὀχιιηριαᾶξ. 

"νὸς ἡμῶν ὥςπερ τοῖς σφόδρα κάμνουσι Φαρμιακου 
δερησόμιεϑα,αλλ᾽ εἰ ϑεήαλῃ »ἐλωΐᾳ παρέξο ΐ 

Ἰοιότου τινὸς Θοηϑήμοιτος οεόμυεστι, ὃ τὸν πολ 

ἐρφὰ γὸ ὦ Πειτάλη κακῶζ᾽ φοίδουμαι δὲ μὴ χῴθίον 

ἔχων μιμήσω μα τινὰ γὴκ! ὐδὰ τὰς ἐβοοτιχοὺς μοέμι- 

εις ἀτυχέςερθν. βάθθιυ στα νὴ 
Πετᾶλη σίμαλίωνι, Ὁ, 

Βουλθμζοωυ μδρ (ὧὐ “δακρύων ἑταίεὰς Ὅέ: 

ΓΓἼ ρεῶα οἰκίαν. λαμώτος γὸ αὐ ἔπεωῆ:ν ἐ- 
φϑύνων τουτῶν ὀσολαυουσὰ δῷ σοῦ νιιῦ ὃ καὶ “εῖ 

λρυσιοῦ ἡμὴνἱκο πώνοκόσιμῸ ὑυνθεραπαιμ ων ἡ τῷ 

(ιε σδιοΐογοις ἁτα σει ἐντεῦθεν. εἰχ ςιν ἐν μυῤῥινεν 

τὰ παΐζφῶον ἐμοὶ κτη κότον, οδο) ἐν τοῖς αργυϑίοιξ 

ἐμοὶ μιότοι λον, ὠλλὰ μι μάτια κα] αἱ ἐυςυχεὶς 

αὗται καὶ κατεςενα ζϑμαι ΤΙ αὐοήτὼν ἐρᾳςκῶν χά- 

ομτεῖ. σοὶ δὲ ἐνιαυτὸν ὧν γυγχείνουσα ὠδὴ μεν" 

καὶ ἀυχμηρεὶν μϑρ ἔχω τίω) κεφαλίω μηδὲ ἰδοῦξ 
σα τὸν χρόνον τῶτον μύρον" τὸ δὲ ἀρχαγα καὶ δίχι" 

να φροξαλλομδρη ἵπεαντινίδχᾳ αἱ ογυμύομιαι τεὶς 

φίλας. οὕτως ἀγαϑέν ἤ μοι γγμοιτο᾿ εἶτα οἴξι μιέ: 

σοι οὐἱοοκαϑημδρίω ποϑὲν ζήσει! αλλὰ εακχρύξ 

σεις : ποσταύση ῥῥὶ μικρόν" ἐγὼ δὲ αὐ μεή ἧς ὁ εδε. 

υδοιὶ ἧ, πεινήσω τὸ καλόν. ϑαυμῴζω δέ σου καὶ τοὶ 

εἰάκρυα ὡς ἔςιν ἀγήϑανα. δέασοινα ἀφροφοϊ τη. φ'" 

λῶς αὔϑροοπε φὴς » καὶ δούλοι σοι τίου ἐροομδῥίω, 

δγαλέγεάϑα; . ζῶ ὃ χωρὶς ὠκθίνής μὴ διεύα αν. 

τ οἰ οὐ ποτήολα δὴν ὅλη τῆς οἰκίας ὑμῶν - μυὴ χοὺ-- 

οἷα τὴς μὐεξ . μὴ δανγεια τῷ πταϑος κομιου μῆς" 

μακαρία Φιλύτης, τοὶς αὐ μρενές ροις ὄμίκασιν εἰδὸν 

ἀκείνίω αἱ χάωτες ; ἅ ἐῤᾳςὴν ἔχξι μδιειλε δος 

ὃς καθ᾽ ἡμυέραν δ᾽ δωσί τι " ὠμεινὺν γὸ ἠλάΐειψ' ἔγω 

δὲ κἡὶ τώλαννα θρζωῳϑὸν οὐκ ἐραςην ἔχω. φεφαύμε 

μϑὶ χαὶ ῥόδα ὥςπερ ἀώρῳ τάφῳ πέμπει. κα! πλάοιν 
δ ὅλης ἰφησὶ τῆς νυκτός, ἐὰν φέρης τί ηκε μὴ πλαὶ- 

ὡνεοἱδ᾿ὲ μή,σε αὐτὸν οὐχ ἡμῶς ὠνιείσής. 

Μυῤῥίνη" Νικίπισῃ. ΑΝ 

(Ἔ “ὡροσέχεὶ μοὶ τιν γοιμὼ ὃ οδΐφιλος » ἐλλὰ 

σὰς ὄψι τίω ἐκάϑειρτον ϑεα λὴν γέναξνκέ, 

καὶ μιάγρι μδρ δ αἰδωνίων Ρ δχίκωμος ποτε τεὸς 

ἡμῶς καὶ κοιμησομᾶμος ἐφοιτοι" ἦδὺ ὑδυτοι ὡς ἀντις 

ἀκιζόμδμος καὶ ἐρφήμδμον ἑαυτὸν ποιῶν κα) μὰ 2. 
'ς ἊἋὍΣ χ᾽ ἄρ ῖρί , , ᾿ . 

λῶςα «ἐσὺ τὸ ἕλυκος ὁ πῦτε μέεϑυ ὦ εἴη ὁδηρου με" 

γος. ὠκέϊνος γὸ καὶ ἑρπο Ναί δὸς ἐρῴν δὲ στὰρ ἡμῖν "9" 

παφρολίωι. νυυῦ μᾶμτοι δέλός ὅδε μιὴ δι' ὅλως ἡμιῦ 
ἐντουξόμαμος: τέσσάξας Ὁ ὸξ ἧς ηράξαρον τοῦ 

λύσισος γυύπω μ᾽ ϑεήάλεης καὶ ἢ Χακις ὕπολου- 
μϑύου «ρο[γυλίωνος ; ὃς ἱαύτίω αὐτὸ κρυ δόμα 

ςεύστιτο δ ἐρφρυδυίω ἐμοί τι φοροσκρούσας 
» Ἀρώ!- 

᾿ ᾿ ἃ Νν εχ ν 4 

παλᾷ. οραμμοτδζα μὰν ουμῦ χα] ϑερᾳ τον 
δ, 

ϑαοδρο καὶ καὶ ὅσει τοιαῦται μοί πίε εἰνίυυυται καὶ 
οὐδὲν ὡὉ αὐνδὰ! ὀφελὸς ᾿ δόκει δὲ μοι μάᾶῦλλον ὑπὸ 

τούτων τετυφῶθϑαι καὶ “ὑαδρενξυφαν ἡμῖν. λοϊπεῦ 

οὗ ὑποκλείειν: κἀν ἔλθη ποτὲ πρός ἡμᾶς ποι μη" 

ϑησόμϑυος εἰ δὴ κνί στη ποτὲ ὀκείνίω βουληϑεὶη 

δήασώσειῶζ. εἴωϑε χὸ ἡ Θαρύδης τοῦ ἀμελεοιῶζ κα- 

ἀξαλλεῶς ἐὰν ἢ μὴ δ᾽ ὅτως ἀνύοιμδμνϑερμ
οτέρε, 

δεῖ" δεινὸν γὸ ὁ τϑτο μόνον οἱ παρ 
ἄυτε μιδϑωμάτων 

ἔςι σοι ποιραῦϑὲν ὡς φῆ ς πα ανῖν οὐ ΚΆΉΔας φίλξον: 

«οἱ ἀντί τύφον ἐλ οὐ καὶ τίω κρωιπώ
λίω ὠκκορήσψεν: 
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γ72 ΙΥΕΚΘΟΚΥΜ. ΘΆΞΦΟΟΚΥ͂Μ 
Κλικηρυκόυσόμεϑω δ ἀντὶ κἡ δακρύσομδμ πιϑε- 

γῶς κρὶ τίω νέμεσιν δεῖν αὐτὸν ὁρᾶν εἰ οὕτως ἐμὲ 

πἰδαόψετωι ἔρῴσοιν ἀυτεὶ,, καὶ τοιαυτο ἀλλὰ ἐρρυ- 

μὃμ καὶ πλασομυεϑτι. ἡΐξοι γὺ ὡς ἐλεῶν ΦῊ που) μίε 

καιομόνίω π᾿ ὠσῳ. μομινηδστι γὸ τῷ παρελϑον- 

τος: χεόνου καὶ τῆς σμυηϑείας ἔχήν καλῶς ἐρθι, φύ-- 

σῶν ξάυτὸν ὁ λάςαυφος. συγιύνψεται δὲ μιν Καὶ ὁ 

Ελιξ. ἐπ ὠκέϊνον γὺ ἡ ἑρπυλλὶς δποσύσεται. ἐλλ' 

ἀμφιβαῦλειν εἴωϑε τὰ φίλρα οὶ ὅσιο σκ 7 δεν εἰς 

ὄλεθρον » βφαχὺ μοι μέλει. δεῖ »ὃ αὐτὸν ἢ ἐμοὶ ζίω 

ἢ τεθνώναι ϑεήάλῃ. 
Μενεκλείδῃης Ἐῤὐϑυκλει. 

Ιχόται βακηὰς ἡ ζαλὴ συϑυκλοις φίλίατε 

ΟΝ τό μοι χαίᾳλιποῦσοω δώκρυα 

κοὶ ἔρφτος ὅσον ἡσίςου τὸ τέλος οὐ πονηροῦ μείω 

μινήμίἱων.οὐ γὸ ὠμλήσομωαι ποτὲ βακχίσος. οὐχ ΥΣῚ 

ἔςαι χρόνος. ὅσην συμπάϑειαν ἐγεσείξατο. δπολο- 

γίαν ὠκείνίω καλῶν οὐκ ὦντις αἱ μἷδοτείνοι τῷ τὴ. ε- 
σα οφὸν Οίου. κῷ οἱ συμελϑοῦσωι ἁττώσοα πανίᾳ- 

χὄϑεν εἰκόνα πιγὼ αὐτῆς ὧν ὠροοοδτνς ἢ χαθάτων 

ϑεῖεν,ο εξ ἰὸν αὔτι μοι ποιήσοι δοκοῦσιν. τὸ γὸ θρυλ- 
λούμϑμον αἰσὺ πάντων, ὡς πονηραὶ, ὡς ἀπιςοι, ὡς 

χοὸς τὸ λυσιτελὲς βλεέπουστι μόνον, ὡς ὠοὶ τῷ δι.- 

δόντος, εἰς νος γὸ οὐκ αἡτίαι κάκου τοῖς ὧν τυγχά 

γεσὶ, γαδολίω ἐπέσειξεν ὧφ᾽ ἑαυτῆς ἀσίμιον. οὕτω 

ὥοϑς τίω κοινίω) βλασφημίαν τω ἡϑει παρετοί-- 

ξατο. οἷτϑ᾽ια τὸν μμήσδειον ὠκέίνον τὸν ὅσο τῆς συρλας 

σὴ δυρὰ κᾳταρανίᾳ μθ᾽ ὅσης ϑεραπείας κοὴ ὐδῳ- 
σι σύνς ἐσοβει" δυνούγοις ὑπιφῳνούμδμος κοὶ ὅτοᾳ- 

πεήνως κθὴ κόσμον τινὰ (αρζξαρακόν"γχἡ ὅμως ἀκου- 
στὸ αὐτὸν ὃ χορφσίετο' αλλ. «τὸ του μὸν ἡγοίπττι κ0-- 

μω μέν, χλῳνίσκιον τὸ λοίτον τῶτο οὶ δημοτικόν. 

ΚΘῚ τοὶς πεοῦῤ ἡμὴ γλίᾳφφως αὐτῇ πεμπομένοις ἐ- 

πῶ, ἐχουσέι, τοὺς σα ραπιχᾷς ὀκείνας κοὺ πολυ θύ- 
σοῖς δωρεαξ διωϑεῖνο. τῷ σὲ τὸν αἰγύηηιον ἔμεπεθ9. 
ὡς ὠπεσθοράκισεν ὅσον ἀργυρίου φορφτείγοντου" 

οὐδὲν κείνης εἴμεινον εὖ οἶδε ὅτι “Ἄρουτ αὐ" ὡς 
29. ,ἦϑος οὐκ εἰς δὐδαίμονα βίου «ροφαίρεσιν 
δαίμων τὶς ὑπήνεγοκεν" εἶτ᾽ οἴχείαι ἡμιῶς δπολιποῦ- 
σοι καὶ κοίσεται λοιπὸν μόνη ἡ ὁ ακγὶς ὡς ἀσδηκον ὦ 
φίλαι μοῖραι. ἐσὲ γὺ αὐτῇ συγκαζακεῖϑο με καὶ 
γιιῦ ὡς τότε. αλλ ἔγω μδὺϑάοιμι χαὴ τροφῆς ψά- 

υω, πϑὴ ϑζῳλεΐξομιαι τοῖς ἐταῤοοις " ἡ δὲ, οὐκ ἔτιμιε 
φωιόδροὶς τοὺς ὄμιφσιν ὄψεται μεειοδεῶσει. οὐσὲ Ἱ-- 
λέως «) αυμᾶμης δχονυκτερούσῳ τοῖς ἡοδὴ τοις ὦκει- 

νοις κολασλίασιν. αἀῤτίως μὰ οἷον ἐφϑυΐγετο οἷον 

ἐβλεστέν. ὅστη τὰςς ὁμαλίαις αὐτῆς σειρίονες ὧνΐ-- 

ὄρυυτο ὡς εἴ ἡε!ύ τι ΚΟ αὐ ρρυτοΥ στὸ δὴ φιλημά- 

τῶν νέκίᾳρ ἔςαζον ἐπ᾿ ἄκοφις. μοι εἰοχες τοῖς χείλε- 

σιν αὐτῆς ὠκάϑισεν ἡ πειθώ. ἁπανίᾳ ὠκείνη γε τὸν 

κοςὸν ὑπεζωώσωτο. ὅλαις ταῖς γαίξισι τίω ἀφροόί- 
τίω δεξιωσεοιυδμρη. ἔῤῥει τὰ «ὐὐορὶ τὰς πόσεις μινυ-- 
οἰσμφτα, ἴα ἡ τοῖς ἐλεφαγήνοις δακτύλοις Κρουο.. 

7 

μᾶρη λύρᾳ ἔῤῥει. κρῖται οἱὲ ἡ πάστης ΜΈ 

δ. ΄ Ἦ ἥς ᾽ Υ « Ψ: "» 4 ι.} : Ἷ αὐπάσωνϊᾳ καὴ πόλτίω οἴχοίϑαι «ραταὐσόμδμον, βακγὶς δὲ ἡ τὸν ἐρᾳαςὴν φιλοῦσα ἀπόθανε ῥά 

Τεμμμηςία μαι αὐτοαλ οἱ. ὃς ἱασοιησιὰ αὐ νρηται 

τειν ρου ιμὸ . ὃς νἰτοη ξ οροῖτοῖα οὔ ντοοταν {πὴ} 

(ἰς ἀρρί σαι (αἱ ἀῃγαητθη» μά 416 τὰ σο 5 ἀιφειν 

αἴας Πησθιη ᾿ς. οηιος πἰπιίγαμι αὐ μέξις ΠΏ Π" 

ςογά αν» λα: τἄτοροτο οἵ ἀδρογθαιη: αὐ αἴ ΟΠ) 

ΡΙΖΈΘΙΙ ΤΘΙΏΡΟΥ 5 ὃί ςομί ες! ας οιῇ ἃ ποιὸς 

ἰξυμ εἰς ἀϊοις ἰαβαι5 {ερίμι Γ αἰταυχιι, ΔΟΘΗ͂Ι, 

πιοάαθις οτιᾷ {πᾶ οροτᾶ ποῦ! ΕἸΠχ. Δα αμην οπΙπὶ 

Ηδοεργί ἐς τς, Ατίοῖϊξι το αάους ΡΒ τα ὃς οὐλοῦτ 

ΓΘ πα του ταν.ἰ Ῥαγιὶῃλ οὐτο, Οροιτος μὰ ΡΠ 

δας αἰ δυνίμογοναις Ἵ Ποτιαία προσ. 

)Ίοπεο ον ἘΠῚ} γι]. 

ΤΎΣΩΝ ΒΔος 5 ἐοτιηοία, Ἐμτῃγ οἷο 5 τα ΟΠ 

᾿γονἀοο πε τοι θεὶς μα} ἀπημνθγα} Πδαδιμ, 

ΟΠ Πλ 5 ὃς ἀταοτὶϑ πιά! ἤπην ΠΟ» ποη 114}} πη 6 Π|0΄ 
τα. ΝΝαμημσδηι ΘΠ} 16 ΒαροΒ 415 σαρίου οὔ ιμο. 

Νοη νϑαιοτ 4 τομλρι5. Ὡ αητῇ ἀοϊοτῷ οἰϊομά!ο 

Ἰλοξομἤοπδιι εἴα ν τα πο Γοιγίοιμ {1 4018 ρΡέ" 
Ιοῖ ποι αὐογγαπογίς, Ἐπ ἢ ςοπιιθηθηζος Ἔχ ΟΠΙΙ 
θὰ15 τοτιαγάπι ρατορα5 ναϊποτία, Πἀτιαμη αυιαηάμμι 
οἱ ἴῃ Νπογΐ ϑφαις Οταζίασαμη τθηλρίο οτὶρ ἂζ» ἀοχὰμ 
αοφάσην ἃς Ἰαίζαμν ἕλοις πΉ] 8] ἔλοοτο ν ἀμ: 
Ετοηίην αοά νυ!ρὸ ἰαξζατοΣ . πια υἱοί οἴ 8" 
βά45ν δά ἰπιοτυμν ἀιητάχαῦ το ρί οΥ 7 [ΡΟΣ ΔῈ 
αὐματοις » ΟΏ.}}5 6] Ὲ6 1η4]} ςαὐὰς εἰϊς ἰδ αν! 
οὐπν ἰρή5 νοητοῦ » ἰ4 {μῸ ΟΧΟΡΡίο ν Ἰτάσιιθ 1} 
{ἔληὰ οὐΐς ορβ!υμαπατη γεάαισαί, Αὐἀδὸ [108 πιο 
Ἰηξυρλία; σομληλιμ} ορρόηςθας, ΝΝοίτ Μοάταμι "' 
Ια} ἃ ϑγγῖα παι ραη5 πὰς ἀρρυϊοταῖ» φιαρτα αι 
βαπυαίούιμα τατρα ὃς ἀρράγατα ἐποράοραι, Ἐπημοβοϑ 

οἰ Προς ατιγ, ὃς [απ ἱα 5.8 Ὠυιμηά τη αυ οηἀα1Π} Βώ. 
δαγιςαμα. Ατταπίφη δ μλιῖτα αὐτη  πι», (4 (Ρ μι 

αιιδηνα δ τθηλ ὃς ναϊσαγὶ ας νος το αι οι 
νοΐοδας ἃς ποίει παπποείδας ἰσυϊἀοηῇθιις δοαμ! 
{0 5.. 1{|ἃ (φτγαρίςα» ἃς ὐγαῖα ἀρπα τορυα βάν 

Ωιυ!ὰ νοτὸ ΖΕσγρείιμη πορ τ τοῦθ ἢ) φιοιβάπηθ, 
ἄἀσια τοϊοςῖτ » αιιαηζδῃ) 41) Ομ {πη η)Πὰ αταθι 
ργοπηἰτγοητῷ, ἸΝ1Π1] (τ (ζίο τη δ τ 11 δου! ροῖιν 
Οὰηλ θοηῖμι απ πιατ ἤθη δά ἐα σθηνν τ ΟἹ" 
ἀντιοπθιη 4Π161|8 βοσζπηα ὀχζα τ Τυην ἀπ ρεάιςηθ 

15 τε μέλ τς.» ὃς ἐδσθῦὶς τη ροίξογιμι [οἷα Βα» 
αυὰηι ἰηια τος ὁ ομαγα ραζοα. (ὐροττερας οαΠ}} Ἵ 
Ια πὴθ ἅπης οτίαμη Ἰάσοῖθ» ΠΟΙ πη 11} {0 
Ἔρο {προτγίϊος ππ ὃ νἸόξα ἔραου », ὃζ οιῃὴ (ο 410!» 
(ξγιπθοηδ5 το πάο. [{Ππ᾿νεγὸ πο ΔΠἸρ ἰὴ μι’ 
ζάτις ρἰθη15. Οοα} 15 πλθ Πιργ 6118.» αρίοιοῖ, ποι 
ΡΓΟΡΙτα αἴπῃς Ὀδηουοΐα ποέϊο ἢ. Ρεγάοι του άμν 

[1Π1158. 1}}15 {πρρ] οἱ 15. ΝΌροῦ αυϊάεπὶ ψιοιυφα μην" 
ἀπηι οαιθθαζιτς, Ζυθπιδά πιοάπιηι να; αιίος », 
ἴπι5 σο!Οα 5 ̓πθγαηῖ δίγε πο, Ουὰπι νοτὸ {386 
᾿παπλοτταῖβ ηθόϊατ ἂρ οίου 5 πιαπαθ δῖ ἴῃ (μη ΠΉ 57 
τ Ϊ ΠῚ ρογυδάφο εἰκς ἰφοτῖς Πιαάα (6αϊτ. Τοῖο! 
φοίτα οἰμέξα οτατ,τοτῖς Οτατῖὶς Ν᾿ οπθγειη οομΡ ΣΝ 
Ἐπαπαδέμης 1α ἸΏτοΣ Ροταηάμτη σαητατί 65 ἡώ 

δατγηεὶς ἀὐ σιτία ρυ Γαγὶ Τοἱ τα Γγγὰ δυαπιτ, [ἀεοῦ 
πιπῖθας αβατηατα στατή 4116 Ὠγεζα 5 ἰαρὶ5 ὃζ οΠ115' 
Μεορατα αι άθηη ἰδ 6 (ςοττιη ν Ἰαἑτραυ6 
σοηδηι ἰτα γα θ τοῦ ἀεργαάατα οἰξνγε οχ τα Π| ρίεν, 
Αἰάὶς (ξχουϊτατίθιι5. πλοῦ ἀγγορία ΟΒ]δι γάθ! 
ίζωτα ἴῃ πα ἰτίαπα ργοβιρσουιτ, Βαςς 8 νοτὸ Ψ»" 
Δι ΔΓΟΓΘΠ.. ΔΙΏΟΓΘ Ργοίορυτα νἱτᾷ ΠῚ οὔτ: 

ἕ δ ! Ν .{7΄ Ἄλουσα χώθλσι κωφὴ λίϑος. κὐὶ ασοδζῳ κα μεγείρᾳ μδὺ 
σπόπορνος ζἢ οὕτω Θεα)βρη συλήσεισω ἀνηλεῶς, ὡς ὧμ πάνυ λαμφοῶς οὐσίας τὸν ἄθλιον χλαρθδν ! . 

Ιευλῖνν 



ἰϑάδξας πτπὰ εἰδὶ ὀοησυοτοηπάο ἃς ἀερίογαηάο Ει- 

τἰγεὶς5 ἁτηϊο! Πππὶς.Ὗ οἰπρὸ παπηις τὶ 6 ἀς εἴ 

ἰοψαί τατ (ογ! δεσο, συαηάοσιάεπι ργατοῦ πη μλΟ- 

αἰδίῃ ἢ} }}}} το! πχαΐτατ. Ὑαὶς. 

ἽΜεραγα Βμοιϑιάϊ- 

αὔὰηὶ ἰα- 
(01 (Οἷ} ἀπνατοῦ σομε σα ΕΠ) τα ἃ 

Ιο ΡΟ! 5. 
δοσ,ντ πος οὐληΐμο ἄς ππη 6] «Ὁ 1] 

ΟΜ ]ειδιδαι ἀουίπα Μεπας νοσατα ἃ Οἰγοοζα τὰ 

ἀν. Α Βαςοβιπα! σας δααν ΠΟ] 5 ἀδπαμποιδ 0} 

ἴς γφη γα ὨΠΠ ργόρτοῦ Ἰρίδιη πΠ6 4» Διμγιςᾶς ξα Πλ1188 

γιάετο ροῦρ. Μοάείξα φαλ τὶ ὃς διπλᾶς ἀλάζου 611» 

Βραλτα ἢὸς ποηληθ. Νος5 δηϊηὶ ὅζ ππογεῖγιοες ὃ τη - 

ζοιηροζαμτο5. Εαὶτ δὲ ΡΒ οὶ Εἰουΐπθας δας} ι5. ι- 

᾿ ΤΑοοΥ οαϊπι ροῖ παρ Δ Πα Ποαπι τη πθ5 φὨΐ πὶ αὐ- 

, ΟΓδιη 5 πῇ αἷα, Μγιτμιμα.» Οδιγ ἤαμι» Επιχ!ρ- 

βθνθὶ Ροιαςφης αὐ Ώλ1118. ἀπ τος θῃ5) ἃς ΖοἸο 

ἰαθογαης ραΐομτο νἱτὸ (ορῖτο » ἱεγὸ α!άο πὶ ατῖαιτὅ 

φίοιας. ΤῊ νοτὸ (οἷα Δάοηίη βοιοίραδβν πόσα δὶ το]!- 

ὅζαι οἰϊηνὰ το ψοποιε,Ρτοίειρίμα ἀορταβομάοτοῦ,
 

ὥμμς αδ8 οοὐυϊαϊδιη ἀρίταιμηλι8» 4. ΕΠ
} Π0 

(οΥ τὰ ραπσαπνέαμοῖ Οὐτγατ δ γοξογζυηι » οαθτιο- 

Ὧρς, (ςοιμηατᾶ » φοιηροΐδειο νίχυς αὐ ΘΑ] οΥθ ΠΣ 

ζἄπτας, νασαθητα, σογο μα οἰ]αγιανἰΔαε» οδυμαθιἃ- 

τὰ ἀοοιπηδοδαιααβ.  ἀαμι Δ δ 5 (οἰ ἀξογαῖ, Τὰ 

(μοά δά το ται ρεντίμοῖ μθ οτοῦτὸ 09 ἰμθμιβι" 

ἴλισι15. [τὰ νοτὸ (ἀδαιτοῖ ρατοὸ. Ουοάνετὸ πιᾶ- 

ΧΙῃχὲ πο 5 ΘΧ αἰ]αγαυ τ, στα] 5 αυφιᾶ τας ἰπζοι Τι 

ΔἸ ΠΠἀοιν ἃς Μγιεγβιίηδηι ἐς παῦθυς ἐομεγουο 8.» ν- 

τα πο! ονδϑ ἃς (δε οτοβοξεμάοτες, ταις ρειοῦ 

ἱΜΜγυγβῖμα (οἰυτο οἰπραϊο.Βοιι εἰπαυηι νοτὸ οταῖ 

ἸηάΔαξαπι» ροῦ ΠΠἀ τὐςηγχοπτοϑ8 αυαίϊ μ) οἰ] ρο(ε ἰΔο 

οἰαπος νοπείϊαιμζ, τείρὶςἰοι5 μοί ( δὰ οὐ! ἀρίτα- 

εἰοιθια, Οἴδπι νοτὸ ἃς βυϊτίπι» 4α {1 ρατζαη9 αἰ - 

“ιοά οριις πχδτοειϊ οἰ απ], Γἰρ᾽τα ἐγαχίς, νῖ ερο 1τὰ 

ἄς δι ἀυποτ, Ἐὰροθ πη. ΝΟοΩ δυῖ6η) ἐδουίαυ!ς 

ὙΒ γα! ]ς, ϑοὰ ἱπηρυγίτατα ργοτοσαιζαμο Ἰδλιάθπι εἰ 

Ῥυατιραίς, οι θηΐηι τα] τ νοἷα οοτταθο; 
ἄφαιιο τογσ που τα ρά αυδῇ [ἢ Οὐγπιηίςο. ΝΟἢ ο- 
ἍΠη ἀπαῖ Γοου τί μθ5 σογταμη θη.» ΘΧΙς Ἰπ Ὁ} {111} 

ἃς ριυ!ὰνη μνοιᾶεὶς οαμίσας Επ αὐρίος φοἰογθμα 1ῃ- 

ὐτροχαζγὰ ὃ Μγτνβίπαννε ᾿ητορταπιονξ Ρατᾶν ραν 

Ῥύτοιτη νοετοῦγάγαιην οοΐογοιι μας ραττέγας ἔαιο- 

ἴὰ ργτοροτιίοποι ὃί ςοποϊπη!ταϊοι»ηθ 
ας ΠΙΠ 181} 

Ρίηραράϊησαν, πεάπο τη ᾶσὶα ὨΣΠΏΜΠ: Ομαίπος 
ἴῃ νογίιςο. Ατὐ ποὰ τὐθυλθηςροῦ ἰοῦθηιντ Μγιιὶ- 

ἢ : (βᾷ (αὐτί ἄθη5 τδητδηῖ οβδοϊς αρίτατίουειη δ0 

νιδτατίοηοιῃ ροάιοἰς δέ τοῖθαι ἔπρτα [αμυῦρος ας 1ἱ 

ἰὰς χυδῇ βυσηζθιη οἸγΟαι. αοἰαἰονε ουῆμ
θ5 ἀρρίδι- 

ἄοτρης ἃς νἱξοτίαιη Τ᾽ τγ ΑΙ 415. Ρεομμποιαγεης. 

ἀδταης δείδυη 46 δἰ ποτα σομυρατατίοἐ8, δέ ἐδ 

ΠΊΔΤΏΔ]Π}ς οοττδυνηα. τα ΡΒ]οπλέηα ντεῖο ηὐ]- 

ἃ (δ ὁρροπεῖς λαία οἴξ - 9τεγ1}}5 δηΐηι οαῖ δ [(υς- 

ουϊδητας. (πε τοσαηι ἰρίτυν ποΐζεπ) τα] λι18, 

ῬΠλτοτ δι5 πραἱὸ ὑξανρῆς. ἡ ἃς αἰἰο5 ορταπάο»ίφατ- 

Ῥοΐδηϊη ἵμσαίου οἱξ ὃς φγάτιοῦ ΓΕΘΘΔΣ
 Νεηι5» Δ 

φοἴπιηας θεας ρότα:. [ἢ νἱα αὐτο πιαϊτῦ εἰταυδητε8 

ϑερ οι ἘΣ} εὐειδτατέμησαξ ἱπηπιοδοτατ
 δ. ΠΟ 5 

δοΥρῆς "ς ποι ἐἠαγιῖς [ἢ γ)λοκί μασι, ἴῃ ἀυτεο 4η- 

ϑίροντο, νεΐυς αἀ Ασηδηη 
δ ΓΕ Πλ5 ΡΕΟΡΘ ἀοϊυσηὴ 

δῃθρμγοιὶς, Μαϊὲ εὐ ἘΠαΐβ. Θαμα. ἀεροτῖτ., 

κ 

οι ὦ ὡ ἐς ΩΣ Ὁ Σὰ 

ὥχο μιεῖσα, ἔξοινοι.ποΐλα σὲ 
.. χὴς «ἴω σον κραὰ 

Νς Ὁ ε ἄνα. 

σοιιὺ ςενωπόν. ὡς δλὶ τίω) ἄγνον κατιόντι πλῆσι 

᾿δύξαμδμα!, α ; ι 

παλήσασαι; ἐπεκω μασι
 μδυ σεξικαχω χαταὰ τὸν “κου. 

ον τῆς μδμέφορνος οἰκέαρ: ἐρᾷ
 “κἱρ ὠσὲ ϑαὶς κακῶς, 

1 

27) 
γέλονα φῳρὸς σέ ὁποδυραάυδμος οὐ ϑύκλάς φίλας. 
ἡδὺ γαρ μοι! τὶ δοκεῖ αὐἷξὰ φκείγης κοὺ λα λέϊν χὶ γρά- 
φειν. οὐδὲν γὸ ἡ τὸ μεμνῆ τι καϊφλέλειἥγαι. Ἐῤ- 

ῥώσο. Μέγαρῳ βακχίσι. - 

ΡΩ μόνῃ ἐρᾳςής γέλονον ὃν φιχῶς οὕτως ὡς- 

: τε τὸ υἱη σὲ ἀχϑαξῶς ἀυτῷ ὄχ ζόί χθῆνωμ «,})-- 

ναῦς ὦ ἀηδίας Φ΄σσοινα ἐφος δἔτη κληϑεῖτα ἰαὸ 
γλυκέρᾳς εἰς τοσὅτον χεόνον, δτὸ Τὴ σιονυσίων χὰ 
ὑμῖν ἀπήγγήλον ) οὐχ ὕχεις εἰ μὴ δι ὠκείνλωυ, οὐδὲ 

τὰς φίλας ἰσεῖν γυωναύν,ας αϑοϑρομδμη, σώφ ρον γγ65 

γονὰς σὺ καῇ φιλεῖς τὸν ἐρᾳ ἦν μ(ακᾳρία τῆς δῦ φη- 
μίας. ἡμεῖς δ᾽ ὶ οὶ πίρναι ἠᾳ] ἀκόλᾳ ξο!. ὑπήρξε κοὴ 

φίλωνι συχίνη ξακτςα. ὀργίζομιαι γὸ νὴ τω μεέ- 

ἐγχερονἐυρὰσαι τὰ ἦρα ϑυΐάννεψε. ἡνανεαν. 
σίον, αἴ ξίππη ὕπου κρὶ φιλορδμη καήτοι γεγαμηρέ- 

νη τοοσφάτως καὶ ζηλοτυπερδῥη τον καλοῦ ὅσο- 

κομίσεσοι δ αἴ δοα, ὀψὲ μδμ ὅμως δὲ παρῆν. σὺ ο᾽᾽ 

ἡμῶν μόνη τὸν ἄσωνιν αἰδιέψυχες, μήπε καταλριΗ 
φϑίέντα αὐτὸν αἰσὸ σὲ Τῆς ἀφοοοδ της Α ἡ περσεφ (νη 

"λαβη.οἷον ἡ μὴν} ἐγλυέτο συμπόσιον, τι γὰρ οὐχ 

ἁλίομαί σου τῆς καρεδίας , ὅσων χριρίτων πλῆρες, ὦ» 
δαΐ,σκώμιμοΐᾷ, πότος εἰς ἀλευτριόνων ῳϑᾶς, μύς 
ρα, ςέφανοι »τοα γήμίατα, ἐποσκίοις τισὶ εἰείφναις 
ἣν ἡ κατάπλισις.ἣν μόνον ἡμῶν ε' λεπε, σύ. τὰ δ᾽ ἀλ- 

λα. πολλάκις ὠκραιπιλήσειρϑμ. οὕτω δὲ ἡσίως, 

ὀλιγαίκις. τὸ γῶν πλείφην ἡμῶν τῦδα σμφύασοιν Τὲρϑϑ 

ψιν, δοινή τς φιλενδικία κατέρε Θρυαλλίσα καὶ 

“ευῤῥίνην ἐδ ἡ πυγὴς,πτοτέρα κροιἥω κὺὶ ἀπαλω- 

τέραν ὅχισείξει. καὶ πεούτη, μευ ῥίνη τὸ ζώνιον λύ- 

σασογ βόμβυξ σ᾽ ἰιὺ τὸ χετώνιον δὴ ὡυτα τρέμε:- 

σειν οἷόν τι μελίπηκτον γείλα ΤῊ ὀσφίῶ «ἱεσώλοζε 

σεν ἀπο λέασεσοι εἰς τοὐπίσω ὠοθς ταὶ κινήματα 

τῆς πύγῆς. ἠρέμα οἱ! εἷον ἐγεραοῦστέ τι ἐρφότικὼν 
ὑ- 

ςίγαξον. ὥςτε ἐμ νὴ “ὶ ἀφροοϊτην Χο πλαγῆνω: 

οὐ μίω ἀπεῖπί γε ἡ ϑρναλλὶς, αΝλὰ τῇ ἀκολᾳ- 

σίᾳ παρούοδοκίμησεν αὐτίωύ. οὐ γεὶρ διὰ ωἰδοπες 

τασμᾷ τῶν ἐγώ φησιν ἀγωνίσομμ αι. κδ ὃ ἀκιζορδίι. 

ἐκν ἅ ὦ γυμνικᾳί ἡ γὸ αὶ φιλεὶ τοροφασς αγῶν- 

ὠπεούσειτο τὸ χιτώνιον. κα] μικρὸν «ποσιμώσοισο 

τἰω ὀσφυῦ, ἰδοὺ σκόπει τὸ; ὦ μῳ φησὶν ὡς ἀκρ.- 

βὲς μυῤῥίνην» ὡς ἀκήροίον, ὡς καϑτιεεν. τὰ ποῤ- 

φυρᾷ ἿΠ] ἰφούων παιυτί. τω. ἔξ: τοις μιγθφιὲ ἐγχθα5 

σιν τὸ μῆτο ὑσῆρογκον εἰυτοῖ μκῆτε ἄσειρκον. τοιὶ γ)4- 

λασίνοις ἔπ᾽ ἄκρφν.ὠλλ᾽ ἐ τρέμᾳ γὴ δ᾽α ἀλλ᾿ πος 

ὑειοιῶσοι ὥςπερ ἡ μυῤῥίνηκ ὁ τοσῶτον πολρὸν φζ- 

οιργεύσοιζο "ἧς πυγῆς "ἡ ἅπεσοιν αὐν χῶρι ὀσῴφυ 

Τησδεγὼ τῆσε ὡςπιρ ἑξεσαν αἰ εὐήγησεν ὡς τε αὐα- 

κροτάσοω πάσας."ἢ νίκζω ἑπογήνα ὥτη τ ϑρυαλ- 

λίδος. ἐγῆύοντο σὲ χα δὰ ἄλλων συΐκοίσης χὸ πε- 

οἱ κἀσάρίων ἀγῶνες. ὦ μδρ γαὶρ φιλουβδῥης γασρὶ 
αὐτεξεταῶ ἦναι οὐο᾽ Ἵτισου. Ὁ ἐθείρσνισεν. τον Θ΄ 

ο 

)κρ ἰώ Κα] σῴφεαγωσει. καΐζπαννυ χίσεισοη οριῦ 

οἱ γὸ ἡδέων ἡ φούσῴατος ἀφοοσέτη, 
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νὴ σία εἰκότως ἐναΐχος γὺ πλέσιον κεκληρονόμη- 

κε πατέρᾳ τὸ μφραίκιον.νῦν μδρ οἰ συϊγνώμίω ἐ- 

Ἰχομδὺ σοι! ἃ ὑφξροψίακ. τοῖς ἀλωοις ἐὲ ἐν κονλυτῷῖ 

ἑφιω μεθα οὐδῷ τοῦ ϑεηώλης ἐρᾳςγ" δ γὸ ᾧ ἀφρο- 

εἵτης ἐροὺ μᾶμον, ἡ ϑεήαλη ςέδλει. ὅπως ἢ ἥξεις 

φέρεσοι κήτιον κοὴ κοράλλιον καὶ ἃ ἀἰσδων,ν ὃν ναῦ 

«αἷδεψύχεις. μιετοὶ γὸ ἦν ἐρᾳςῶν κραμπτυλήσομδῳ 

ΙΝΕΒΦΟΆΚΥΜΆΚΆΖΞΟΟΚΥΜ 
Ετρεσ]ουοιι πιοσίτὸ ΝῸρΡοσ θηΐπι ορυ]οπεὶ ρας 

δόμα δὰ αἀδοϊοίςοητοιν ματοάϊταις ρετθπφηθιαπ 

Νυης ἰρίταν νοπίδηι 101 τυ} ΡΣ 1}}}5 (ρου μια Αἰοὶν 

ἴῃ ΠΟΙ γῖο ἀρυὰ αὐπατούθηι  Ποιταα» ορ αμην 

Νατη Κ δποσὶς απιατοῦξ Ἵ Ποῖταϊα ν ταῖ, 51. νοτὸ νό- 

ηἰς5 σοτ ἃ ἔογοῃ 5 ἃς ςογα! πθμ ὃς Αἀουη 861} ηὔς 

ἔοιιε5. Ἐτειΐτ σαι ἀπηλαϊοχθς ῬοταΡ 108. γαΐε. 

ΦΡημγ θη 4 ΟἽἹ0Ώ1. » 
͵ ͵ 

ν 

Ἑῤρῶώσο. Φιλεμδοη ρτωνι!. , ηδ, , : 

ΡΡ ἐὐολλ δ φᾶ μδὲ δ Ἅ δῶν Ψιᾷ οχυῖτα (οερεημάο τἰδί ποι ἱρῇ πιο οἰ Πἅπ| 

᾿ | ΤΙ} πὸ α γραφῶν ἀν δ ΘΈΑ: ΜΝ ν οΧἢ ροο᾽ Οὐϊπαπαριηῖα ΕἸ Ὶ αὐτοῖς αὔτηιδέ 

σο! χρυσῶν οἱ εῖ 1. ,ραμματων ἐἀδεὶ. εἰ μδρ ὅν οραδοίιτου 8 γνοτὸ Π1}}} ορὺϑ οἰϊ. 51 Ἰσίταῦ ΠῸ9 ἰλᾶϑ 

ἵν ΤΌΣ “ ΠΥ, -ν». ; ν ς 

φιλέϊς, σὸς. εἰ ὅ φιλαργυρθις μὴ ἐρόχλῴ. Ἔῤῥωσοθ, ἀλ.51} 98 ἀιμιᾶτα8 ἃς το ΠΧ, ΠΕ ἢ ποεῖ. δϑαῖε: 

πγ .Υ ΤΡ τ} το δι ΩΝ δ, ἂρ ΕῪ δ Σ : ιπ-;: ὌΝ ᾽ν Ὑ ὰ “Ὁ 

ἘΔ Γ ΤΈΣ ΤᾺ ἘΣ να ΘΟΛΞ ΩΣ Κ ἘΠΞΕΣ 5 ΡΖ ΈΞ ἢ ᾿ς Κα Αἴ πὴ τὰ ἐμ 
ΩΣ ΕΣ Ό π 54 ο: ᾿ξ ρλκς οὶ ΣΖ Δ μστν “2,0 Ὁ ) 6.2 δῶν, Ἶ ΖΕ 

ΑΡΧΗ ΤΟΥ͂ 
ΙΝΙΤΙΥΜ 5ΕΟΥΝΝΌΡΌΔΑΕ ΡΆΑΚΤΙΡ 

Λάμια Δημηταίΐῳ. 

ν τὶ πεν Υ ταύτης ἡ παῤῥησίας αἴτιος. ὧν βα- 

τ σιλαϊὶς, εἶτα δχίρεψας τὸ ἑτάφρᾳ γρά- 

“ ἀ3 φειν σοι.κ) ἐγ ἡγησομδμος “δεινὸν ὧν- 

»- τυ[χάνε:ν τοῖς ἐμοῖς γγάμμασιν ὅλη 

μφι ἐντυγάνων. ἐγὼ δέασοτα δη μή Ἰ ὅταν μδῥ - 

ξωσεϑεάσωμαι κα) ἀκούσω ματοὶ ἶ δορυφόρων 

χοὶ τἶκὶ ςρωτοπόσων , χοὺὶ «ἦν Ὡρεσβεῶν ἣω 

δχωδημφίτων, ν τὶυὶ ἀφοφόίτίω πέφεικαᾳ 
καὶ σἕ- 

δοικᾳ κοὶ ράἤομωι οὶ ὑποςρίφομαι ὡς 
τὸν ἥλιον 

ὑὲ δχικᾳὼ τὰ ὄμματα." τότε μο! ὄντως ὁ πολιορ- 

κητὴς ὄν δονεῖς δηνύτ οι’ οἷον δὲ χα Θλέπεις 

γότε ὡς μικρὸν χα) «πολεμικόν. κ) ὠπιςῶ ἐμαυτῇ 1 

λέγω,λάμια. σὺ μὴ τϑδὲ κῳϑοαύδεις ; σὺ δ
ζα νυχτὸς 

ὅλης αὐτὸν καϊαυλεὶς ; σοὶ γαῦ ξ ἐπέσωλκες σοὶ 

γγάϑαιναν τίου ἑταίραν συγκρίνει. καὶ ἠλογημδύη 

σίωπῶῷ χϑὴ ὀχομδῥη ϑεάσοι τη πῶρ ἐαυ
τῇ. κὶ ὅ- 

ὧν ἔλϑης “τοροσπυῶ σέ. χαὴ ὅχαν αἰδαπλιανεῖ
ς μέ 

“ὦ φιλῆς» πάλιν ποὸς ἐμαυτίω ταναντία, λέγω. 

Τ,αἹηϊά Π)ΡΊΘΙΥ10. ὦ 

Ν [ἰδοετατὶς μυῖα σαια 65,4] ΟΠ 

τοχ Ποιτασιθα τ υοτγς!] δὰ τὸ (οὐὐρῦν 

(αἱ ροτείζατεμι ςοποοα 59 πο αυς 1Ώ 127 

τη αὐς Βαριτοίωμπη ἀιι0 15 Πη6 85 ἴω 

ΘΔ, τὰϑ δοςίροτε » 40] Π16 τοτᾶλὶ οοΙΡ!3», 

Ἔρο ἀοιηλης ὨΘμ οι ἢ τὸ βοτί 8 οὔτειυρίεῖ δέ Μ΄ 

ἀϊατα οὐ (δτοὶ τι θει5, ὃ ςορ !5,άταιις Ἰεσαῖ!δ» αἰΆ" 

ἀεπιαύυς, ρος Ὗ δμο θη)» ο τιοτυύημο»ϑζ 5" 

πἰθῖο ρειταγρούνας νεϊυτὶ (οἱοπι ἔρῖο » τς Οὐ 

αἀὐπγααγαης ἀξ 40 το ογα ἐΣ δὶ ἠἴγοηυυς δὲ ΟΡ" 

Ραρμπδῖοῦ 1Π6 Πδαιοτγίυς ν!άἀογὶς εἰς, Ἧι γοιὸ τι] 

οτίαπι ν᾽ ἀε5»απὰπν ἀουτὸ δ ΝΣ Πἰτατιτουν τ 46 

ἢ ἀπο ἃς ἀϊςο:«ἀπιιάῖα οαπὶ μος ἀοτηγ5έτ 0, 

τα ποέζο πης Ὄχι αγας Κ᾽ Αἀ τε ἰά ῃἰς [Πτςταϑ ἀοάϊι 

εἰδὶ Οπαιμαπμδπι πηογεγγίςςι οοιηραγαῖ ς ὃ [ρκοῦ 

περ! εδξάσαο τασοο»οτίδπὶ Ορταη οὔτ ἐρία νἱῶέ 

ὃς οπν γεπουὶβ αάοτο τα ἀτάὰς οἦτῃ σοτηρ]οχᾶ ΡΙ"" 

τηπὰπι οὐουϊατὶ5» γυσίας ἀρὰ πα ςοητγαγια αἰοῦ 

Ηίςοῖπθ δὲ δε ϊϊατου 1 Ἰ οίμς ο(Ὲ 11}. 411 ἀν 

τ οἰ εἰ δ 15 ᾿ΠΊ ρου Τὴ σου υης τἰπγοῖ Μαςεάουι 

Ηδσυης Οταοι σης Ὑγδοϊαὺ ρου Ν Θηθ6Π) μοῦ! 

βίξα!!ς ᾿ρΡ τς ἜΧρύρσῃαθο, δί νι ἀοὈο»αϊ ΜΠ] βχδυ 

τὰ ἤτ απὸ δά τογτίαη νίηυς Δ ἀραιὰ πες “ ὅ 
᾿ 

᾽ - . ΄» 

παῖς τοσο. ας Ν ΘΠοΥΘ ἃ αι ΟΓΔΠΠ15 [Δς]0; δια 

σοτ, ἃ ρυϊογίραβ ν᾿ ποθηζυζ, ΑςοΙΡ δ τς τπου πα! , 

Πηηὰὲ » ὃς απιὰπι βοτὶ ροτοίὶ οδαςηϊἜητ Πηπτγὸ» {1 1} 

σοπεϊρογίτ ἃ τα ἀ111118 αουπάατο, ΠΙΒΊΙ]υς ιν 
" 

15 ἱπαϊσησυ ΡοΙΣ Πα (ἀπέϊδμι ποξξθῃ 410 

οὗτος ὅδῃν ὃ «τολιοριοητής: οὗτος ὄφιν ὃ
 ὦν τοῖς «ρα- 

τοπό βοις : τῶτον φοξέιται μι βοδονία : τϑζον ἡὶ ἐλ- 

λάς;; Τῶτον ἡ Θ᾽ οαΝΝ. γὴ τίω ἀφοοίτίων σήμεθον 

αὐτοῖς τοῖς αὐλοῖς ὠιπολιορκήσω:- τὴ ὄψομαι τί με 

δγαϑήσᾳ. μένον εἰς τειτίω. παρ᾿ ἐμοὶ γὸ σδεισινή- 

ΝΣ ἘΝ Ἐν τ ΠΕΡ ΚΝ 

..----- ἐανονυαδοδαμ,, 

ΞΞστ πϑοῦθεννανα τ πππΞΞο Ξε δε τεσσ 

--- - Ὡρ- τς ..- - ὃς κι » μκῷ» 2. :- 

“πο Ξ : 5 5: -- - Στ ας» Ὁ ΝΣ αςε,»ο.-. - Ξ εσινος μα, τὸ Σ - Ξ - πτο- 53: Ξ Ξ τ ᾿ » τον - Ἐξ δ τς ποῦς -- ΕΞ τες το τ τι πστε--- τε - - τς Ξε τον, πα ἐΥΞΞΟ ΤΠ ΈΞΩΞ. - - ---Ξ συκ,: οὐνξ-.. ς- »ξλαφ. « ΣῈ ὧν Φϑασ τον τος ες - πῆτο τος ἘΞ: ᾿βξατξε βρρσραςτϑες πες Ξε Ξ.. ΞΕ: ετ τ ας τ ὑπ 5.3:ν- τα ααϑετε νβῆ ΞΞ ἀπτ τεπ:}----- --  Ξιλατ ον τς τ τ 

Ξ- - “τ τοχοικέτορςις τλατεταςτας, πειὸ “δ ρνβει τ πεξταασς. 5... --- ἐατι οναευηβνν τς---- ταρῦὲ π----Ὡ.ΡΡΡΟ ουσσθυσθσ οι - - πα- 

»" πὰ 2: ᾿ -- Ξ, δ αν “ς Σ᾿, Ξ πν- ἘΣ κ ας - -ο. οὐ ον τανε 

Ἵ 
᾽ συ -υ 7, . ἢ - ᾿᾿- 

ο ἢ} 

Ι σᾷς δέομαι. τοὶ ἀφοοσίσια ποιῷ ταῦτα κατ᾿ ἔτος. κὴ ατγάδο.  εγὰση τε σοπμοβάθηζονῖ “υεπηδ άπ) ν" 

"Π] νὰ ἔχω εἰ τὰ πρότερα τοῖς ἐπι ἐοδῶν γε! Π6πὶ ντοτοῦ πἸςο οοτροτονμοπο[τὲ νας ΠΠπλν] 

ΠΝ ἤ γ- , ΣΕ Θ ἢ Ἷ: ΤᾺ, Αἰὶς "Π1υἀ ᾿πγαλχτί τυ. ΝΟΩ ξαοὶά πηϑυθγι 1} 1 ̓ 

᾿ ̓ “δέξου Ὁ σεεπαφερθύτως ΚΟ] “ς ΕΝ ἐζέλύσου ππ- ἼΝαυε πηθητίογ ἀοιμης ηυοπιδάτηοάιπι τρθῆνν 

᾿ "ἢ Θανως9.}} (κοι παἰθδιθσιώστῃ “Ἀυ57) ὑπὸ σό,μησεὲν ὠ- (ρεϊαπι. Ἐχ {Π| 0 επἰπὶ πα ρου )]αμαπὶ ΠΕ Γ 

ΜΉ ΙΝ 
͵ δ -“» » δῳ. ἐὰ ͵ .ο-" «ς ᾿» . . .Ν ᾿ » 

0} νάξιον 1 σῶν αγώϑων ἀξ ὠκείνης τὴς ἱεοφῖς γυχτὸος χεταπι αι] άοτη γασἶτα δηιρ Πὰ5 , ἤσαας [οἩ]οῖς 

Ὶ ΜΝ 
Ψ αὐ « 4' 5 ὦ ν 

ἢ ἔτι πεποιηκύ α κῴτοι σῶ τε ὄχιτρέποντος ὅπως αὐ ρτθυκοκος δε! ςα9 μάταν νΟΥτὶ. δωΣ.. 

᾿ Ἂ ς ΄ ΨΥ εἰ ἃ γΘΠΙΘΠ60 απάο 9 

(ουλωμῶ “ΟἿ ἅγοὴ τοῦ ἐμῳὶ σώματι" ὠλλα κΚέλρη- ΠΟΥ. δὲ ὡς ϑθρ 
ων.) ὁ ὶ ἡ Ὃ 5 " ν 

μαι Κκαλώύς κΚὐ ἐμήκτως Φορος ἐτεοοις οὐ ΠΗ σω τὸ Ἶ 
ἐ "ἢ ; ὯΔ ἐπ λοΝ , ὐὐδα σαν ξὰοὶ γδΡ ΟἿ ὡκοίνου μοὶ τίωὺ ἀῤτεμῖν οὐδέν 
Ἵἢ ἢ ἐτα) θλν. οὐδὲ δύσομοι δέασ οἵὰ ως λα φοιου σι εμοι ρ ὡξ ὁκεονου μᾷ τὸ ἀρτέμην ου : δ} 

ΠΗ 

ΝΥ ς “-Ἕ δ 

ΤΠ 
ὄξιν ἔρῳς ὦ (ασιλεῦ Ὁ ἐλ 2 ͵ ᾿ 2 Ἵ Ω ͵ 7 Ν 

σέξλεψ αν ἔτι πολλοί. ἐσὲ ἐπτείρῳσοιν αἰδ ἀυϑυοί σε τ
ὰς πολιορχίας ὀξὺς 

: 

(ρεῖ2 , 
ὑπ ὩΣ 

τ τὰς ἰ ρξἐς αωρλυτας, ἐξά Αϊρεας:. -Ξ πτύσας. Ἐπ --- -- -- Ὡς -Σ τ. 

ΞΞΞΞ 

κα σοὦὦ. ς. ---.. 

ὡς ον 
“ἀπ 

«Ἄν 

»“τορςτ: 



Ὁ τὰν 

ΣΝ ἘΞ 

φω- 

ΕΝ 

ἔρογαης νοίατ, ὃς ἀοίροτγας! 5 γερο ΠΊΟΧ αἷας (οἱοι ἀ1- 

τχΐττοῦς ροίξαυδηι δηΐπχαιῃ ἀοίροπαίς. Ῥεορεοίξα 

οὐΐλπη ρυκοιρασπι μος οἰὲ ταθγοιγίσιιι ΓΟρ ] 08; 
γι ΠΑΡ Ρτοογα{είπατα ρυαίς τὶς το ΠροΙ 5 ἔγῃ!- 
ΠΟης, (ρα ᾿πιθξξα,γτποαηζ διλλάζοῦα5. Ετρα νοϑδι- 

ἴδῃ. π}}}}α ἀατιις ργοςγαίξί πδη] ξασαϊταβ. [τααπῈ Ιη 

ἸΏρ τ οἰ᾽ (χτιοτας. Οροσῖος ᾿σίτασ 08 Ῥατολμὴ [τἀ σοΥῸ» 

Ῥαγτῖπ Ὠλο]]οἰςσοτε»ράγιῖτ σαη45 ἰμΠγαετο» ΡατΓΙΠὰ 

δὶ ἀουλαμι οὐπατγο. ἈοΙχαα νειὸ» 46: ιοπηοάο- 

᾿Πθοῖ ἃ] τος ἰητογρο τα οἤϊοία [ἔτη] Βηαϊαηταῦ . νῖ 

ἀοοςηάληταγ ἰπτοτιι}}]5,οάρτα ἔΔΟΙ οτος] Ρίοσιιμ ἃ- 

ηἰπηλ,άααι πχοϊααηῖ » 6 ταῦ αἰλαά ἔοτυηα ργα- 

ἔξατις ἱπηροάἰπλΘΏζι}) δοοϊάας. ας Ἰσιτατγ Ὁ τοχ εὑ- 

8 (τοτταζοτοϑ οἵϊππι ον ἤταη οδίογιατο ἃς ταδςἢ!- 

λυ] Ἐτσα τς νοι, 4] 14Πὰ τὰ Τη6 σομρ ἐξ οεῖδ, νῖ 

Ετιατη οἰϊοπά εις πιε,ὃς ἀρυᾷ αἰ1845 μγθΥοτΥΊΓς 8 ἰφέι!- 

ἴρϑ,γης οὐλη ριι5 ρυ δος] ούρ » [τὰ μα πὶ Ομαια οὐἱα 

ἴλυδαητ, γε 690 0 ροϊιηῃ τοτοὶ πετίανὶ ἃ ϊ αἰἰαυϊά 

ἤροῖς Νου δἀοὺὸ Πιητ ἰαρίάφα» νῦ ρεγπλ 18 ομμπ]- 

115 οτίατη απο πθὸ δά ρ᾽ασοη πη» οχιραδιη 1πι- 

Ροηα ἴς τας ὀχ εἰν εηλ Νοαιο οπΐμι τὴς ἔαρ τ» πῦ 
(ο] λυ ἴῃ ὙΠοτίρϑάὶ ἀοιπο,η απ Εἰδὶ ἐραίΐμι Υ ες. 

Πρτοσιη ραγαταγα Παπὰ» σα οἴγθαν ἄτας 1] Ἔγοηὶ 

ἴοτς Ἀβρθεμυν, σεῦ οιλα1 ΡΕῦ νηϊπογίασα Ατἢο- 

Ἰδηξαμ νγθιηνροῦ Τ)1αηδινὃζ Οταοίαι. Ἐπ πιᾶ- 

χἰηγὸ Γασοάαηιοπδς πα ἀταμὸ οὐϊο ἀίρσα» νῦ ν]- 

ἄρδητατ νἰτὶ οἰ δ, ὺ] [πὶ Ἐρποῖ ναἱρθϑοίης Ἰητοῦ- 

ἘΠ οης ἴῃ Ταγσοιίς τηοητίρι5. δὲ (οἰτάἀ! αι δς 

ῃ 1}}8., ΠΟΙ ἔγαϑ σοῦ μᾶ5 σΟΏΕ ΤΙ δ οχασίτα θη ΠΟ ΠΟΥ ΟΟΓΡῚ 

ΤΙΡΟΥΘΏ 11} τα 5 Πυ 4 }}8 αθρέχιομιθαβ νιτπρογαη- 

αἰς ([ξατοητος. 56α "1 ναϊσαος Ποιηΐη6. 
Τι νετὸ 

ΠΛ} τσ πλί ποῦς νὰ ἀϊθηι οὐδ με8 οαρηδ ὃ Πούαῃι 

ΕΝ ἀοἰοροτίς. Ορτίηγα οἰτομὶπι χα τ] ρἰάρεῖ, 
ν αἰο. , 

' Τιδομεῖτεν 1, 4114. 
ΝΟ οἵξ οὐϊοίϊι,νε ἀρρατοῦ τορυθεἰοέτε (Εη6. 
ΕΝ νι πὶς Ἐρίοατας Ἀϊς τγαοξαῖ, οὐ] σοπυ τ} 

ἸΡΊΘῚ5.» Οπλη]α [ριοἰο θι18 9 {᾿τοτας σοῃτ ἢ 165 
ΤᾺ] [ογιδοηβ, ρου μξης οχ ΒοιγοιΡοι οπείειῃ ἢ 
Αἀοη 5 ἴΔ1} ΔΡΡγορὶ πηπαίτοι οὐζορίητζα πᾶτ|15 8} - 

05.» ΠΟ τα Μετὰ δ. Ρβαϊου]οίτιπι δεταοιθ 4, 
ὅζθοης σομηαται νεἸ] θέ 5 ρτὸ Ρ 18. Ουουΐηυς 
το] ογατ! ροτοί εἰς ΡΕΠΟ ΟρμυοῬ Ηαρθαὶ [πὰς 46 πα- 
ἴῃγα ἢτιηᾶς ΟρΡΙμἰΟη65 ὃς ἀΠἴοῦτοϑ (λποποο Με νο- 

τὸ ριηίττας ἐπ τηςα Μινῆσα [ΡΠ] ταῖς, ππς [οπιαςῖο 
ὃζ ᾿ Ταὶς Ρεγπιαάποῖο, Ἀδιοσᾶ ορρυρ Πδογοπη διης 
ἤάθθο 9 ποη απαϊφτῃ τὰ ΤΠ) Θπηθιγηιηι Τα. Νοῦ 

Θηΐα ἰτοος πιοάεγάτιι ἂο (ἀρ επῦο τη εἴϊε ριορῖοῦ 

πὰς Βομχίπθαι. Ἐπ ϑοογαζεηι ἰπλϊζατὶ ἀῖηαθ ἀιξου- 

ας οὔο 'π Ιοιθπάο ναΐτ, αἴας (πυυϊατο. ἘπΑ]- 

, Οἰδιδάξιη αυθηάλπι αὐϊ Ργεῃοοίεπι Ρυταῖ ὃς Χδῃ- 

τῆϊρρϑη πὰς ατοίτγαταγ δέξαι. Ἐτταπάεπι σοη- 

ἀτροης ιοοῦθη 6 ΤΟΥ ΓΙ. ΡΟ τοῦγὰ ξασίαιη Ρο- 

τἰὰς, αυιὰτη [ασογατας οἶτιϑ ΟΡ ΠἘ0]45 ρατίατ. [Δπ| νετὸ 

ἔρτῃ ομυπίατη σαι! {ΠΠπγᾶτ} δέ τητοϊεγαπάδιν αὐ 

εἰς, 'π θα νῖ ἃ τα σου ἤἰ σπὸ ροτοίοη » Ἰάοῖτοο ἢᾶς5 

δίας αὐοτηαι!. ΤΊπγαγουτη ἡ Ππαπὶ εἰ εσαπτεηι 

πη Οερί βοηίδη,. Νίόου ἰηβοῖας οοὸ τπὸ ἰοῆσο 

ἴοιηροσο 1 Π}} τοὶ στη αἀοϊοίοεητε μαδυϊῆε. Ἀ- 

Ῥυὰ το το νογυπηβατοτί ραγ οἱκ Γιαπΐα » ὃς ρυΙπιᾶπὶ 

Νδηοτοηι αὖ τρίο ἀἸάἸο: ριορεηιοάϊῃ, Ηϊς ΘΠ] 

ἈΠ] Ῥυάοιοηι ἃς γιγσιπέτατοπι θεῖραϊς » ἰη νἹῶ- 

Ἀΐᾳ Πλ ται, Εχ 110 τοπιροῦθ οὐνηΐα ΠΗ 

5 ᾽ ν δ 

σον οὐχ οἰκείως ἔχειν ὧκ πολλου. ρος 

Ἣν ἔαιϑον παρ᾽ ἀυτη δεδόν Οδϑὲ Γαῤ μια διεπτιρϑένού σεν ὧι γήτὸ 

ἘΡΙΊΘ5ΤΟΊΙ. Α. σης 

ἡ αὐαήχηναι,, ἐλσίσεις τΠρΡ 7), κὶ απελσήσοις ζυχὶ 

ἡπεροῤῥυοιν εἴωθεν ὅσο γνῶ ἁϑείς.οδ)}} κ) ῥιεγα Ὁ ἕτα- 

ρᾶστυν δ: σύφισμῳ ὠεὶ τὸ παθόν σ᾽ δπτολαίσεως 

ἀπρηϑιρδύας ἧ: ἐλπίσι ὄζακρᾳ τοῖν τοιὶ ἐρᾳ ὡς. 

«ρὸς ὑμᾶς δὲ ἐσὲ ὑχὴρτιθτάγο) έξεςιν. ὥς το φύβον 

ἢ κόρον. λοιπὸν ἡμιοί εἴεϊ τοὶ μδυ,ποιεὶν. χεὶ δὲ, κα- 

λακίζεϑευ. τὸ δ.δεισενοποιέιν. τοὶ ἢ, κοσμεῖν σοι δὲ 

οἶκτον. τας ἧ; δηω σοι ἀΐλως ἀν 
μοραι)νομᾶβας 

μεσολαβέσεις γρήσής, ἵνα μῶλον ςἰξατηων ἢ) τοῖς 
δῆο τήμασιν συαλεςεραι αὐγλι αἱ ψυ χα

ὶ φοβε μ6- 

γων κὴ άδλο πάλιν ο“υη7) ἃν τύ πταϑόν
τι τυχὴς 

κώλυμια ταῦτα ὃ τοῖς μδμ ἑταίρες τὰ χὰ ωὐ ἐσὺ- 

γα μίω βασιλεῦ φυλάτηεῶς καὶ τεχνεπούειν. ποδός 

δὲ σὲ ὃς ὅτως ἤδη ἔχεις ἐπ᾿ ἐμοὶ εἰς ἔπισεικνυναι 
να ὦ λ ἀν χὸ ἀδὴ ΡΒ ε 

μὲ καὶ ἀγεεδλλεάγαι Ὡρος τὰς αλλὰς ἐτα,ρᾶς 5 ὁτὶ 

πασῶν ἐγὼ που τοῦω, μὰ τὰς φίλας μέσας ἐκ αἢ 

εἰπομιφίνωμμι πλιγγεάδτυ. ἐχ ἕτως εἰμὶ λιξηνα ὡς τα 

ἀφεῖσα πώναᾳ Δ ψυχὴν ἐμαυὼ εἰς ἀαῤέσκφαν,λί- 

)ον ἡγήσοιμαι οδαπτων σοι. «ἰδ οἵδε χὰ ὅτι αὶ μόνον ὧν 

τῇ ϑηριπίδε οἰκίᾳ. ὧν ἡ μιέδλω σοι τὸ δὴ} ἀφροοδ- 
σίων σὐφεπίζειν σεῖσινον, ἔξ αι δζα δόητος ἡ ωὐδα- 

σμοίὴ, ἰγλιεὶ κὶ ὧν ὕλῃ τῇ ἀθζωυαίων 
πολῴ νὴ δὶ αβὸ 

τεμιν κὺ ὧν τῇ ἐλλα σευἡ καλιςα οἱ μισητοὶ λακε- 

δαι μόνοι ἵνα “δοκῶσιν αὔδρες ἐ! οἱ ὦ ἐφέσῳ ἀλω- 

πες ἃ παύσον ) τεῖς ταὐγέτοις ὀρέσι τὼ ἢ ἐρημέαις 

ἑν, Φυβαΐλοντες ἡμδ τὰ δεϊπνα καλυκερ.- 

γίζοντες τῆς σῆς οὐϑοφοποποιϑείας. ἀλλ᾽ αὐτοὶ ῥδὺ 
᾿ [ ι ᾽ Ὰ ’ ἐ- 

χώμρον τῶν δ ἐαπεΐᾳ. σύ δὲ ἐμοὶ ββέμφψησο φυλρξ αἡ 

δ ἡμέραν τὰ διίπνε ἡ ἢ εἴραν ἰὼ αὐ Ἑλη.αρίξη γὰ 

ἰὼ βέλς,. Ἐῤῥωσο. 
Λεόντιον Λαμίᾳ. 

Ὑδὲν δυσειρεςύτερον εἰς ἔοικεν ει πάλιν μᾷ- 

οακχαυομϑύου ὡρεσβύτου. οἷα με ὅπίκουφος 

ΟΣ, δεομοεῖ ποίντοι λοιδορῶν. ποντα ατοιηησίων, 

ζληςολαὲ εἰδῇν λύτοις μοι! γρώφων. ἐκ σεῴκων ὦ 

τῷ κυ που. μα τἰω ὠφος δϊτίω, εἰ ἄδανις ἰω ἠδὲὴ 

ἐγγὺς ὀγϑογκονΐα “φηονοὺς ἔτη, οὐχ αν ἰυτεὶ ἠνε
ωό- 

μίω φθφοιάντος κἡ φιλονοσέντος 0 καί(απεπιλην
 

κι οἵδ λυ. πόκοις αὐτὶ πίλων. μέχρι τίνος ὑπο: 

αϑυεὶ τίς Σ φιλόσοφον τῶτον. ἐχέτω τὸς αὐρὶ φύσε
ως 

ἀντ κυθίας δόξας. «οὶ τοὺς ομεσραμμᾶροις κανό-- 

γας. ἐμὲ δὲ ἐφέτω. «ἰοὺ μουσικῶς χυρίαν ἐμαυ
τ 

Ἰς ἀἰςοιιο χ!ῶν καὶ αὐύξριςον. ὄνπτος ὅσ: πολιορ- 

κηφίαὶ ἔγω τοιοῦτον , οὐχ οἷον σὺ λῴμια δυυιῆ- 

τρλον, μὴ "ἀρ δὰ: σωυφοονίστω ὁχῳ τὸν αὐ ϑ οφο
πον 

σῶτον. ἠθὴ στοκρατίζειν χρὴ ςωμυλόύεδστ ϑέλει ἢ 

εἰρονόθείϑαι. καὶ ἀλκιξια δὴν τινὰ ἡ πυϑεικλέσ γ
ον 

μίζει ἃ ξανϑίππην ἐμυὰ οἴεται ποιήσην. κρὴ πέξας» 

ματα δή τοὶ γῆν τεῤ υἷε φάώξομαι μᾶλλον; 
ὶ τὰς ξμοςολβὶς ἀντ ἴὰς δγραπάςοις αὐξέξομαι. 

ὃ 

δὲ παντῶν δεἰνότατον ἤδη χοὶ ἀφορητότοτον ἐ τὸλ-
 

μησεν, ἐῶ οὗ καὶ γνώμζευ βουλομδύη λαξεῖν
; τῇ 

μοι ποιϑτέον ἐπέςειλχα σοι. Τίμδολον τὸν καλὸν ο
ἷ- 

ὅγα τον κυφιστιάστν. οὐκ αῤνοῦ μια φοϑθς τον ψεανί- 

σέ μι τἀληθῆ λύγην εἰκὸς λά
μια. καὶ ἸῊΣ ὡρϑνι ἀφ ερ» 

νων οἰχῶσαν. ΦἸς ἀκείνε ἢ γχοόνε γτώνίᾳ μ 
1 



376 ΙΝ ΕΚ ΒΟΥ ΟἸκσοκνμ 2. 
τοὺ γειϑοὶ πέρεπων εἰ ὀδζω λέλοιπεν, δῆτα» χρυσεῖα, 
ϑεραᾳπαίνας,ϑεραπονίᾷς ἰνοδοιί͵ ἰνϑδώς.τῶγλα σιω- 

πῶ. ἀλλὰ τὰ μικρόταίᾳ ποοοςλαμᾷαῦει τὰς ὥρᾳς 

ἵγα μησϑεὶς φϑυίση μμε Γσοίμϑρος. τοιᾶτον νῦν ἐρᾳ-- 
σὴν ὁπήκλεισίν φησι χρὴ μὴ χοροσίχωσοι, ποίοις Φ).. 

κεῖς, αὐδὸ δαοκαλὼν ὀνόμ(φσιν, τε ὡς ἀτηρκὸς, οὔτο 
ὡς φιλόσοφος ὧκ κασεποασοκίας ϑῷτος Ὁ ἑλλαάςα 
ἥκων. ἐγὼ ἢ εἰ κ) ὅλη “βὐοιζ καὶ ἀθίωναίων πόλις ἔχι.. 
χέρῳν, μοὶ Ὁ αῤτομν ε ζυγοςωτήσω πιάντος αὐζριὶ 
“9 δὶ τιιῴρχου βραχίονα. κῶλον ὃ ἐσὲ ρος δ 
δείντυλον.τὶ σοι λέγής λάμεα ἐκ ὠληθὴ (τα κεὶ σὴ 

ἡ λυ Υ ; » ͵ 
πκα!α φημ τὸ μὴ δῊ σεομαί σὰ τοὸς ἃ ἀφροοΐτης 
μῆ σοι (αῦτα ὑπολϑέτω. ἀγα φιλόσοφος, ἀλλὰ 
δηηφανῆς. ἀλλὰ πολλοὶς φίλοις κεηρηρᾶμοις .λα-- 

ξέτω ( ἃ ἔχω. σδιϑασκέτω οἱ ἄχλες. ἐμιὲ σὲ ἐσὲν 
ϑείλσ τὶ δύξα' ἀλλ᾽ ὃν ϑέλω δὸς τ φρχον σεέμᾳ-- 
πριάνλὰ κ) δὲ ἐμυὲ πάντα ἰωωαΐζαᾳ ς αι ὁ νεανίσμ: 

καταλιπῶν τὸ λύκφον. κοὴ Σ ἑαυτῷ νεότητα χρὴ τοὺς 
συωνεφήξας,κ) τίω ἑταιρείαν, μετ᾽ ὠυτεῖ ζω κῳὴ κο-. 
λακόύειν αὐτὸν κοὴ χαϑυ μιν εϊν τοὺς ὑπηνέμοις ἀὠμχεῖ 
δόξας" ὃ ἀξοῦς ὅτος ἔξελθε φησὶν ὁκ τῆς ἐμῆς μο- 
νωηρίαξ; καὶ μὴ τοοόσιϑι λεοντίῳ ὡς ὃ σδιχο ότερον 

ὠνοίνε ἐροιεῦτος, σὺ μδὸ ουμῦ μὴ «»οὔσιϑι τῇ ἐμὴ. ὁ 
ὁ μδρ, νεανίσκθ΄ ὧν, αὐέγφτω, τὸν ἕτερον αὐτεδα ςὴν 
γέροντα" ὃ ἡ,τὸν σ)κακότερον ἐγ ὑπο ρᾶρει. τί ποιή. 
σω τοϑὸς Ὁ σφῶν ἐκετεύω σελο μια" νὴ τῶ μυςήρια. 

νὴ τούτων γἢ κακῶν ὠπαλλαγὴν ὡς ἐνθυμηϑεῖσα 
τῷ τιρ(οίρχου τὸν χωρασιον., ἀρτι ἀπόψυϊμαι. χα 
ἱδρῶ. καὶ τὰ ἄνα χὰ! ἡ ζαροία, μου αϑέςρατηαι. 
δέομαί συ σέξαι μιε τϑὸς σεαυτὴν ἡμέρας ὀλίγας: 
(0) ποιήσω τῶτον αἰάγωῦεῶα! πηλίμων ἀπήλαυεν 
αγαϑῶν, ἔχων ἐν τῇ οἰκίᾳ μι. ἐκ ἔτι φέροι τὸν κόρον 
αἱ οἰδα τρεσξ αὐτὰς οὐϑὺς Ὡρὸς ἡκζῶς δχυπέμ- 

ψέζαι μυϊβόσωρον χα) ἐρμάχον κ) πολύωνον.ποσεί.. 
χις οἱφ μυς λάμια προς αὐτὸν ἰσϑία ὀρηοσοῆνο μδύην 

οἰπτεῖν"τι πο εἰς ὄίκερε. ἐκ οἷάδα ὅτι δίᾳκωμωδεῖ 
σε τιμοκρῴτης ὃ μηξξοσωρε ὅλ) τέτοις ἐν ταῖς Φκ- 
κλησίαις ὧν, ΟἿς θεάτροις φοὐο οὶ Οἷς ἄλλο ς σοφι-: 
'φαῖς τ ἀλλα τί ὅξιν ἀυτοὺ ποήϊστη ; αὐα! ἀιυτὸς ὅδ: 

τὸ ἐρᾷν: καὶ ἐγὼ ἔσομιαν τοίνωυ ὁμοίως ὠνπώ αϑαϊ-. 
διυΐος,καὶ ἐκ ὠφήσω τὸν ἐμὸν τημΐο ον. Εῤῥωσο. 

᾿ Μένων δ} Θ΄ γλυκέρᾳ. 

τ Γὼ κι τὰς ἐλόυσινίας θεαὶ, μι το μυςήρια 

αὐ εἰ σοι. χα ἐναντίον ὠκονων ὠμοστοι πολ- 

λάμις γλυωκέρα μόν" μόνη, οὑς ἐσὲν ἐπτιίφῳ τὰ ἐ.- 
μο. ὁ ὃ βελόμδρός σοι χὠράζεῶζ,ταῦτα (ὦ λέγω ὸ 

28 ἄφω. “ γὺ ἐμοὶ χώρὶς σου ἡγύοιτ᾽ αὖ ἥδιον. τί σ᾽, 
ἐπαρθῆναι μυέϊζον τῆς σῆς φιλίας “υναξωζω. εἰ χα) 
τὸ ἔσχατον ἠρδμ γήτας δγᾳὶ τοὺς σοὺς ἱόποις ( ἤϑη, 
“ψεότης ὠξὶ φανέντα μοι.) σιωωνεώστη μδω ὠλλήλοις 
χὴ συϊγηοφί στ μδν (νὴ τὸς ϑεὲς συυϑανοιρᾶμυ. ἵγα 
μηδετέρῳ μὴ ἐν σου συϊκαταξαμη τὶς ζῆ Θ΄.  πιγῶν 
μοιϊπειρῳθῆνωισῳ με ἔσης.τὶ “ὃ αὖ ἔτι κατολοίποιτο 
μᾶρον. οἵ, .α, γερ με τὸς συωύθάς ἀἰϑενείας εἷς οἱ μὴ φι 
ἐγπιφεϊλαλσοι ἐν ἐς ᾳ μϑμέση φζῳ τὸ ἀλῶα ὁ ϑεξ, ταῦτ᾽ ὄξιν. ἐδεξὰ 

θοηᾷ τηϊζζοτς ποῃ ςοῆλα; ϊί νείεεμα αγεο 5, ΠΟ} 1128, 
[Ἔτιοϑ (405, [πἀα5. Οαἴοτα Πεητίο ριαιοπημῖτο, 
564 πα πίτθα [υἰρίσατας πογάςπο 4118 Π16 ἀεριξεῖ: 
ΕἸαπηοαι ππης ἀηγατογθηι οχοὶπάε ἰπαυϊτν» ρας 
δά τ ἀςσοάας, ΠΑ Πθιις Ρααβ εὐπῈ ἀρρε!]1Π8 ΠΟΙ 
ΠΡ 5, που ντ Ατειςιδ» πραπονῖ ῬΗΠοΙορμυς ᾿ 
(αρραθορια Ρείπηυδ ἴῃ Ογαοίαπι νεπίθη8. Ἐθ0Ὸ γῈ, 
Τὸ τα πῇ τοῖα οἰ ἶτας Ατποπϊοηῆιπιαὐυχί!ο ΠΌΠΟ 
ΡΟΣ) Ἰδηδπη οπλη65 οὐ Ὑ ππατο δὶ Ργαςίο (011 
Ρᾶγαθο 5 Ἰπηὸ πο (απὸ ἀἸσίτο αιάξ. Οὐ τἰ01 πα} 
ΓΑρυϊα ἤρὴ νοτα μας ΓΝ ἰαἰξα ἀϊοο. ΝΕ ῬΓΟΘΟΣ " 
Ρεῦ Ν εποίετα ηθ δὶ ἢς ἢ χτηδϑηΐεμι νοΠη1.. σὲ 
ῬΒΠΟΙΌρΠιις, [ρα οἰατιις, θα ἡγεῖ απηϊοὶθ ν 15; ΔΟ- 
ΟἸΡιατ δέ αυα Πασοο. Ποςεας δος τε γοιὸ 8] 
τι ]αῦ ο]οσία. 86 αποπὶ νοὶο 44 Ὑ ματομαῖι 
Οετε5. δε6 ἃς ῬΓΟΡτοΣ τὴς δ4 οπιηΐα οοδόξ5 εἴξα- 
ἀοἰδίσθη8 το όϊο 1 Ἰεὶο, πα ἸΡίας τσ εητοῖε ααυᾶς 
ΕΠ 5 (ο«4] Ἰταῖθ 6 ς ΠῚ Ἰρίο γιταπι ἀσοῖο 1]οοατ ΡΒ 
αἰϊδηταν ἃς νδιοίῃς δἰτ]ς σ]ογίο]ας ςεϊεργαιο. Απεῖδ 
ἢϊς ἐρτθάογε ᾿4αϊτ,ὰ προ Μοπαστίαγᾶς ἢ 1Π|ς ἀἰοῶῦ 

ς δά Γι δομ τ ΠῚ ἀςςο ας, ΠΟ ΔΠ) ποη οἰ ΠΗ 
ὃζ ξάπαπι. ΤᾺ ἰσίτιν αὐ πηθάτη πὸ αοςοάα5,, ται 
Πὶς φἀοϊοἰζοης ςἣπη ἢτ, Ῥαττασ αἰϊαχη τα] 6 πὶ [εη. 
ΤΠΠ|ς γογὸ ἸΠΙοσοι ποῃ Ραῖίταγ, Οὐ] 4 1011Π|» μ᾿ 
ἄεος ΟΓΟῖς ἔμΑγη]8, ΡΟΣ την Π ετΊὰ » ρΡεγ ΠΟΥῚΠῚ Πηᾶ " 
τα η1 ΠΠδδγατίοηδ, Ετοηΐπὴ ἀὲ αἰπονεοὰ ΤΊμι το 
(ΟΣ ταΠ5 Δ ΠῚ Ροἢ ὁ ΘπποΓΙοΥ ἂς ἴμ4ο δίς νεῖτοχ αἴ] 
ΟΟΥ ΠΊΦΕΠ: ΡοιτυΒαταχη 6, ορο τοτοοιρε ῃηὉ ὅ' 
το Ιρίδηη ρᾷιςος ἀϊ65, ὧν οἰ οϊά γιὲ Ηἰς (οπεϊαῦ ιν 
Βοη]ς ἔππογοζιφειὶ η) 1) (οπλο [πα το τοπογεῖ νο 
ΔΙ Ρ Πὲς ἔοττ (χτίοτάζοια, ἰατ εῖο. Ναπείος οομί 
11 4 Π05 τηϊττοὶ Μειγοάογιση Ηρ ιμδο ΠῚ 

ῬοΪγεπιπ). Οοτίος Ρυζαδ της ΤΠ απλία οἣπι (οοΥ}} 
οἤξιη ἀρυὰ 1] πὶ αἰ χης, 14 ἔλοὶς Ἐριουγὸ ΑΠ ΠΕ, 
(οἷς Τἰπηοογαῖοπι. Μεοιγοάουὶ ΗΠΠΠΠῚ τὸ τΑΧατῸ ΓᾺ 

14 ας ἴῃ σοΠοΙ οπἾδιις» [ἢ Ἵ Πϑδιτὶς ἀρυα το 005 
ΡΙεητία πα ἔτος αἴης ἀοέξογοος Ἐπ Ἔρο πααμετ 
τπιδάηϊοάιτη 116 Ρυογο ΠῚ ΟΠΊΠΟΠ ΘΧτ 21» ΠΕ ΔΝ 

ὙΓ Γ᾿ ἐγδην πηοιηλ Τ Ἰπηατοἤ μη. ΨΑ]6. χὰ 
Ι τι 

“Ἡεηαηείγες Οἰγοογα. 
Ἐς Ῥεῖ ΕἸουίηας ἀοας, ροῖ γῆοεία ᾿ρίατιπν 
αι δ] 1 σοπίρεέϊιι ὃς Δηῖο οἵα ἰρίασιιπι ἰμγᾺ, 

ἱ Ρεγίαρο ΟἸγςογα,ίο]ιις (ο]],πδαιαημαπὶ εοτο 
ΘΧΓΟΪ]Ο μηεα»16 6; ντ τ θι στατιῆςεῦ μας ἐϊςο ἃ ΚΠ" 
ΡῬο. Ομ]ὰ δηΐπι τε μη] βοΙΠε οἱο ἀφο! οι αΡ 1115 
Ομ πη04ὁ γοτὸ πηαρὶς (ἀργὰ τυιδηι απχϊοἰτίαπι ἐΧ΄ 
τ0}}} ιθαῃ,, Πα] 46 πὶ ὃς Ἔχέγοπια (οπεέξις ποῖ [18 
ῬΓΟΡΓΘΙ ἔπ] ΣΠ ΘΠ ΠῚ ἃς ΠΊΟΓΟ5 » [δι ρεῦ ΠΝ 
ἸΏ ΠΘΠτΙΙΝ Δρράγεῖ οἵδ, Αὐαυς Ἰιθεποίοαηγυς δέ 167. 
ΠΟ[ΟΔηλι5 γηὰ » ἃς ΡΘ: ἀδο5 ἤηλε εὐἴαπὶ πηοιῖοπι 0 ́ 
Βολπλι5:η6 ΑἸτοῦῖ πο ΠῚ ρα ἱπέεσοϑ Ζεΐυ5 οΡο΄ 
ΓΙΔΓΌΓ ΔΙ ΑἸ ΤΟΥ {προτῆϊος 4116 χυαάδπη. βΒοηα ἜχρέΓ 
ταταγ. ΝΘααο τᾺ]Π] ζΟἸτΙ ρα» το ΠΟΩ ΔηΣΡ ἰδ. -᾿ 
ΡΕΥΠΕΙ τοι σορΊτΘ,. Ομ οπΐπη Βοηὶ τα] 4011 
τοιξῶ μα γεγὸ πῆς ΠῚ6 [Π| Ρυϊογαηῖ, ἴῃ Ρεῖῖαο «ο΄ 
τΔητοι. (ΝΟΙ͂Ὶ δηΐμ σοηΐαεζας πι645 ἱπαγπιϊ τ᾿ όϑ» 
4115 401 Πῦ Διηηᾷς πις ἀ6] τας ὃς πιο ΠΠτίο πα ἀρ" 
ας [οἱ θη γε δὶ [οὐ δετγειη,ίη νεθο τηάπεητὶ ΡΓΟΤ 
Ῥῖον ΑΙἴοὰ ἀφαᾳ, ἤαως {ππτ.ὕ Αοςορὶ ἃ Ριοϊειαο ᾿ 

: ' ᾿ , ΐ 

λῶν ὁσωϑεὶς πειραίσεῦ) ὠγαϑῶν. μὴ ὃ γηο"7 
ἀγαθόν. 5 νῦν ἤπειξέ κμεὲ ἐν πειραμεῖ μαλακιζῦ- 

Λεντές με Ῥοφας ̓ τἢ σωλᾳκωνίας χαλέϊν εἰώθει» 
μην Σποηηολεμα τῷ βασιλέως 47" 

σε ΞΖ οΥ- 

δὰ 

{ 

οἱτῦ 
ὅ. . 



ῬΠῚ Πξογαϑ ᾿π σα ϊθιι5 παϊγυῖτι 1π πιοάτιιιι της τοραῦ, 
ὃς ἀΒοτζαταῦ, τεσ᾽ὰ ργοιίττεπς νὰ ἀἸΟΙταΣ ναΐϊρανὶ 

Ῥεδιογθίο, τουγα σοτηταοάδ,μλε ἀταὰε Ρουθ. 
ΝΝυΐη δείατα {11}πτοῖας ἀΠ]1ᾶτας οϊς ρεγρεποάζηϊς 
ἼΡΙΣῬΡΗ Ἰάπιου τὶ {τρις οἰξεμ θη ἔππᾶ5 ἰειο- 
ὙἼδς ὃς φασῇ που Μοπαπάτο (γιρταβ πγίπιϑ ἰρ θ πα - 
ἄς, ( νιἀοθὶς ἀτορἀἐΠθεγαδις Ἂς {115 }}}|ς Ἐρο νο- 
τὸ σθηπῆα ποὴ εχρεέξαρο, (δὰ τι πα] Οἰγοοτα » ὃς 
Ἱξηζδηξια ἃς Ατθορδσίτοσ σου ΠἸλιμ αἴα; Ἠεἰτεηίε, 

“Θηγηΐα ρον ΜΙπεγάδηι ἔα Ἐϊ ὃς παιπς οτδ, ἔ ίτετγαδ 1 - 

ἴσιο γόσ!ς δά τὸ ΠλΠ 716 δ15τ|δ]᾽ ποροτίαπι ἔλοεί- 

ἅτ 8ζ πχοασαπι ἃς {Ππ|5τογάγαπι σορτιτιοπειυς 

νϑτὸ ἀδογθαὶ οἱ [οείδογε . τὸ αθοαιο ἀς ἢϊς νοΐαὶ 
ΟΘγΕΙογ τη ἕχοογε. ΝΝασΐσατο αὐ άδιι δία Ἐργριᾶ 
Ἑδρηθυη ταῦ Ἰοησίαααμα δὲ τοπιοΐαμα Ριοποιίς!» 

Ῥόγἀϊοάδοθηχ θοὸς πὸ τη απηνιην χὰ ἀθπὶ πΠὉςο; 

(δά ςξείαια ἢ ἰη ξσιμθα μὰς ἱτα ρεορίμαια τὰ οἴει, 

ἔξογ τις τασήο 6. ἤσ ΄αϊάεηι ἡ πΠῈ}8. γἷῃ1 εἴἴοι, 

νυσο Πέζο πθὸ τοῦηο εἰ ἀπιοτίδ» (ΟἹ 5 ἐπὶ ταῆτα ἐπ - 

θγρτίοταην ταῦθα πη ΟἸγςοτα ρορυοίαπα (ΟΠ τα- 

ἤηοτη νἸάδγεμι. θυ Δ 118 ΘΠ1ΠῚ ὃζ τα ποσε συμ Ρ6 

τίζαο τυας ν᾽ πας οοἷο ἂὸ ςομηρ δέξου αυλην δαϊγαρα- 
ταηι ἀστοσαπι, ΡΕΡΙΘΌΪΟ μη οἱἐ ἐπ ὶπν ὅς ΠΠΠἰδοταίς; 
ὁὴτη αἰδητατῖο ἤτ αυτπ1}15 ἃς αἰ εόξα , ἐοτίσηα ᾿ππ- 
«ο]Ὲς Ἐσο οηΐπι οι δο]ος ὃς (αγο 6118 ἀζαυς ρα α- 
ἃς Δι γοας,, ἃζ οὐπηἰα [Π 4815 σα! οὐτῖα δο μα αυα: ἃ- 

Ρια πος παίςαπτασούμι (οἰ ζηΐθδυις ἀπε τ} 5 ΤΠ Θα- 
γα δὲς Γ απ ἷ5» ΒΘ ἔτ πο ρδέϊο;» ἂς Γςεὶ Ογμηπᾶ- 
ἥἧις [λοτάχας Αςαάοηηα ποη Ρεΐπταζο ῥθὺ Βαςομῇ 

Βαςςβίοας δἰις πὸ ἀο α5, α!θιι5 Ροτίὶις ΠΟΙΟΠΔΙΙ» 
-" ῬιοΪουναὶ αἰ ἀειπιατίς νοΐο » ἡ ῥεέζαητς αἴαις 

φάφητο ἰῃ Ὑ πδαῖτο ΟἸγοξια. 1 ΘΠ: ΠῈ [πη ἔφυρῖο 
νἱάἀοθο σοϊοϊοηθηι ἃς (υβεασίαμι γα Οι αγθλπι 
Ρορυΐάνετη ἴτα Ποιὸ ἴς σοέοπτοπνντ ἰερΊ Πατοταϑ 1. 
Τιστίς' ν οἱ5 ἤφάοτα ςοότόπατος. μά] ρογ μη 

ἴσια 4 }6 πὶ εἰς ἸοπθΩ 4μ1ςς ΟΠγίτοβ, (εγαπαί- 
ΟΠ, ΓΟ τι ΠῚ, τα 8, ν το μαπι αἰ αι! ποι» ΡΙ τα! Ἰᾶ» 
ἴοτᾶπι ἀςηίηυς Ματαϊγομθίω, Αἰμθη 8 τοτάμ Οἱο- 
(ἸΔ}}}»] ΟΠ] αι ΠφΟΙ ἢ ὃς Ογείαάες. Εἰ! ἐρὸ πιά! αις 
ΟἸγςεγα το τὶς ἴῃ Ἔργρτιτ ΔΡοδῃλ» δου το Πα 
ἍΠΕῚ ἀτσθητὶ ἂς αἰ αἰτία τυ ὁδῶν ἀυϊδαν {Ὁ σμι 
στατ, στη ΟἹγ ςοτὰ τάητο πιαγίαιη ἰπτογαδίο ἀπ - 
ἴὰ, ΑἩ ποη μας πῆς ετίαυν ἀρίας 14 ραπροτει 

ΕΠ ςἰοητὸ 51 αὐτου ααάίαλην Ταῖς αππον 5 ΠΠᾶπὶ 
αἰ ΔἸ Τ1} [Ὁ ἀρρ σα Πρ ποηπεταης 1Π οἰ πο ΥΈ τη οτ- 

ἢ ς ἢὶ ὙΠοίατὶ πὐϊδιὶ αδίδαηι, ὃς ὃ νίτα ἀπ ράθῃ8 

Φο]οτος Ἰρίς τηδοιμ ἀαβδγαην » ρεουμὶα νετὸ ἢϊς 

ΜΠ ἰσγαταπταῦ ΡΥ 1Π|Ό ΙΔ Πγ » ἰπ τη θά Ἰο δγιμις ροί:- 

ἰδέας ῬΥφΟΪαΥΠΠῚ εἰξεαηι Ριοϊοιηαο ν τα γατο 68 

ΟΠ Ιπη ἔξας μαῦοτα » οὐ ϑατγ 15 ὅς δια ίπηοα! ἔα- 

πο [ϊς διαατοτιδις απογαπὶ ποαας δυο τα {140 ]- 

ἰδ εἰξ, ἀθαας ἐπι πη! οί τα Ῥογίοϊο νᾶςαη5. Οὐδά ἢ 
ὝΠΒ1Ὸ] γσοτα ἰγαίσατατ, (δε Ἰρίδτη. ἀγγοριαῖη οἵ 
ζῆϊο ἀοιηοΐςοο. Οπδά [ἰ φάθις ᾿ταίσατον Ροτιὰς εἅ 
ζθρο Ἐτ ἢ Πτ αστὸ αηῖππο ἀθεέξα, [ας Βγγιθοῦ. Δά 

Ἧς οὐ πα τού} ΠῚΘΊΠ) Ραα πεαιυραῖ ) ΟΥ̓αῖ ὃς 
Ὀδΐξογαι ροΐξοα» οἀπν ποαὰθ αἩ ἶτος μαρεατ.. πεῆιε 

ἃς Π τος, ποατῖς οὐτοάος. Εσο (πὶ Θηΐῃ ΕἹ οἸΠ’Α. 

ας πάσῃ ὃς στο! οἰνίζοτε Ρυϊςἢγαπη ΝΙ- 
θὰ Νοη δατῷ αχασμστ οἱ οὐδ Ευρῆταιξ ν!άοτο. 

ἀγαξαρ κατεφίλησοι αἱ ἔτι ὀργίζο:).". 
υ ὅχ ἐ 9 αἰ χομείνασοι τας ε(ίϑις λυπῶς δε) 

λάκας ἐγὼ οὐ αὐτῆς εἰμὶ πανία.ἢ μέγα γὴ ϑαυμίφςον 

ΕΡΙ5ΤΟΊΙ, Ἅ. 37 

18 γράριμαΐα.ν οἷς δ δαί κου πείσαις Δἰοοκώ 
φροςέπε) βασιλικῶς ὑπιοχνεριλυ Θ΄ τὸ δὴ λεοό- 
μενον τῶτο τα τὴς γὴς αἰγαϑεὶ ἐμυὲ χρὶ φίλήμονα. ἃ 
»ὃ ὀκείνῳ γράμεκοΐξ κεκομ ὅσωι φασί (ἢ αὐτὸς δὲ 
ὁφιλήμων ἐπέφειλέ μ! τὰ ἴ7ϊα δυλῶν ἐλαφρότερα 

κρὶ ὡς εἰ μδμανόδῳ γεγραμμᾶρα ἡ ον λαμιορά. 

ὠνλ᾿ ὄψείαι “οὶ βελούσείαι τὰ ἰσγα δεῖ. ἐγὼ δ οὐ 

φἰδεμδνῶ βυλώς.α λλὼ σύ μ9: γλυκέρᾳ τὼ γνώμη 

τὺ ἀρεοπιαιγίος βελὴ τὸ ἡλιαῖα, ἐπαιΐᾳ νὴ τίω ἀϑη- 
γὰν εὐθὺ γέγονας. καὶ γυυῦ ἐση: τὸς μδρ οὐδ δ. Ξολὲς 
τῷ βασιλέως σοι. δνετεμιψοίμίωυν. ἵνα μεὴ κόήηω σφ 
σὲς γα (Οἷς ἐμοῖς γ τοῖς ὠμείγο ἡραώμμίασιν. ἐν τυγ- 

χονεσοιν ὦ ̓  ὄψιςέλλᾷν εὐποὶ ἔγνων, καν βείλομαι 

σε εἰδέναι. πλεῖν μὸν οζδὰ εἰς αὔγυσῆον ἀππέναι μ(φ- 
χρᾷν ὅτω χϑὴ ὠπτῦκισ δ δίο βασιλείαν ὅσον : κᾷ 

ποὺς δωοεζα ϑεες εἰσὶ ἐγθυμρύμεαι, ὠλλ᾽ ἐσὲ εἰ ἐν 
αἰνῇ ζύτῃ 26 τῇ πριήσίον ἔχοι τὸ αἴγυ τι Θ΄, οὐον᾽ 

ὅτεος ω γε) ὐ ἔογον ἐφεὶς τίω ἐμιἰωὼ βασιλείαν 

τῆς σὴς φιλίας, μόνος ω τοσηύτῳ ὄχλῳ αὐ γυπηίων 

χωρὶς [λυμέρᾳς ἐργμείαν πολυανθρφγον ὁρᾷν. ἡ σδρον 

γὃ τὸ ακινοϊυνότερον τὸς στὰς Θεραᾳπούω μάλλον 

εἰ ἠάλας, ἢ εἰς Ὑ ὠπτών τοὐνσωραπων (ἐ βασιλέων. 

δη,κίνοδυνον μδρ οὐ τὸ οὐτελοῦϑερον. οὐ χαταφ ἔνη- 
τὸν ὃ τὸ πολῳφκόσον ἄτπφον ἢ τὸ σὔτυ χούμδρον. ἐγὼ 

ὃ καὶ τὰς ἑρᾳκλείοις καὶ το καργήσια (ξ τας χουσί- 
ϑὰς καὶ ποωΐΐᾷ τὰ ἐν, ἱᾳὶς αὐλοῖς δλίφϑονα οὐοιὶ 

τἕτοις ἀγαϑεὶ φυόμδρα, δ Καὶ ἔτος χοῶν κἡ Τὴν ον 

τοῖς ϑεάροις λίωαιων κ) ᾧ χθιζῆς ὁμολογίας ὸ οὐ 

“«ῷ λυκείε γυμνασίων, τὸ τς ἱερᾷς ἀκαδημίας, εκ 

ἀλλάῆομαι μοὶ τὸν δεόνυσον χρὴ τοὺς βακ»εκοὺς 

ἀυτεὶ κιοσοις, εἷς ςξεφανωϑθῆναι μ(δνλον ἡ τοῖς πολε- 
καΐε βέλομαι δχζαδήμασιν, δροσης τὴ Καϑη μᾶψης 

εὐ τοῦ ϑεώρῳ γλυκέθας. σὲ γὰ ὧν αὐ) ύπῳ ὄψομίαι 

ὀκαλησίων καὶ ψῆφον αὐ αὐιοονϑμίων. ποῦ δ᾽ δὺ- 

μοχϑῳ τιον ὄχλον οὕτως ἐλουϑεριαζονίᾳ. ποῦ οὲ 

ϑεσμοϑύτας ὧν Οὶς ἱεραὺὴς κύμεαις κεκίοσὼ μδύοις. 

ποῖον αἰδ, Χοίνισμα. ποίαν αἵρεσιν. ποίοις χύξοις. 

κρραμιον" ἀορραν. δια φήρια. τοὺ γεηνιῶσων στ.- 

γαμνα" τίω ἡυῆαλίαν. τίω καραϑῶνα δλίω. 

ἐν ὶς ἀϑήναις τίω ἑλλάσα ὅλζιω. τίω ἰωνίων. 

χεὶς κυηλ: δας πάσεις. ὠφεὶς ταῦτα καὶ γλυκέ- 

ραν μοτ' αὐγὰ εἰς αἰγυῆτον οδέλϑτ : χρυσὸν λα-- 

ἔων καὶ αῤγυφον «οὶ πλοῦτον 5 ὦ μυοτοὼ τιν θ΄ χού- 

σοίδα! μυετὼ γλυκέρας τοσοῦτον δζατεθτιλᾳοσοῦ- 

μδρης. οὐ πενία δὲ μιο4. ἔς αἱ χωρὰς αὐτῆς (υτα; 

ῥα δὲ ὠρούσω τοὺς σεμνοὺς ἔροΐᾷς εἰς ἄλλων αὐ- 

φίωυῦ μεζᾳ τεϑεικέναι » οὐ ἀσοοός μοι πάντες οἱ ϑη- 

σαυροὶ ἡβυήσον αι καὶ ὁποϑγήσκων τὸς μδρ λύπας 

ἐμκαυττῖ σωυαποίσωυ, τὸ δὲ χρήματα τοῖς ἰχνόούου-- 

σιν εἰσιηνεῖν ὧν μέσῳ χεήσεζαι ; ἢ μυόέγω τὸσυμξιομῦ 

σἤολεμαίῳ καὶ σοϊδάπαις καὶ τοιούτοις ψόφοις. ὧν 

οὐἶτε τὸ φιλικὸν βέβαιον, οὔτε τὸ σιεχθροῦον ὠπίν-- 

εἴυνον. ῥα δὲ ὀργῶ ἢ 7] Μο γλυπέρα, ὥπαξ αὐτίω 

- 3 ᾽ ,ὕ ΩΝ ΄΄ 3! “ λ 

νφλλον αὐτὴν ἐξιασείμίω. ἀν βαρυϑύμως 
ἔχη, δεδάκρυχα. ζϑϑος 

τῶ λοιπὸν ὅτε φρατιωτᾶς ἔχουσι ΤῈ σδορυφῦρες ὅ
τε φύ-- 

ἰδεῖν δ καλὸν νεῖ λον." μέγα ὃ τὴ ὃ ὀυφράτην ἰδεῖν, 
ΤΩ 
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8 " ΡΙΨΕΚΒΘΌΚΥΜ ὩΚΑΕΟΘΟΒΥ͂Μ 
εἰ μιόγα. γὴ τιν ἴσρον ὅτω μεγαίλον οὶ ὃ ϑερμώθων. 
δτήγρης᾽ ὃ ὥκχις. ὃ ῥῆν Θ΄. εἰ μέλλω πεῦτος τοὺς πο-- 
Ὡ μοὺς δρᾷν, χαϊξιξ αἡιϑήσεται μοὶ τὸ ζἰῶ, μὴ 
βλέπον γλυκέρᾳν. ὃ ἢ νεῖλΘ’ ὁδδὶ καύπερ ὧν κᾳ- 
λὸς, ὠλλ᾽ Σποτεθηολω).:ἢ ἐκ ἔφιν ὅτε προσελθεῖν 
ἀυτώ τοῖς δίναις ἐλλοχῶωμᾶμα τοσούτοις κακοῖς. ἐ- 

“ὦ λ 3 ) Ν ἤ 

μοὶ “ἡυοιῷ βασιλοὺ π]ολεέμαιε τον ὠπἤικον αἰρὶ ςἐ- 

φεῦ χιοσόν. ἐμοὶ ροιτο χόματος (ἐ τάφε παξξῴ: 
φυχεῖν, κερὶ τὸν ἐπ᾿ ἐθζάρᾳς ὑμνήστη χατ᾽ ἔτος οἷϊό.. 

γυσον. τοὺς μυςηοριώτσδας ἀνγεῖν τελετάς. δραμκα- 
τουργεῖν τι Καινὸν (αϊς ἐτησίαις ϑυμήλᾳις δρᾶμα 
οελῶντα χὴ χαίροντοι καὶ ὠγωνιῶντοι κ) φοξέρδρον 
καὶ νικῶντα. Φιλήμων δὲ εὐτυχαίτω κὶ τοριὶ ἀγα- 
ϑεὶν «Πυόμδυθ’ ἐν αἰγύπηῳ ἐκ ἔχει φιλήμαν γλυ-, 
κόραν τινά. ἀ δὲ ἀξιθΘ’ ἰωῦ ἴσως τῇ τούτου ὠγωϑοῦ. 
συ δὲ ἐκ Σ ἀλώων δέομοωι γλυκέθρλον εὐϑὺς πε- 
τορϑῥη τοὺς ἡμᾶς δδι τῆς ἀσράξης φέρου.μφκρο- 
τέραν ἑορτίω  δόέποτε ἔγνων. οὐδὲ ὠκαιροτέραν" δῆ- 
μέητερ ἵλεως ολυϑ. ' 

ΤΓλυέρᾳ Μεναύσρῳ. 

Σ διεπέμψω μοι βασιλέως τὰς δηπιςολάς, 
() εὐθὺς αὐέγνων. μ(φὶ τί) καλλιοῆράαν ὧν ἣ 
γιοῦ εἰμὶ κατέ χαιρον μδόανοδρε ὠκποιϑες τ δὲ - 
γῆς γινομϑῥλ. οὶ (ᾷς παρέσεις οὐκ ἐλάνϑθεινον. ἰυὺ δὲ 

ἥτε μήτηρ μου καὶ ἡ ἑτέρᾳ ἀσελφὴ εὐφόριον,, καὶ 
δ φίλων ζω οἷα καὶ οὐ αὶ σοὶ ἐδάπνησε πολ-- 
λάκις καὶ ἐπήνεις αὐτῆς τὸν δχιχόθρλον ἀικισ μόν. 
ἐνλ᾿ ὡς φοξούμϑρος αὐτίω ἐπαινεὶν, ὅτε καὶ “μει- 
διάσευσοι ϑερμότερόν σε κατεφίλησοι. οὐ μιέμινησοῃ 
Μένανδρε,ϑεασοίυδιναι δέ μι αὐὐοῷὶ τὸ εἰωϑύς κἡ τω 
«ρφσώπῳ ποὶ τοῖς ὀφϑιλμοῖς χααίρησοιν "ἃ γλυ- 

κάολον ἤρονζρ. τί σοι τηλικοῦτον γέγονεν ἀγαϑόν. ὅτι 
κα) ψυ χῇ καὶ σώματι χφὶ πᾶσιν ἀλλοιωτέθοι γιωῦ 
ἡμῶν πέφίωναξ᾽ χα! τὸ σώμα 7 γεένωστω κοὶ δζῳ- 
λάώμπεις ὄχιχαρτον τι ᾧ εὐχγάιον. κῴγω μᾶμαν ρον 
ἔφ'ιυ τὸν ἐμὸν ὃ αἰγυῆία βασιλέῦς πἰολεμαῆος δι 
τοῦ ἡμίση τῆς βασιλείας Ἱδόπον τινὰ μείᾳπέμιπεῖ, 

μεζον, τῇ φωνῇ φϑεγξαρδύῃ καὶ σφοδροτέρᾳ, ὅ- 
σῶς πᾶσω ἀκούσωσιν αἱ πτιροῦστι. καὶ (αῦτα ἔλε- 
γον ἐγὼ δγατινώοσουσοι καὶ σοξοῦσει ζᾳῖς χερσὶν ἐ- 
μαυτῆς τί σγηςολίω συν τῇ βασιλικὴ σῷ αγί- 

, εἶν. χουίροις οὐκὶ δσιολοιπομδμη ἔφοώσοων ; τὸ δὲ, οὐκ 

ζιὃ νᾶραν ὅγε. ἀνλὰ τῶτο μδὸ οὐδινὶ ῥώπῳ μα ς 
ϑεαςὶ οὐδ εἰ (Ὡς μοι τὸ λεγόμδμον φϑέγξαι,π4- 

ὁϑεἰ'ω αὐ ὅτι βωλήσεία μυε «ποτὲ ἡ δυνήσεῖ) νδμω»- 
ἐἔρ’ ἀπολιπὼν ἐν αϑίνόψις γλυκέρα τίω ἑαυτῷ, 
μόνθ' ὧν αἱγυήζῳ βασιλοῦιν μυετοῦ πονττον γὴυ ἀ- 

γαϑῶν. ἀλλὰ χαὶ τῶτό γε δὴλ. ἐκ 7 δγισολῶν 
ὧν αὐέ νων δῆλος ἰω ὁ βασιλεὺς το μκο πέπυσ μέ- 

γος ὡς ἔοικε αὐδὲ σοῦ καὶ ὠτρέμιοι δὲ ιὑππονοιῶν αἱ. 3 

γυήοις δύνων ἀῆμισμο σε δγατωθαζέν γείω» γοῦτο δὴ πευλιθχνσιὶ εἰς γῆν. φὴς εν 
οἱ ἡκυτεξριξροδες . καὶ πείϑυται πάντως Φξ ὧν ἤχουσεν ἀσύνωτον ἀπουσαζων, δγεϑυμδ) ἀϑύναε 
αὐτὸν δγαξῆναι. τὶ γὺ ἀθδῶν χωρὶς μϑμοαδόρου. τί δὲ ἤῳξνη: τὰ 4 
σωνπρῖα δζᾳσμοί ἐζὸ καὶ τὰς ἐδλῆτας ἐνσδύω χρὴ τὸ 

ἘΠ. : να" . , 
ὥϑσω "αὐ κροϊζμλίσῃ τὸ ϑεσΐζον. καὶ φέμεσει τότε γὴ 

Νοη ΓΑΔΘΉΠΠ Εἴ] Τῆταμι ἱτα ναϊτυμη 86 μοαμοὶ 
Ες ὙΒευμιοάση; ΤΊΡΓ!8» ΑἸγΘ ἈΒοπαΣ, κόμαν. ὁ 
βυγαηα νἱάοτο τ αἰλιῖις τε Ρ οτΌΣ 

τρία γίτα " 

πο αἰρίςιοι Οἰγοοίδην. 115 αὐτ6 1 ἀνά, μέν νη 
ρα τ 1115» ταυαθη θ6 151} ἴτε εἴτ 665 μ6Ε (ορ" 
οράοτε, οὐτι σαγσίς!θι8 ἃς νογασιηυϑταμτᾶ ς ΑΥ 

αυαῇ κι Ἰη Πάλ5 ὁοουΐτοῖ. Μίδχ σοηθπρα αὶ Ἷ 
Ῥτοίουσαε [προς Ατεὶς!5 θά ογ}8 σΟΓΟ ΠΑ». αἴόν 
ςὐτίηρας ἀὐσοῖς ἃς ςρα]οίτο ρᾶτγῖο ροτίτ) δ" τ 
(0 ΠΟΤ ΑΠ18 Βαοςμαμι ςεἰςῦτατο, ΜΥ αι ΝΣ ἐπ 
οἵα ΟὈἾγΘ 9. ἃὲ σεῖς πουατη Δ] 4 0181} ΔΏΠ0151 ᾿ να 
βαϊδα Ταπο,τἰ ἀοηςδινοἰσταηζομυ,τορ ἀαμτοιη, παρε 
τοι ἀτησο ν᾿ ησθητθι. ΡΠ] ΘΠλΟΙ ΔΌΣΟΠΣ ἐβ". 
οι 5 ξουτωματυς ἢτ ἰη Ἔργρτο. ΝΟΣ βαρεῖ; ἐ μι 
πο Δα υαην ΟἸγοογαιη » Ὡ66» βοιταῖῆς ἀὐθιυδ τὰ 
ταῆτο τημηότο. Τὰ νοτὸ ροίς ΑἸοα αυίο Οἰγεῖμν 
{ταῦτα αἀιοΐλης δά πος ἰῃ πα] ροτταρ 5, ἐρῦδο 
ξείζαηι ὨΘΠΘΠΔΠῚ ζοσπΟῦ] »ἄραμς [πιΡε ἐγ ̓  
(οσε8 οἴζο θφηΐσηα ἀτατιο ργορ ΙΔ. ᾿ΑΘΉΘΙΗΣ 

τ τ νος Οἰγοογα Τηομαηαῖγο. ὑπ Ἱ:- 
[ ἕβρον τα  {ΠΠὲ 5 ταὶ το σὶβ Ἔρ ΠἘ0145, οοπεμϑδιε 

δ᾽. Ἐπυϊάδιη ρον "νλ τόν εϑϑδᾷ ἱπαιᾶ Ὠθο 
ϑαυάιαι πχαχίηγατη οορὶ Μϑμαματα » ΡΕΡΡΗ οοἷα- 
Ρτα ἰατίτιᾳ ἃς νοϊπρταῖο,Ποαϊις Ῥτα εητο5 τ; τοῖ 
ΤΕ Ροῖα!. Εταζ δυτο τηατοῦ Ὠγθαρατα 6 αἰτετᾶ ὧν 
Ἑωρβοτίμμ. ὃ εχ ΔΙ 16] 5» 11ὰ 1} που δε ϑῇ ἴ 
σασπαζῖα οἱὲ Ροτίρο ἀταμα ἰαιάδτε 1ηα]σοηᾶη) δ᾿ 

τοϊοι νιν (οἰ εἰσας, [64 πιϑταθις 1ρίδιη: 18 ἀεϑν 
οὗτχ οτίαμα (μδτιάθης φάτις. εἶδ οἰουίαπι ς δῇ 
Απ ποι τηρηηοχῖα τοηο5 Μεμάμάτε ἐ θη ΕΒ 
Δαζου Ὡς Ργξῖου [Ο] τα}, δ ντἶτα δέ οου ἐπ ̓  ν 
θη ἐφτιτίαιη ρτα τὴο ἔοττε » ὁ ΟἸγοοτημ τορος 
Ουο( εἰ] τατιιπι θομιιη δος ά! τ» αιοά 0 }8) ι 
οογρογφάζαιο οπγηηἶσιι πλιζατα ΠΟ ]5 ν Δο118.. αι 
οοσροσς ἰατιτίαπα οἰϊεηα ἰ5,αταιιο σαυάφηζοπι τ 
ἄδι ορτα]έπγαιςε Γ[ρ]επάοτγοπι το 415. Αταμθεῖδ, 
Μεπαπάσιμ ᾿πημδῃν τθατη ΖΕ σγρτὶ ΓῸΧ Ὑ ι : ἫΝ 
ηιοάαῃπηοαο ἀ!η}} 41} τεσ η ραξξιομα οοοῦ Πιμλ3 
μ᾽ ἐδ, : τ΄ 
ΙΟΥῚ νοΠεπηοητίογίηιςε γοςδἰοςυζαγνῖ ογαμοΣξ 
[ξητο5 οχαάιτε ροΐδης. Αἴαις μα ἐρῸ αἰρὸ τῶ 
“υατίεης ΤΩΝ τοῖς τη δη ριι5 ΟΡ] οἰάσν 
510 Προ οὐήσπαζαιη. (ὐδιιά65 Ἰσίταγ τὸ ἀετο 
τὶ αἰοδαπιὴ 1 νοτὸ ποι οτας Μεμδπάτζε. “6 νΨ 
0110 πιοάο,ης ἢ Βο5 ]υ]άοπὶ νι αἰαμο ΠΕ] ἰοθτῦ 
τοτατ,ρογίμαάετὶ ροίπιη, Μεπαπάτα γε} ς ἀθῈ ἼΣ 
το! ξα Ατῆθη]ς ΟἸγοοζα Ππια»Γοί πηι ἴηι ΕΡΥΡ ον ἡ“ 
πῖρας Βοη!ς ΑΠΠ δητθηλ τοσηάτο. Δῖαπς μος τ ἥν 
[ἴο]Α ρου(ρίσυμιη ογαῦ ααπα ἰορ]» ἯΣ ΡΊΟμΠΣ ιοαΐ! 
τοσοιποίηδαῃι ἀιἀ ας, γε ετο ΠΡ1ῖς οἰἵ» φιλ 10’ 
ϑ ας ςοπἰμπφείοηςπ.» ὃζ οἶλπιν 6116 ΡΕΣ (ρ! ἤμιῃ 
ες Πἰργρτὶὶς Ατεϊοϊαν!ς ἀοτίάοτο. Ἐδπὶ Ὁ (Ὁ ἐ΄ 
ἰατου » φιοα παυήσατιηῖ δα ̓ ρίιπι ἴῃ ΚρΥΡΙα 
τιατ ΠΟΙ εῚ ἀγηογο5,ὅζ οὐςάτο οπλη1Π0 ΟΧ 
ἀϊαϊτ,οτηης Πυά ἢ {ττΊτῦ ἔοτο 5» σα ρί 6 ἢ ἢ ῥουἱά 
[ς τταίτς. Οὐ 4 δσπὶ Ατμοηα ἤπ6 Μεη βάτοῖ, [0 
γογὸ Μεηδάχις ἤης Οἰγοοτγάναιια 1ΡΙ! Ὁ ς Φ 
δὲ γοίϊες ἱπάπο,ατη; 1η ργο ς 6115 ἢΠο, ἀν ΙτΟϑ. αργέ 
Ῥτοπλρη Ππδοηη ρατῖς ΤΠεατι α,τεραῖ τοιοῦ 
τὰς ῥεῖ [᾽δηφη γοίοοι!ο αἵα; αιηρίθέϊοσ 

χο9’ 
“ 

μλῥαν δ» χωοὶς γλιυκέρας ἥτις ὠπφί κσίτε πν  Ν 
ἐς τοεφσπιμίοις ἕςηχᾳ, τοὺς δακίόλους ἐμ». τίω αἤτεμιν αἰα ύχω κα ἀϑιθ»)εσίσετ! 

φρυΐλτυτι 

πιρηδ 

τοϊειηῶ.. 

Ω "᾿ “αι . 

.-ὦὦὁοὌἜἘ ὕὄὕβω«. ᾳῷ. “ὦ κ΄. ...». ὦ ὅὥὩῶῷῷουὌο.Ὁ. κε͵εὯε » μοὦὐ 4 τὰς, ΔΝ - ὡκῷ ..Ὁ» 

- ἈΒῸΣ -- 
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ΠΈΡΙΒΤΟΣΙ 2. 
᾿ιβυΐατυνν {Πυά σαρας; (ε4 ἀπὸ ἀ΄ Δηλς 5 1615 ΤῈ 

ἴὴς σαιάοτςο αἰχίφῃος ετας Μεμπαηάτο » 4υδα Ποὴ 

Οἰγοοῖα (οἰ τι, ἴοἃ οτίδμα ἜΠΟΣ τη πιδεί πὶ ἴα ἃ- 
Ὡγαῦρης ἃζ τγαΠίροτὶ ] το 6 5»[145 νΊΥταζ6 5 «πη 

ααἴΐδης ἃς Ἐργρταθ, ΝΠ ς, το θα άτοο5 ἃς ῬΒαγια 
ἔρεσυϊα ἴα οἰνηΐα {δ πη αδίπο εχτυϊ δος ἀθί- 

ἀεῆο νιάεμά! Μεπαηάγαπι, ὃς διά !θηάϊ τη Ρτο- 
᾿σεηζαιη νη Πξτ6 5 ΔΓ 5; Π Δ ηϊ65» { ἀρευ τ! ο[08» 

ἸΔΠ 46} 65, ρατεςς, 1105 » ἴδταος αἴ; ΟΠ1Π6 Θ6η115 δο- 
πα ας δά θη α ἀθιη» ΠΟ νιάδθιιπς αατοπὶ 

Μοεπαδηάτιμη αἰ ἐπ νεθε ρα ΟἸγοεγαμη μου» 

ἀχνά αἰ ἰοἰτατοιι αὐρὶοίαπι, ὃς Μεμαηάμιηι 1]- 

Ἰπὴν αἱ μι οπαηΐδιι5 οὐδ τογγαγατα ραττίθας ο(Ἐ [8 

δια, ποέξες αταᾶς 4165 16 αιηρίοχαητομυ Ατ νετὸ 

“το ςρ  ἀἸτᾶς τε ποῦ ΔΠ]Πογομὰ Ῥοπογαιι 18: {01 {τ; 

δ εἴας τοῦγα Ῥγγαιηϊ άπ ἀτάιε φοἰεδεϊιιπι τηγᾶσὶ - 

θπι,, ὃς πο Ὁ 1151 ἀδγγίητῃῖ» αἰογύιπησιις αι γοὶ 
ἴδηροτςο νεῖ αὐτὸ απς ἀρὰ ἱρίοϑ Ῥγϑοιοία ατη» τη- 

Ῥίαιτορο τὸ πα πε νι ργατεχζα ντᾶγι8, ΠΕαῸ6 ΤΠ6 Ἂς 
τῆρηϊοηίες οὔ ας μαδοδης οὐϊος ταπι πο 105 η11- 

Ἰηδγαηζο, 4105 οἰ5 ΓῸΧ ὩΠΠπγας οἰἘργορῖου το ϑεά Ὁ 

ἀδογάτη οὐλαταυι ἔλα Ἐ}5 αυριοἰ1οθοπα [οτταηδ,ίε- 

Τάς νεπεὶ 5 Τουο Ν το ΝΑ πὶ ερο τς Ποη τοἰπαιᾶ, 

Νέος τς ρᾶτος ἀἸσοτενηα αι ροΙἀπὶ οτίαμί νε- 

Ἰϊην. ὁ το τα πιάτο ὃς (οτογιριι5 οἰ 185» ὨδαμῺ τεοῦ 

Ὡηρτόάίαν, ἃς (τ [οἰο πλο σοπηπγοίλιη ἀρτάμγαιις οἵ-. 

ξ γηδεῖ, ἃς ἔγαξο γθῆιο ορο μδ σας! ΟΠ} Ομτα- 

ὍΘ. ΒΟΠΘΡο ταχαν αῦος. ΠΠταῦθι 11 ΡτΌςςο 115 αἴας 

«Παατοπίθυς. Γλασαι τς ἤπε ἔδυ 5 Αὐιδάηα ἴῃ 

ΞἜργρταην, ποη Βαςοίαπι {δὰ ΒΔΟΟἨῚ πυ 1 1{{1Π111]; 

ἰλςεγάοτεοιη, θα ἸηΠ Ἦαχο αὐτιυπαγίη!β ἀείδει 
ΚΟ πὰ πᾶ, τααηγ ρου Π ἀϊαια ᾿σοη5, [86 ἀοτοίίδη8. 
Ναίθαμε ΠΠ| ΤΠ οοὶ., ἃς στγαταίτα [δπιο σα (ζοττὰ. 
ΝΡ ὶς νοτὸ ἤγητα ὁηγηία ὃς ντὸς ὃς Ρεγαιβὃς ἔργ- 
Ρτας ΝΠ αθ]οςιις ποίδγος αἰποτεβ. ποη σαρίεῖ (ΟΪ1- 

τος, δέ ἢ τὴ ρει Παβδίτοίηις 9 (ατίοίο Ν᾽ εηείοα τὲς 
δάση θτάταπη ἀζάτ!ς ἀσσορτατη ἔαοί εἴ: φ1Ὸ ΤῊ] ροῖ- 
(34 ξ0 τ ΠΘ61Ὲ ῥββοια5, Πα 486 ΟρΟσΠΟσῈ6 ἀϊαϊ- 
{145 ἐππληγὸ δχροζούο,(β ἴῃ πιο ἀτηε Τταηλατὶς ἔα- 
Πποϊταζθηη ροπογο. 564 ςοσῃατί, ρας], ΔΠΊ]ΟΙ » ΡΙΌΡΕ- 
᾿ποάαμ ντ [οἷς οἤγπθα νμάίαιις αὐυ}ε}5 1 πα ]ρ ἔξ, }»1- 
τδίσοτο νοΐαητ ἃς Ραοσυηϊᾶς σο ρους. Τα ἡ Πυαι 

νΙΪο οὐ ἶπο πο αςουα 5, [δου ρατγιο»ίσα πιᾶρηουά 

Ῥτοδὸ 0169 αἂ! οἱ ἰπη τ Ὠλ} ΠῚ ἀεάτάπει νιέϊι5, οἀπι 

οἵπηϊδυς τοδὰς του ἀθιοῖε » πῆς νεγὸ ἰδῃι ΘτἸΔΠὶ 
χες ἱπά τοῖο Πα. Π Πα 1|,) θα το παρ! 8 (υἰξέτοτ,οιὶπι 

ἴθδταο ᾿πςοπαπείδηιν διποῦὶς ν ΘΠ θἸΘΠ ΓΙ ΟΥΙ5, ΕΓ 

δἤτηγ νὰ ντο  οἤτιις ἀταουνεἰπειποπείοσ ἵστα θείαι [α- 

ΟΠ ς ΠΟΙ ατα. Οἵ νοτὸ {ππν ΘΓ. αὐἀϊοέξα οὔ{- 

Ἰϊα, Ηὶς ἰααν ἔούεια5 οἷκ ἃς (ΟΠ 1415 οραβοπθαὰς εχ- 

Ῥετς νο]πρταταπι ργορῖοῦ πλαϊειτ ἀπ θτη»Π 66) ορ 5. 

νἴηπρος ααἰτισπι Φαθιμδατηοάτπ) [αριὰς ἀς ἢ! τρίς 

ἢ σοηβέσπαης ἄοςο5. 564 οτἰαηιί! τὰ πραὰς (0. - 

ὙπογοῦΊς ἀθ πιὸ σα αι» ΠΕ 6 σου Ρ15, τ 010] 

ἀττιοας νδῇραϑ » Ζα νῃάίηαεινπιε οὐ [15 Ῥοιθὶς 

εἰτιτη ποίαις οχδαπίθι δά ᾿ρίαϑ ὁ ἀϊεγαέϊα Α- 

ποι! δηἤπηι οἰαίταῖο ἀϊαϊα5, Ρεοϊηάς ΤΌΡῸ τὰ 

Θηφηάτο 
αι τοί δίτο. ΑὐΏΡ 5 ςοπἤἰίπηι ςαρίτο. 

χρρῶᾳ ἄοπος ἰῃ νην" ςοη 6 ΠΘΥΙΠΊ115») ΟΠ] ἃ - 
[]ςὶς ὃς ὙΠοορθγαῖῖο δῖα» Ἐρίοιζο. Ἑοτήτζαιμ δ 1 

μίω ὡς με πολλάκις δα 

ἔη βούλουσαι. εὐἰδίμφνον ἕως κοινῇ ἡνώμεϑω ΚΦ] 

οί οἴο. πεηας δάδις τορὶ 4810- 

δοιχα τοὺς ἐφ γρεοις σφῆκας 
οἵ τινες αῤξονγα! πάντη ΜῈ «

 ιξομέείν 

ἀϑηγαζων πόλεως αὶ πλϑτον.ὡς τέ δέομιαι σε μιέναν δ 
με φίλων Υ 

; 279 
τ δραμάτων ἐκ θίνην κεφάληήν ὀγαϊκαλίζομω ἃ γον 

ὅτι τεκεὶς φίλαις τότε χεύρειν ἐρίω τῶν ἰὼ μδμα»- 

δε ὅτι ἐκ ἄρᾳ γλυκέρᾳ μόνον, ὠ λὰ κἢ βασιλέϊς 
τῷ ϑεάλαοσαν ἐρφσι σευ. κ) σ)αωπόντιο; φῆμμοι τὸς 

σεὶς αρετοὶς κοι τηϊγέλχασι καὶ αὐ γυτΘ᾽ κοὶ νέμλοὲ 
κοὶ ποροόλεως κ᾽ κροντήρια π6) αἰφάρμαι σκοππιαὶ 
πενίᾳ μετέωφᾳ νῦν ὅς, βελόμδρα ἰσεὴν μδύαν ρον 

καὶ ἀκοῦ στη φιλαργύφον τὸ ἐρφϑτων καὶ σεισιοῖαι-- 
μόνων τὴ ὠπίςῶν τὸ πευτέρφον τὸ υἱῶν τὸ ϑερα πόνων, 
(ἰ παντὸς ὠνσκίουοξ ατουμᾶμε ὧν εἰχεἰσυν) μδδ'ν ἐκ 
ὄψονται. δὲ μδοανεῖρον εἰμὴ ἐν ὡς 4 οὐδῷ γλυκέρᾳ 
“ἡύοιντο. τὸ Σ ἐμζω οὐ σδαιμκονίαν Ἰδοιεν δ στὰν τὴ ὅζὲ 

τὸνλέθ’ ὠυτά μϑϑων ρον κοὴ νύκίωρ κοὸ μεεθ᾽ ἡκεέ- 
Ῥὼν ἐμοὶ αἰδικείμδμον. « μεἱωὺ αὐολ' εἴγε ἄξα πόϑος 

αἱρεὶ σέ Ὡς γ) Ὁ ὠκὸ ἀγαξῶν, χοῦ εἰ μιησεγὸς ἀλλε 

τῆς γ4 αἰγύπίε, χρήματος μεγάλῃ καὶ τὴ αὐτόϑι 
“πυθαμίεων χοὴ Ὁ αὐθληχο νώτων ὠγαλρῴτων τὸ Ὁ 

«ἰδιξοήτε λαξυεοίνϑου χαὶ 1 ἄλλων ὅσω δπὸ χρό- 

νου ἢ τέχνης παρ αὐτοὺς τόμιια» δέομαί σου μὰμαν- 

δε μὴ ποιήση (06 τορόφασιν. μὴ ἐξ μιε ἀϑηνώ)οι ὁζ 

ταῦτα μισησεώτουσειν ἥδ τοὺς μεεῖγμνες αἱ οιθμᾶν- 
τες οὕς ὁ βασιλεὺς αὐτοὶς πέρ 4 δζᾳ σέ. ὠπι- 

ϑιπῶσι ϑεοῖς. ἀγαθὴ εὔχῃ σὲξ οἷς πν
οὔκιασι. ἃ "“-. 

ἐρίῳ. ἐγὼ γάρ σε εκ Σπολοψω. μὴ ἦτο δόξης μι λὲς 

γφν,οὐο αὐτὴ δύνα μαι κἀν ϑελω. αἰ λλαὶ πεαρείσες 

σίου μητέρα Κα] τὰς ἀδελφαὶ αὐτῆς ἔσομα σὺ μετ 

πλέασο σοι! Ἢ σφόφου Ἡ ἀἰὐϑειλᾳοσῶν θη κα] 

᾿οἵδα. καὶ ὀκιλὼω μᾶρης κώπης ναυτίας ἐγὼ ϑερα- 

πεύσω.ϑείλψω σου τὸ ἐδϑθενοιῦ 1 πελαγισ δ. αἰ: 

ἕω σδέσε ὠτερ μύξιων ἀθκάδνης εἰς αἴγυήηον εἰ σό- 

γύσον ἐλιὰ διονύσε ϑερφποῦτα καὶ «οοοφήτην, οὐ ὲ 

ὧν γώξῳ τὺ ἐρημίαις ναυτικοῖς Σπολέφϑήσομαι τὰς 

σεὶς ἐπαςίας κλαζεσοι τὸ πόνιωμδῥη.χαιρέτωστω οἱ 

ϑησεῖς ὠκένοι καὶ το ἀμιῶα ὍΝ] πορέσ δυτέραν 

ὠμπλανή κοΐᾳ. ἡμῶν δὲ βέξαμα παντα καὶ τὸ ἔςυι 

οὶ ὃ πειρωμαύς᾽ κα ὴ αἴγυηῆθ΄. οὐσδὲν χωρίον ἡμὴ 

τοὺς ἐρφοίᾳς οὐχὶ δεξεῖ) πλήρεις κἀν πότραν οἰκω-- 

ῥἣν, σδ οἶδα ἐφεοσίσιον αὐεζω) τὸ εὔνοιωυ ποιήσεις 

πέπεισμαι μήτε χρημάτων σε μήτε σὐδεύσιας μήτε 

σλότα τὸ καϑείπαξ δγιϑυμεῖν,ον ἐμοὶ γὺ τοὺς ξρα- 

μασι ἢ δαιμονίαν κοαϊατιϑέμλυον. αλλ᾽ οἱ συγε" 

γέϊς ἀλλ᾽ ἡ παξὴς, ἰον οἱ φίλοι, γεσθὸν οἷάδα πλντη 

“παὐντες “πολλῶν εἶδον). ́ “λυτεῖν ἐθέλουσι κ χρῆκα- 

πζεῶς σὺ υδὺὶ οὐδέποτε αἷθδὰ ο νὸς αἰτιάσῃ με ὅτε 

μικροῦ οὔτε μεγάλε, τθτο. δ} οἱ δαυπολαι μδὺ γι:
 

μδόθ’ ἐμοῦ πᾶσι χαὶ ἔρφτι. γωωῦ ὃ δὴ χαὶ κρίσιν 

«ρος τεϑεικοὺς αὐ ζοῖς. οἷς καλον αἰξδαξχομση μιό»- 

γανόρε φοξεμδῥη τῆς ἐμιπειϑοῦς φιλίας τὸ ὀλιρο- 

ὄγιον. οι γὃ ὡς βίαι’ ἡ ἐμιπειϑεὶς φιλία,οὗὕτοω κα 

εὐδχάλυτος. οἷς ὃ «ϑοσδέξ λέω") ( βελαὶ, αρῥα- 

έςερον ἐν τούτοις ἡδν τὸ ἔρηον ὅτε ὠμιγές "ε
ἶδναις 

τὸ αὶ δμ τὸ πλῆϑος,οὐτε «ἰδιδεές. λύσεις 
δὲ ̓ ὶ γνώ- 

ἢ ΦΡΡΦ , Ν τἀν": :5 ’ Ἷ 

τούτων αὐτὸς να 3: ) διδάσκεις, ἀλὸ᾽ εἰ σὺ μήτε δὲ μέμψῃ μὴ δι αὐτιά σῃ,σὶ- 
ἀϊξιοῦσειν εἰς αὐτὸν ἀφῃρημένης τὴς 

έ κχίονες, μηδέπω κί βα σίλ
ξι εὠνδὲν αὐτέπιςείλῃ ἐς 

κ9) Θεοφεάςε καὶ Ἐπικούρε, τάχος χὸ 

Ὁ} 

Η 



--οξῶοσ--. --: Σ. 3... ςβ 

τὸ ΦΞΣΞΏΙ ΞΡ τ .τ 

ποτ ΘΝ 

80 ΠΟ ΡΙΨΝΕΚΛΒΘΟΚΥ͂Μ ΘΟΚΦΟΟΛΥ͂Μ 
εἰχλοιωτερα να κείνοις χα) συὶ φανει) ταῦτα. κὰ Ἃ- 
λον ἢ καὶ ϑυσούρμεϑει τὸ Ἰστορδρ τὶ λέγη τὸ ἱεραὶ, εἴ 
λῴον εἰς αἴγυήηον ἡμῶς ἀππέναι εἴτο μδίν. κυἡ χ9η- 
ςηθκασϑοῶμδο εἰς δελφὲς πέμψαντες. πύρι Θ΄ ἡμὰμ 
ὄξιν ὃ ϑεός. ὅπολογίαν Ἑξορμρ κοὴ πυρουόμϑμοι κῷὼ 

, ΠΝ ΄ Ν 7 ἣν ἣ; 
μδύοντες τοὺς ὠμφότερᾳ τοὺς θεοὺς. καῦλον η8- 

.) ᾿ Η ὶ δε πος 
γῶὼ γῶτο “οιησῶ. 10) γὸ ἔχω τινε νεῶως! γυνοάχο ὅστο 

φρυγίας ἥκεισαν οἴ) μάλα «ὅτων ἔμπειρον. γαςρο- 
μιαν]οϑεδϑοι σδεινίο) τῇ Ὁ ἀσαρτὴν ὀχωτασᾳ νύκτωρ 
καὶ τῇ ΤΠ} ϑεῶν δείξει, κοὶ ἐσεῖ λεγούσῃ πιςεύειν, 
ἰλλ᾽ ἰδεῖν ὥ; φασι. δἧυπέμψομαι φῶς αὐτήν. χρὴ 
γὺ ὡς ἔφη καὶ καϑειρσίν τινα δεῖ τοροτελέστη τίω 
υ να κα, τὺ τςοφσκού στη τινὼ ζῶα ἱεροῦσει. καὶ 
λι(ξ αϑωτὸν ἀῤῥένω καὶ σύϑακα αν οὸν γ πόρε τα 

σελΐωύης, νῦἡ ἄγρια φύλα Τὴ" αὐθροόπων οἵμιαι ὃ 
σὲ φϑήσεἶ) πειραιόϑεν ἐλϑεῖν. ἢ δυλωσαί μοι. σε- 
φῶς μόλοι τίνι Θ’ ὶ δύνασαι γλυνέραν ἰδεῖν. ἵν᾽ ἐγὼ 
“Δὰ καταδρείμιω «ποὺς σέ.τίω φρυγίαν ταὐτίω 

ἐτοικῴσωμιαι ἤδη τὼ ἃ μελείαν πειρᾷ ζ4ς ὐπὸ σαυ- 
τὸ μῷ τὸν πειοαῖα Καὶ τὸ αἰχρίσιον «αὶ τίω μουνυ- 

Χίαν ,γὺ κατ᾿ ὀλίοον ὅπως ὠκπόπωσι ἡ ψυ γῆς. οὗ 
“δύνα μιαι πώντο ποιεὶν μοὶ τοὺς ϑεέάς. σὺ 5 εἰ δύνα- 
σαι δῥαπεπλείρϑμος ὅλως ἤδὴ μοι. κἀν οἱ βασιλεῖς 
δχιςείλωσι πάντες, ἔγω πάντων εἰμὶ αὐτο σοὶ βα- 
σιλικοντὲ ἕῳ καὶ συσεί εἰ σοι κέχρημαι ἐραςῇ χα) ὃρ-- 

κῶν ἱερϑομνήμονι. ὥςτε πειρο μᾷδλον ἐμὴ φιλότης 
ϑίσσον εἰς ἀςυ ὡἰοαιβυέϑαι ὅπως εἴγε μεζᾳξου- 
λούσωμο τς τοὺς βασιλέα ἀφίξεως,ἐ χης δῦ τρε- 
“πισ μϑύα τὼ δράματα Φξ αὐτῇ ἃ κάλιςε ὀνῆσωωι 
δύνα) ἡ7ολεικαῖον καὶ τὸν ὠυτεί δηόνυσον, ἰὶ δυμο- 
κρᾳατρτὸν ὡς οἶδα. εἴτο ἁσωΐσας εἴτε μισούμδμον εἴτε 

θρασηλέονίᾳ εἴτε ὅλίξεπονίᾳς, εἴτε ῥαπηζορδρ'ω 
ἐσ νδμν., ὀνολονν τα ΟΡΝΑ τς τῷ τ γοες 
ενονον͵ ΑΔλ' ὅτι Κοὴ ἐγὼ θρῳσεῖα τὸ τολμηρᾷτις 
εἰ μὶ τοὶ μδρω δοο δγῳκοίνειν ἰδιῶτις σα. ἀλλὰ 
σοφὸν ἔχω σου τὸν ἔροοἷᾷ κα ζαὺτὶ εἰδέναι δύνα αι. 
σὺ γάρ μ᾽ ἐδίδαξας εὐφνὰ γυναῖκα ταχέως παρ᾽ ἐ- 
694. τῶν μιφινϑείν ἐν, Νλ᾽ οἰκονομέσιν ἔφφοτες σποῦ.-- 
«δοῦτες" εἰ θού μεθα τὴν ἀῤτεμιν αὐάξιοι ὑμδμ εῇ μὴ 
ϑδτην μιο" ϑυίνεέσοη. πάντως σέομαι μᾶρανοδε κώ- 
γυεῖνο ὐοφσιι “υώσει ἀγα) τὸ ράα, ἐν ᾧ ΜΞ γέγρα- 

φας. ἵνα κάν μὴ τὐοαϑῆδω μαι σιω) σοὶ, οἷ᾽ ἄλλου 

πλόύσω τοῤς πΠολεμᾳῖον, κὰν μῶλον αν) ὃ 
βασιλοῦς ὅσον Ϊ φύ 4 καὶ ωὐδα σοὶ »ογρωμρδῥοιυς 
φέρειν ἑαυτῷ τοὺς ἔρφίᾳς. ἀφεὶς ἐν ἄτει τοὺς ἀλη- 

ϑινές' ἀλλ᾽ ἀδὲ τώτοις ἀφήσεις ὁ Ἰῶ. κυξερνᾷν ἡ 
ποροορῳτευάν ἕως σεῦ 69 «ὐοαγῬη χορὸς ἡμᾶς πει- 

εφιόϑεν μυηϑήσομιαι. ἵνα σεζαϊς ἐμᾶ)ς χερσὶν ἁ- 
κύμονα ναυςολήσω πλέωσωι εἰ Ἧτο ἄφρον ξἢ φα)- 

νοιτο᾽ φανείη ἢ ὦ ϑιοὶ πάντες ὃ κοινῇ λυσιτελὲς ἢ χῷ μαϑ]οὔσεητο ἡφρυγία τὰ συμφέοονίᾳ 
τὰς Θεοφορήτου σου κόρης. Ἐῤῥωσο. 

- 

'ὅἥπε ἀξογμην οὐϊθηοις » Πραυς νῇ ας 6 

Τέλθ΄. 

Αἰ τυ  1}}15 φυλην Ὁ] μας ἀε τε ὁ ἤιπιν 
τας. Ιαχμὸ νετὸ Πἰτοπιις δὲ νἰφααποτ", 48 ἥν 
τοϊαὶϑ δατθηζια ., ντθμα μνθιλι5 {τε ΡΓΒ9 με ̓ 

Αἴ Ὠ.ΔΙΠΕΓΘ » ἃς τα {{|5 αΠ 1 0} ῬεἸρμο5 ΠΡΗ ΙᾺ 
οοηξαΐλυμι. Ῥατιη5 ποίτον οἱἱ 165. ρϑῃ νἀ 
Ρτοπῖρτα δεῖς ὃς ργοβοιοητριι ὃ Π) Δ 60] κ Ἔ 
τεϊαΐααο ἃ ἀϊ5 μανρτα. Ἱπημπὸ 660 μος ἐμάν.» 
τοηπ μαθεο ηααηάαμῃ Γηληᾷ απ πυροῦ ὁ ων 

σ᾽α γε υῖτο χαταιν τοσασα ρου ππλιη πον 
ἱπατὶ ͵ ἔτι 4(- 

46 νατιοί πασγὶ ροτοῖς ἸΠλ1πυ} εχγθιίιο πὲ μοι τς 
εἴ Πάο5ᾶ 
τ ν 40, 

πιθρατον οροῖτεῖ » ἰρἀὰ ςοτὰη) ἸΠῚῸΘΏΓΕΙ εἰἱά 
Μίττδιι δα ὁδην, δα, ντ ἀίοερας ρυτραιομο, ἐν 
αυαιάαιῃ Ῥτο ἤοθ το Ὠλ} ΘΓ Θ ΠΣ πορεῖϊς οἴϊοῦς ΔΙ» 
1Ἰὰ ἀυσάατη δά ξλοιεπάσμι γοπὶ ἀ 1111} ΡΜΗΝ, ἸηΦ 
τῆς πιαίουϊιμτν, ὃς ϑιγγασειν ᾿ΟΠΘΌΠ » οὐ νὐὴ, 
οαρεαϊας ὃς ἀστοίὶϊᾳ [Ο}1Α Βομλ 11Π1, ΑΩΡΙΚΟΗΒΟΣ 
δαηγδηῖοῖς ἁΡείταο γεηζασᾶμι αυς Ῥειίρίους ν"" 
Ηὶ ων βλοῖτο, φαομίημα ποη Ροί!5 ΟἸἰγοοῶν 
ν!άογονντ οσο ἡμ]ἀς πὴ αὐ τα ΔΟΟι ΓΜ 5 τὸ 
νογὸ απο μάγοι ἴλη} ὃ αι ΡΟΓ τῶ Ἰρίπιι εἴ κ᾿ 
ζΟΠατ 5 ΡοΥ ΡΙγαυτη, Δσυϊάλπῃι δ Μυπηγοίμαμ) ο΄ 
408 ἣν γα γτ ἐχοϊάλης οχ δηῦο. ΝΟ ρολοι ᾿ 
πιηΐα ἔασοτο ρογ ἄθοβ. Τὰ νογὸ μοῃ μουῦθϑ μὰν»: 
ΓΒ] διὰ πῃ ρ] Ἰσατυ5, Ἐπ ἢ τορεϑ Ομ Π 68 αὐ τέ ὦ 
δητρεσο ἔπτη οπιμἶρι8 ἀριά το γερ θι}5 ΡΟΡΕΒΗΙ : 
ἀἴαιο τὸ Ρίο ντοῦ αρηδῖοῦς δ ᾿αγαμιφητΟΥμΠἢ ἐᾷν 

[ςταστοτε. ταχας παρ! ορθγαπῃ ἀ68 πη6ᾶ μωμαν - 
οἰτἠὰκ ντήη νερό νθηιαφντ ἢ ἐς ῥγοίοξεοης ἃ ᾿ μ 

θϑιη ΘΠ ἢ ἰπὸ το ταῦ 5» μπαρθαϑ 1 ρτοιραι νὴ 
ταστὰ Εχ ἰρί19 υια χυαχιπιὸ ἀεἸ ἔξαγε Ῥιο ει. 

ροήπης ἂς εἴυς Βασςμμπα πο ρΡορυ]αγοΠ) γε , 

δῖις Τπαϊάαδ,πας Μιῇ πρρρορειρῃ,. ας ΤἈγΑΠΙοοΝ ν 
ἤυς Ἐρίἰτγοροητα5», ππε ἈΠαριΖοιηθηυπηι ΠΤ 

σφεῖς νὴ πρεινο ες ἐγροβοωττοτ αι οὐ οσ ΝΝ 
εν ϑεά αὐδὰ ὃ ἐσο σοπῇά6η5 δέ αιάαχ {ππ8} “ὦ 
ἀϊοίο ἀς Μεπαπάγ ἀταπιατὶς ἔδγθηάο » οὐ πη} μά 
ἐζα ἤπι δί τιι}15, Ατίδρίθηζειηι ἀπΊΟσ6 τα] Ρ 
θεὸ νὰ ἢξς ετίαιῃ [εἶτα ροίπη,. Τὰ ΘΠ 11 Πλ6 μδι 

{Π| ἐχρεάίτατη [οι πδῃη δὰ ἀΠοο άπ} αὉ ἐγ" 
δι5. γΓοσιηῖ ΔΌ ΓΘ. ἀὐποζός [οἰ πατίοπρη, 8 πρὶν; 
Ψετγοπιαν ΠἸαπαπι πο ν δὶς ἱπάϊσῃὶ Πππη05 ΜΠ] ; 
εἰιὶὰς ἀμ σαηνιι5.Ττογατ ἀζαημς ἰτοτιιπι 6 ΓΟΡῸ μ 
ὅτε νζ ετίαῃι ἐΠΠυ4 ἀγάιπα ρατοβ πιο πὴ ἢ “Ὰ 

1πτγο ΧΕ] » νὰ θείαι! ποι τοσυῖτι ρα ὸ ΜΑ͂Σ 

ΡΟ Αἰταμπη πφυΐσοηι δά ῬτοΪπλθ 0:1» δζ πλρθιτον 
[φη(ςτῖτ» αυδητιὶπι ρο ας δτί αι αρυά τέ (ΠΡ πὰ 
ξοττο τος ἱρίπιι5 ἀπλουθ5,Γ 8151 νερε νέτ!5» 4" 
Ὡς ἢος απ! ἄφιῃ Γο  πΠηϊ65.[ατ (οἰα5. ΟὨΡοιμΑτΣ Κη 
Ριογαῖαπὶ ἀροῖε ἄοπος πὰς αἀπεη!458 ἀρ ον ΠΝ 
ταονἀοςςθο. τ το πηοὶβ πηδηίθις εχῦγα ρίος, μξ)4 
ἀἸθΑῃ 5 γθσδμ 5 ἢ ἰά σοη[ἰτάϊις νἀοτιΓ. ΕΒ 

οὐἰατοοι ν!ἀοδί- 

ΡμιγΘμΒ. 

τὸ 41} ομγηοϑ νῖ νἱάφατι, ιοά 4 ρρμυβηῖς β΄ τ] αίαιις γο Πταῖοι ρογτιποῦ, ὃς νατὶοἰπεῖυΐ 

ψεγὰμτι το ιὶς τὰ ΡαΟ ἃ πυιπαῖπς Δ]. 

ΕΙΝΊΙ5. 

κρέισκῦν 

ἘΠΙΣΤΟΙ 

ἘΠ ΡΟ δ ΡΩΝ κε ρα’, νς ΟΕ το πο τος με," 

ΝΥ 
ἠ 



᾿ Δὰν δ πες βατὶ “-».. (3 τς πα, ας 4 Ὅ"» Ν »" σε Πν Γ25- τ ζεστες λον κὰὶξ ΣΡ ἘΞ ΝΥ, ΝΥ ᾿ς Ὁ 

παν ϑϑϑϑϑϑδοιιυυ οὐ ΘΑ" 

ΝΣ ᾿ ἘΣΑ͂Σ Ὰ ΒΞ ΕΣ τ )ς 281 

ἜΘ ΘΝ γε ΝΣ ἿΞ ἄρ σσὰ ΔΥ͂ 
λυ ας, “ ΟΣ ὐ ,Ἐ δ ἀκ γι ς οξον, πὸ ἢ) δεδνς 

Ὁ Ἀ δδ, ὁ δᾷ ζω, ἢν ὮΝ 

ΒΙΑΊΟΥ ΑΓ ΟΥ. 

ἘΡΙΞΦΤΟΙΑΑΕ ΡΗΠΠ ΟΞ ΤΆ ΑΤΙϑ: 
ἐ: “{)4{{. 

Ὧν Εν ΡΙΠοΐαγοιη ογατίοηὶς {Ὁ} απ ροίενο- 
πίον τογε5 ὀρεἰπηὸ τ1Π}ὲ τγαζξαῇδβ ντάδειι: 
πίττα οχ ΡΕΙΠοΟΙΟρἢ 5 Ἴ γάπειι5 ὃς [10 5 εχ 

ἀπο! δι αν} π1π|α Βγυζι5 ἀπὰς φιοσιη-- 
46 Βγυτας δά (οεϊδειιάας [ἰτογᾶβ εἰ 

ν[ις:οχ τορι νοτὸ τα 5 Μασοι5,1 15 υᾷ 1- 
Ρίς (τῖρῆς. Ετοηϊπι ρον οι η ὃς εἰδσαητιατη 
ὉΓΙΊΟΏ 5, ΘΕ ἸΏ. τοι υα αι Ητηγτα5. ὃζ Θ0Ὴ - 
ἀΒτΔ 1ῃ ΠΠτοΎ 5 πτηργοία οἱϊ. Εχ ογατογίδι5 ορτιπγὲ 
Ἰδτοάες ΑἸΠ ΘΠ θη 15 (οερῆτ. ΝΙΠυίπην Ατιὶσαπι 
ἸΠρ Δ τ ἰπγϊτατῖς ὃς ἢ  ΠΠΠΠῚ Ἰοψυθηβ οχοθάϊε πρὸ 
(ΟΠ ΘΠ ΓΘΠῚ ορ!ο]α ἔπ] απ. Ὁ ροττεῦ θη ἐρ!- 

ΟἰαΓο ΠῚ ξΟΥΓΠΊΔΤη ἀρρᾶγοτε, 4615 ΑἸΓΟΔΠῚ σομέας 
ἰιάίης, οί ποτόν ταπλᾷ Αττιοο {δγπιοηθοᾶζ οῦ- 
Ῥόηι χαΐίάοια οἰμ}}1 ἰοχιοπα! σεηογοι ἃ 46} 101}5 ἀ- 
ἰθπη ὃζ γοημίξατο ποὴ ἀρμοιγοιγο. Εαβδαῖ οὐἰαμι 

“ληἀληὶ Πρηγαηλ ἰῃ θο ἀποά ποι ἤριγατα Πε, 
ἰ Θητ Πσυγαξίγηιις., ἱπσθηίπτη οἰζοηζατο νιάε- 
" . ὲ [οἹ . ὦ Ὁ. “ Ἰπγῃγ. ΟΙ οητατίο δυϊᾶ [ἢ ερ τοῖα ραογη]]ς5 εἴν, (ιν- 
ἱπξαπι νογὸ ἀδίο!αοα ἴῃ Βτοιμουίδιιδ ἜρἢἘ0]18» 
ἀρανονς »νῇ σα τϑ (Ὡ]τθιὴ ραιιοῖτας οι ροσυση ἔου- 

ΘΕῸΣ ἸΏ Αἰ ατη ΓΟ πα, Οιὴ ἢ. δυσιίζα τ ὃς αγόξα Ἐκ 
4 Ν ἐπῴε: ΘΡ! (το!]ς. Ζυα ᾿α Ἰοπριτι Ἰ πο ΠῚ ΡΓΟάα- 

ἘΡΙ 6 ππ μα βξηβοπες το ομάα: {την Ριι- 

ἀμίαι ἀεί αμλο, νι ἐρ οὶς αυαδιεύ, δ 
ἄοτο ργαάϊξια ΣΑΣ ΤΕ ΜΡΗΝΙ Μν σοπηρίαό- ἀπαει χὰ νι Πϑξεῖο οἰὰ, φαΐ σοποϊμάοτο νη 4Π} ἐδ 

Οὗ ΟἸΠὶς ΓΊΆΙΠ, Ρερ(ρ αι! ταϑ,ορείπια ἀιχ τὰ λάδι ᾿ν ΟΥΔΓΙΟΏ 5, Ππ| Ργρ οΓΕΙ ΠῚ ἐρ το! α Ναπὶ 
κι πῶς Ῥύδοδηΐϊος ἅτ σοἠέξεοάεπτο8 δί οὔιτὰ» 
δε ος ΟΝ ἀςξξηάοητέίαιο ἃς ἱπτογγοραητο3, 
Ἑ οὐὐξ οι αἰνή ῥινὴὰ ΠΝ Ρἰαπὸ ας ἀιϊας!ἀς οΧρὶ- 
ὐοὴ 8. Ρ ἀΠ6 διΐθῃ ας ἀπο! ὃ ΘΧρ σα Πηι5 
᾿ ΘχίΓα τΕΠΌΘΠῚ ὃς να] σατο ΟΓΑΓΙΟΏ18 Π10- 
ἍΤ 761 ἀε ζΟρΊταΓΙ5 σοι. 114 ΠΟΙΠΙΕΓ» ΠΟ να- 
Ὁ ΠΟΙΏΠἰτΟΥ ἀἸΧΟΓΙΠ5, 

Βογομίςα. 

ἴθιω τα τας ἰαῦτα σεηάίαιε Πησαη8,:πιροάϊτηξ- 
μῶν εἰξο(δα!ς, Ατραὶς οτίδηι [Ὁποόξατη ἃς ἀςξογηι- 

ἃςϊοῖ., πιρ 4ι14 [τ] ἀν 446 πη οϑ,γυροία σο- 
ἃ ἃς Φεβοτοίζεις. Μίτις {ποῖ σο]οτατίοη ἐπι ὅζ ἢἱ- 

Αἰ ἀἀ νης εἰεσαητιατη Δ 4 5)116 τα Ῥίπσαχῃ οἴἰδτη 
-Πρξξμεὶς τη ἔλοὶς ρίξευτα, 
δε ᾿ηρομοίογο. ὁ 
ον σοηπ τ ἤπιαν απιαη τα νετὸ δά ἴτῖο- 
Ὁ, ὁ ἀσταμποτε (οἹπι δῃγᾶ5 ἸΟΠίζιπι δά ο] ε[ςέ- 

“ ΠΠη, ςἣ ηγ Παρ ίτος (ὐοτίητη! Ηος δυο ξαγ οὔατα 
᾿ ἀῦδτει 115 4] ποπάμμῃ [ΟΠ ΘΠΓΕΠῚ Ομ 15 ρΓα- 
ο Ἴς γ] 6 Γδ, 

ΕΡΣΝ ὰὰ 
ῤ ἣν ΡΙ αι [140 ἀοἰοέξξαιίς,, ὃς Ογοοηία οἧπὶ 

ϑοςράριηξος χά ποσρίφυάμπτι, τΔητὸ (ἀρϊεπείοιξ 
ἐμ ν ἀοταξίοτοτη σεπίδιη ἩΠάτατη ΕΧἸ πιὰ Ροριΐο 

«ἡ. ΠΙδηΠΌπη , σαὸς ρτὸ [{]5 ρί αι 5 Π18}1] πλοῖ- 
ἰδρϑίῃης. 

ἔς -ε»"ν 
ὅτι γοίς ὁρῷ. 

Αασασία. 

ἢ Οὐ ὄχιςολικὸν χαρᾳλϊηρᾳ τῷ λόγε 
ὀχ ᾿μῷ Οὺς παλαμοὺς, ἐἴριςοί μοι εἴγε 

ἡ σκέφθαι σοκοῦσι φιλοσόφαν δ ὃ 
Ἂν τυανεὺς ἡδὴ εδων.ςρατηγῶν ὃ βεοῦ- 
ἢ γος ἡ ὅτῳ βρϑτος ἐς τὸ ὅ᾽:ςελλειν 

ἐχρῆτο. βασιλέων ἃ ὁ ϑεαπέσι(θ" μοίρκος. οὺ οἷς αὐ-᾿ 
τὶς ἐπίςελλειτρος γὸ τοῦ κεχ διρόμῳ τῷ λόγου, χοὴ 
τὸ ἑοδαιον ἢ ἤϑοις ἐν τετύποω ἢ) τοῖς ,ραμι μα σι, ῥη-- 
τόροων ὃ ἄρισα μὰν ἡρφεῖυς ὁ ἐϑηνα Θ’ ἔσπόςελλιν. 
ὑπερο Πικίζων " κοὴ ὑπερλαλῶν; ὠκπίτηη πολλα-- 
χϑ τ ὡρέπου ’ ὄπῃςολῇ χαρα ]ῆρ Θ΄" «ε) γὺ φα!- 
γεάγα) Σ 1 δ χιςολῶν ἰδέαν, α΄ἤικεςέραν μδρ σιωυη.- 

ϑείας.σωυηϑεςέξαν ὃ αΠικίσεως τὺ σὺ Πεεῖ ὅτι μδὸ 
πολιτικῶς τῷ ὃ αξρῶ μὴ αἀἰπανοδειν, ἐχύτω χρὴ τὸ σ΄. 
φἭμον ἐν στο μὴ ἔργο; τἸάγα!. εἰ χὰ φημκοπδ δ, 

φιλοτιμεῖῶς δοόξομδυ. φιλοτιμία ἢ ὧν ὅλιςολῃ μ4- 

οαχιῶδὲς᾽ κύκλον ἡ δποϊζορναύᾳν, ἐν μδὲ ταῖς βρα- 
γύτεραις γὴ)» δχιςολῶν, συγ χώρῶ. ἵνα τῶτῳ οι 

ἡ ἐρα χυλοχία ὡρᾳΐζοιτο ἐς ἀλλίω, ἠχοὺ πᾶσαι ςενὴ 
ὅσου. ΦἼ ἐς μῆκος φϑοουΐυδραν δ᾽ :ςολῶν, ὠξαΐ- 
ρβξίν λϑὴ χύκλες. εἰγωνιςιοοτεθον »ὺ ἥ κοτ᾽ ὅγιςο-- 

λζοὺ το αλίω εἰ μή πω δι τελούτῆς τ ἐπεςαλ.. 
μδϑύων, ἢ ξυλλαξ ἂν ὁέοι το φδοφρη μένα ἡ ξυϊλ ξϊ- 
στα! τὸ ἔφη πᾶσι νόη μζ(οι.σειφίουφα δ, ἐγαθὴ μὸν ἡγ6- 

μῶν ἀπαῦ!’ λόλου. κῴλιςοι δ γιςολῆς.»ὃ γὸ σν- 
σἴόντες κἡ σδεοιόμοι (ὃ ξυΓχωρξντες γ) μή, (ὃ χαϑα- 

“ἤουδροι κοὶ δπολοηούμδρυοι ΘΙ ἐρφοτῶντες, ῥᾷον 

πείσομδιμ ἰω σαφῶς ἑρμζιωσύσορδιυ. Σαφὼς ὃ ἐρ- 

μίωσύσομδυ κρὴ ἔξω «ὐτελείας . ἴω χἶμ νοηϑώτων 
γοὶ μδρ κοινὰ χαινῶς. τὰ ὃ καινὰ κου ὡς φράζω δ. 

Βερενίκη, 

Η Πυρσανεσει μίλτος τοὶ χείλη γὴ τὴν πωροιαὺ 
ἡραφεσα,κώλυμα φιλημάτων. ἌφΤΗ ΦΈΡΟΙ Ι) 

κο γῆρας τῷ φΘεϑ:σώπου, ὑφ 8 πολι δνὸν μὰν τὸ 

οὐμα-ῥυοσὴ δὲ ἡ παρέα κ᾽ ἐξωρος ἴσχε δὲ λέωμα- 

Ὅποϊαν καὶ μηδὲν διποίει τοῦ καλλοι. μὴ καὶ ρά- 

ψωμαί σε γήφρος ὅπ] τῇ τῷ «ρφσώπου γραφῇ. 
᾿Αϑηνοσώρῳ. 

τὐφϑαλ μϑὶ ξύμξελοι τῷ ἐρᾷν. σὺ δι᾿ ἀκοίευ 
«τ» άσες » ἐρᾷς ἰωνικῶ μειρακίου οἰκῶν κό-- 

ρινϑον" τουτὶ δὲ μανμκὸν φαίνέγαι τοῖς ἔπω εἰδόσιν 

Ἐπικτήτζ. 
,ὕ » 7 ν ζὺ πο. 

Ι ἈΘΟΊζὺ σ᾽ οηΤζυ χαιροις) κα] ίους πέλαρβοους 

ἐπφισεὶν πτωρλόντες ἡμᾶς κορτώσιν, ἤγεὺ “ὺ- 

᾽ τοσούτῳ σωφρφονέςξρον τῷἪὁ ἄϑηναλων, θσὼ μη 

δὲ αἰ τῶσι μηδὲν ὑῦβ τῷ κροτεῖν, 
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οὃΣ ὈΙΝΕΒΦΟΔΥΜ αἈΞΟΟΚΥΜ 
Αριςοθούλῳ. λυ βοίο. 

2.» οὖ δι “ ἷς 

| Ο δὲ ἐεθυνα “ὡδο ἐφ ἐλοὸς ἡ ἐς Μλητοιη τοϊεγαγε πιοάθβι5 οἰ ΦΟΝ ' 

γε ὦ ῆναι.(Σ γὰρ δῈ τα πολεμιχᾳ αὔδρες πὸ ΠΟῊ δίῃ} ἸΝ ἃ δ μι Ὀ 6] ΠἸς 5 γοΡι Ὥ ν 

ἐχ οἱ μη τρφϑόντες,ὐ οἱ νηκῶντες ὧν Ῥαύμᾳσν. ΠΟ αὶ ΠΌ Πὰν ομληΐπο να] πὶ5 φροϊρι «ὦ αἱ 

Αϑηναΐσδι. δῖος Ὁ. ν]έζογιαια ναἰποτιριις σοι τι. 

ο ἐδ με ἐρώγη χα εἰζεῶαι  " δόξα. υδιβομαϊα). ' 
. τὸ δὲ ἔρφντι οἱ Ε πλλώτωνι. σὺ σὲ Κ6} ἐρῶντι μδλιηε: Ψ ΦΩΧΩ Απιαηινεῖὸ 

“ὦ μὴ ἐοῶντι. τῶτο δὲ σοφὸς οδὲ οὐδεὶς. λαὶς δοῖ. ΑΔ Νί4ΠὉ Π1}}]} 1γριτι δ Πα ΟΡΙΠ1Ο. ρα δὴν 
ὉῸ ΜΕΘ ΤΗΕ ΕῚ ὉΥΤΙ ἐδ οὐδε)ξνλφῖς δδν] Γ Ὁ ποποινκρν ΡΙατοι Τὰ ὃς πη 81}8} δ 0] 

3 Ι! “᾿ »» 

μαι ἐπήνει. Ἶ ἀτηδητὶ, Ηος δύτεπι Ποιηο (ρίςθη5, [ἢ [.815 ὙΓΟΡ 
Ἐπιμτήτῳ. που ἰαἀαῆει" 

Οὐᾷ δῆμον παρ ᾧ πολλὰ δυϑασαι. : 
Χαθίτωνι!. Ἐρίδδειο. 

Εμνήσεϑει 271] σῶν λόγων οἱᾳ τοιὶ Ἑλλίωας αὶ μενα Ροραΐατν ἀρια αιοιι ταυϊτὰπι ροῖόϑ,.. 

ἐπειδὰν τελόυτήσης.οἱ δὲ μησεὲν ὄντες ὁπότε (βαγομῖ, ὧν 
στῇ ΓΕ εἰσὶ τίνες οἢ εἶεν ὁπότε εἰν εἰσί. Οἷας Οταοϑ τυάγιι ογδιοπμτΩ ΠΩῸΣ ἰδ ἢ 

; τοητατο 5» οἂπη τὰ ἃ γίτα Ἔχοο γι, 1 ΟΠ  ς ΝΝεσορ,. 1 [ἀπτγοπὶ 
: φδαρα δ᾽ προυξαρὶ , "νοῦ. δ  απε, σὰ {πητραὶ ρυτὰς κἱ ξατασι Παπῦεν 

᾿ Ο αν αὐ» ΟΝ Πεμγά δι πχϑ Ἀρένα στύβθ! ζοις σι δι Ἰὰς Πιης. 
ἥ τὸ ἡ δὴ ἡ τοέτι. Νεξιονί. ἐδ 

Διοεώρῳ. ; - 
2 ΄ ε ΠῚ ᾿ ͵ ῷ ᾿ ᾿ ν᾿ ᾿ »ἡ ἴῃ 1954} ΠῚ Ας ὠπυρίνοις ῥόας ἐρυϑραὶ κυπεύουσιν, οἶ- ΓΑΡΗΙ ΡΗΝ ἐξ κριλλύτοσε ον, Κ 

ἊΝ , , τιητραῦῖ φιὸά δά . ΠΝ 
γοχοούσεις νὰ κ(σ' πότιμον , ὥςπερ τ] βοϊρύων ΕΡΝΝ πώδην ' 

οἱ αἰ} ὡρά τίοντες. δέχᾳ σοι τώτων τρυγήσας ἐπεμ- 
3. δ᾿ ἢ ΝΣ Μή." 

ἦα. χρα ὁ αὐταὶς, σιτούμϑρος μδρὶ ὡς οἴνῳγρμιεϑύων 
σὲ ὡς σίτῳ. 

ΑἸαρυμπῖςα Εἰγτῆγα ρἰαπταης βεγοητεϑ 1ιαυ 
Ὗ Δττοηι ροτδὈ!] οι; πο πιαάτηο άπ ἀν "ι 

ογοίσρηταβ. εοφη) εχ ἢ15 ἀδοογρζαϑβ 0] 111}. 
ῤ : ᾿ οἰδον οίσςῃς νῦ γίηο. ἱπο γιατ νῖ οἰρο. 
ἼΟΥ φαγωσοὸν δ)οκλέα, εἰ μὰ ἡδὺ γνώσκεις, πα Ν: 

Η ΄" ͵ 3 ᾿ ον 5 “ἦἽἢὌὉὨ 295 2230 ζ. « ᾿ 

ἐπεηνεῖς δύπε.οἱ δὲ ἐἰγνοεῖς ον τοῖς ἐπτηνεμέ- ; ὍΝ 
γοῖς γράφε. (ἃ οδρῦ «αἷδὰ αὐὰ δῥ εἰκὸς ἢ Ὁ πεπάέσμό- Ἀλραάμπα Ὁ Ἰοοΐεπα » {1 ἰΔπ] ΕΡΙ οἰ κὲ ο΄ 
ὑμόκ « φρὴν λάρον ἂν Ῥγοοι ἀυδίο ἰΔιιάα5. δ Ἰσῃοῖυ5» 18. 550 Ὁ 
αὐὐρίω Ν τὸ ἐς ι τα) Ὠπηγοίο (είς. Ἐπ ἴζὰ ἴα εγραᾷ κι 

, Ἷ ς ΕΥαΦ. πον, κν νιρατ οὔ σα δας ρογ[ιαἤιειναις ποη ἀιπλσθο, 
Δὴ σὺ πονηρὸς ἕτως, ὡς μηδένα ἀλλοῦ ἐλεειν, τ ΡΝ 
ἀῶ ς ε ᾿ γ» 
κογω δυςυγὴς ὅτως ὡς μησὲ πὼρ ἀλλε λα- Ῥελιοῦη βια μον 

(ῶν.χἡ πώνυ χαΐρῳ τῇ κακοωρᾳγίῷ (ελόμϑυος μὴ Τ τὰ ἴτὰ τα ὰ5 6ϑοντ Π.]}1π|5 αἰ το 115 » πίον 
παύστειιϑαι! ϑγν ϑοτάνων ἵγα παύση, μηδὲ σὺ ᾧ δηὴ ἔξερο ἴτὰ οὐ ρόδον θαι μ ὰ ὐπὸ μη: ἐπι, 

ΤΗΝ ͵ , πα , ἐν Ξε " ποῦ μιαρῴ τῷ τεόπε κακοδοξίας. τὸ μδὲ γὺ ἐμὸν, 33: πλ!Γοτίςοτάϊαπ,. Ἐκ ργοτίι τ , 8 εαφιοῦ 
ΔΝ, ὦ) ὦ τ ἃ ἐρλίω ἃ [αἰιοϊτα5)δς ἤης ἔπε. Ἀερα ἃ ρατὶ νοΐον ἀν 
ἐν αι λα ἡδονῆς. τὸ σον ϑροίνον θές ὄζῳθολ {πε ἤπο ΟΡ ἱπηπηδης ὃζ ((ο] οἰ ἐπσοηπὶ ΡΠ β 
φὐρφ πτώγτων ἀμηώς. ἀ ἀφατῖς Μουμη δηϊπι. γηδίη ταηταπιηοάο μὰν" 

' Ιυλίᾳ σεξαςη. ι αἀξοττ, Ἴ υὰη νοτὸ οοιησηαπε δά οαἰ απ}: 
ε ἜΑΣΙ ξφι Ὑ ω . . - Ψ 

Υ δὲ ὃ ϑεασέσιος πλιώτων,(Οὶς σοφις αὺς ἔξ ζ(-- ταμίπιη Πομλιπατη οτίμγἱ πατί 18. 
σμΉΨΕ "ἢ σῷ ὁ ὅρα ἐνίοις “δοκεῖ τῶτο. ἀλλα φι- 

λοήμως ἂμ πρὸς αὐτοιῤ εἶχαν ἔπι δὴ σδιεφοίτῳν 
Ι! ᾿ κῶν ’ ἈΑῚ , 

ΘΈΛΔΡΡΡΕ ἀϑμρς ᾧ γὐ μείζους πόλεις »Σ ὀρφέως τὺ 
" ͵ Ὁ Ν πῸ εὐῦθὶ ἱ Ἶ β ὰ 

ϑαμύφου τρύπον. τῷ σ ι βασκαινειν απο πόσου ο πρνυατοτίθιπη ἰπ "15 ηϊμιαπι σοί, 4 οαγεί, 
τον »ὗσον φιλοτιμία φθόνου. φϑύνθ' δ γρτρε- αιηρυϊαθαητ, ἃς πασηαεραγιάίαμς οἰαϊτατοο Υ νδί 
φει τὸς μοχθηράς φύσής. φιλοτιμμα σι τῶς λὰμ- ἀεηγιϊςεῦλης, αἀ Οτρμοὶ ας Ὑ ΠαπΊγ} Πὶ που 
φροὺς ἔγειρε. κοὶ (βασικαῖνε, υδρ τις Ὑοι μὴ εαυττό ἐ.. ἰπαϊάεγοῖ ΔΌΓΕΙ 14 ΓΙ 1 αἱρβιίτ,ιαπειση δ εἴο53΄ 

φιωτα. ἃ δὲ ἄκμενο νἢ μὴ χέϊοον δγαϑησεται, φιλο- Ὁ ἸΏ 1414 απ ἐπα ἐθδ  ιολον ἱτ΄: φοχῶ ιν 
ἢ" “ ε " ͵ ΔοΝ 2 ν ἵ ΟῚ ὰ πα ἀἀμλλ δι ὦ ριεῦ πλώτων καὶ εἰς ταὶς |- προς μυεῶς,. ΖἘγαιϊατῖο γεγὸ (Ρ ε ἐράς ὁ Ὁ 

» ἀρ Υ ΤΥ ἀν , ,, Βαηυϊάοι αιηρίαμη ἢ! 5 χα ἰρίς σοι εκ  χοῖ' 
δέ “ρα, σοφιεῦον ἐέχοι!. 1, οὗτε τοῦ φϑρῳ παθη.-- τοῦ. Οἰμθιις γοιὸ το ογ υς ΡΟῖοΥ τοαάλιμίθδ 

ς “ἷἕῳἴ κα Ἁ Γ ἀμ "' ᾿ ν 

σι τὸ ἑαυ ΘΑΑΡΗΣΗ φρρμάξειν ̓  τδλ ον κ) τίῳ πγάτατ, ΡΊατο Ἰσίταν δ [ἀςὰ5 βοράν μεμα 
ἱππίου κῷ «πϑοζαηθϑου ἦ ὦ Φϑεγ 291 ἀν, ζυλωταὶ ̓ ὉΪῸ» Ἃς πόσας (οτρία ρογπηϊτεῖς ἔπάπι Ρ μνν Ρισ' 

5 " 2, ὴ Δ δ ἐὺ ᾿ . ᾿Ξ “- 

δὲ ἐφέροντο, ἄλλοι μδὺ ἄλλων. κοὶ γὰρ δῊ κοὴ τῷ ἴῃ ΟοΥρ λη4ο 5 ἃς πλϊτα (δε ἀτπ Η!Ρ ριεπι ̓ 
) ! 

Φιλήμονι. 

1,116 υἡαρηξία!α. “ΠῚ 
Ἔσμε ἀϊαίημ5 ΡΊλτο: ϑορ ἢ! {15 τη]! ὅμἐν 

ἌΝ αι ρυίάδην ρεγ[ιδίιπι εἴ» " οἀοϑ" 

"φορύλλου φιλοτιυϑέται φοθός τιν τῷ φορφοδικουήθα. ἴθοτα Ἐςμο «δεῖς. Ζυλυϊαϊτοιαβ ΩΣ εἰ 

“λέω. ὁπότοὁ τρό9)κ Θ΄ το κακίαν καὶ τίω αὐε. 21} “υϊάοῃνα!ίοτιπι. Ναπι ἔξ (γί ΑΝ μῦς 
» ρα 3 ᾿ οϑῇ ' - εἰ δ τς ψὶ ΞΡ; ᾧ 

ΓΝ ἣν γεν οἷ Ὁ ο τὸν ἡρᾳιλέα ὴ Κα λοὶ σας “1 τὸν εἰς ΘΥΟ Ϊ Ῥγοάιςο οθη} Ῥγο 105 κι 

: 5 τεπὶ ἀυοις κα Ἡοτγςομΐξ γοοᾶιία εἴ λα νι, 40) ͵ Ὁ“ ; ΠῚ ᾿ Α ΟΙΌ ἃς Ηρτγοι ἔ νορατιᾷ ΟἿΑ , 

Ἁ 

δ 
Γ΄ 

---εὐτὰὸ ὦ κοι δὲ ὦτ[οὸᾶῦις καὶ 

ν ΄φἪ|᾿͵ “ὦ Μὰ μοι δὰ. “Ὁ. “ΦὦᾧὌὁὁΠρΔΨῦΞ.. .ὦο. ὖὸὃἍἌΔ ὦ ..ὖ “ἢ 



ἃς ρα τη]. Ῥγϊ πὰ τ ααϊάθτα Οὐδοὶ 4αὶ ξαογαηξ Π 
ὙΤΆΟΠΆΙ ΙΑ ; ἀριά 41|ὸ5 οτατζοσία αὐῖο5 ριοίεπίοηι 

οτσ αὶ ποιμθῃ νά! άοταπς. εἰπάς νηϊιοτία 
(γξοία ἀρυα 4005 [πα ]5 ΟἸγπὶρ ας 5 ΟὐαΓΙΟ165 ᾿λ4- 
Ὁ σοητγὰ Βαγθατοϑ » ἃ τοι ὶ! οατοογιθι 5.) 1οίτογ 

ἐτίαπν Αἰραία Μ:1ς τ Ροτίο 15 Πησα την ας Οοιρια 
Ἰπτατ ον Ἔχοους. Οττίαι νεγὸ ἃς ΤΓΠαοΙάΙ- 
δὴ πο οἷαι ἐς πλάση Δ! πε ΔΠ 11] ἃς [ὑροτ- 

ΟΠ ἴηι αὉ οὸ οοορ Πα. πμμηϑδενάος αὐἴοῦι δά 

Ῥιορτία, αἰτοῦ δά ᾿τπσαα; ΡΓοιρο τι 1 611» αἰϊες δά 
τορατ, Ἐπ Ξἰςηγηςς ἃ δοογάϊο ργοξεέξιι5» Ζιοπὶ τα 
Παροῦ ἸαάἸδιις πλαχΊην}5 ογη 45.) γ᾽ Π01] οδίοσατὲ 
ἰαίορος σαἰτιραητεηι » ΠΟ γοῦιῖυς ΟΕ 1 ογατϊοηδ 

ἄαλι}) ἀς Ὑ πατσο ϊα (σεῖρῆς (οτρίαπα τπιίταγὶ. ἰλιοιῖ 
ΘΏΪΠῚ ἰδὲ τη παποιποάσμι. Τ᾿ ασο Ια ρτγοξοέϊα ἴῃ 
ΠΟΙ] απ, νετίαδαζας σαι Δητίοςμο ΓΠοΙ͂Ά]ο 

401 Τ᾽ ΘΠΆΪ:ς οπχαΐδιι5 πβέγαθαι. Ρτγοάμέϊομες 
᾿8ῦτεῃ ὃς ςοῃτοητίομοβ ογατοηῦπι (σοτρία ΠΛ.}Ὸ15 

ἸΏΪοοὶς ῃ νῇι ογαπῖν πιαχὶπηὸ νοτγὸ τη νογΠβοατοτῇ 
οἰτοι!ο. ΡογΠιαάς ισίτυτῦ τὰ οτιδ 1) ὁ τοσίηα οοπῇά- 

ἴογριῃ Οταοὶς ΡΙαταγομιηλ» ης (ΟΡ ΜΈΙ85 ἰγαίσατζες, 

πέδας (Δοτρία ν)τυροσατ! ἢ 61) (ορίατ. δίπ πο ἢ 
Ῥουλάος τὰ ρίὸ τπα {ἀρ Ίξεῖα ας πάτα » (οἱ5 40 
βοηλ  ης Πὰ 1415 ἀρρε]]δη 5. Ἐρο σι ἀϊςοῖς ροί- 

᾿»η0 ἀϊσο. 
: Ῥοί οὶ [μὸ. 

ἤ, το μήκων Ροῦτα ἰπςυηάαπι ργαδοης ἀπά! εἰοπξ 

" 

λ 

δείατῃ (δηϊοτίρυς. Τλασαηῖ οἢἿπΠὶ 605 δά σορ π- 
θυ ηθτη ἀπναηαὶ, παῇ τορυθοίςοητοϑ. Νς νεγὸ τς 

Ῥαζος. ἢας φαἰοιϊτατίοπα ποη πα ]ρεῖο. Νδῃ 6- 

Ἰμίῃλο ἀὶ ροὸ ἕταταμι σοηἤιοτιάο δῖ ΠΟ ἢ ̓ οδἰϊμιο- 
ἸΘὴ. τοσαηι Ν᾽ Θπούθαταῃ δἀ ἀποφηῖγααζ 11 ΤΏ6Π1Ο - 

Πα γουοςαθαης. 

᾿ Ἐρίζοϊο. 
Μυ μη τατὶ πμχς ἴλοτις Ἀπεᾶ . δυά!εο οτραηο- 
"Ἅτη ίοπο, τοῖο ΠΟΥΓΙΡ ΠΏ ΓΗ, 564 1|ὰ αι !αξ 

Οὐ ρα] ]ς ὃς Πίτυϊα οἰποϊμηζταν, Τὸ νοτὸ ἢς τεγτθης 
Αιπεηϊθη(ς Οὐην ρίφυΐις δάμη » νῖ ΟὈ] Ια οαΓ 15 
4115 [15 δι 4 δι ματθητιθ8 Οἶτι!8. 

ΟἸδορομ!ὲ (δ᾽ Οαϊο. 

 Σ ααΐθιις (ουἸρΠΠῈ}5,,ραττίμι ἰά (λξξα (αν ρατ- 
ἴα. ςοπτί πιὸ οΠποίαητας. ἔσο σῆμα 1 Θπλη}" 

“πὴ. {ππη»6 τίν [πιργιτι ρατείαπη πλθδῖην ἰπάιοο ςὅ-" 

Ἰπησρης δρηδυο θηεία ἢδὲ ἐπ] 6}. 1π{μ455 ὅς - 

Ἰρίαιη ντ(αι6. ω 
, Ἠκγοίτάηο. ᾿ 

Οξτῖοα σϑηϑ πὶ ὃ Ρίατος χαὰπιάριπι ΘΧΑΠΑ]- 
Ἃ πὰ Ραζέμης ἀστοὶ μο8 αι! ἀοτὴ ργατα,]]ο5 ν εγὸ 
ἰοίηῃς ἃ. νερδς. Ἐπ οπιυϊαδῆταν Βδ 4υ!άφηι ἔΔι}15, 
ΜΠ νειὰ (]εμάϊάο οὐίοαϊοταμπι αρράγάτῃ. Οὐ ἀδ: 

ζΕῖδτη Ρο τα ροηγηη 15 γείσπηταγ. ἘΠῸ5 Ρυϊοιημ5 ἃ- 

Ἰποτοτίοτιιοι ροδταθρο 4Βοσαυ,. ΠΕΠΊΘΓΟ ΨΩ οἱ 
ζΟὐῇις Βίο, αὶ ἔπιατα Ἰρίτυιβ νυἕδῃ) (ογ ρα πηδηάα 

ἀπ )υειηαάιποάπηι ροπα οἰσαία, Νεδυῖθῃ ὩΟἢ 
ἴοτς (ϑᾷ ἰδὲς αἰατατροτεάο εἰδὶ σατα ἔογα. 

λπίομηθ. 

(ουῖα ἀορυιλίατας ντθ 65 ποῇ ἱπυοϊάηΐ, ργαέε- 

τιτᾶ οἰαά!ς ἐτασοτθτῃ βιρίοητες Τὰ νογὸ ἀοτηᾶ 

δαδίτας, αι Ἰρίς αἰτίριμ 8. Ετ ἀϊ1518 οαἾ τας 418- 

ἸΠΠαἰδἰταπείδυς αις οχ πο ητῖρι5 Ζαϊάει)ν Οὐ τς 
ὑδτὸ, χαδὰ ἃς ἐρίοταπι ροοΠΠοπειη τε πε, 

γῆδφο 9." Μ“ Ἂ» 
ἴο!ς Ψ αυ τη ϑύεις ὡςπέρ Ομ σΙγ δ 

ἘΡΙΦΤΟΙ, - ; 383 
τε Καὶ πιλιξϊςοι φφῶτον μδῥ οἱ και τὸ ϑυῆα λίαν ἔγϑιη-. 
γες. πορ᾽ οἷς τὸ ῥη, σύε:ν ρργμώζ οἷν ἔπει νυμίαν ἔ- 

φῶν. εἶται τὸ ξύμπαν ἐλλάυικον ,Ὧν οἷς ὀλυμιπιάσὶ 

οελέχθη ζατο τὴ δαρξ αῤων ὅπο αὐ τῷ γεω βαλέΐ- 
δος. λέγεται σὲ χιὼ αι αοῖχ, ἡ μιλησία αὶ τὸ ιαΐϑ:-. 

μλέοις γλώταν, κι τὸν χοργίαν ϑηξωι. κρατίας δὲ 
ΚΘῚ ϑουκιόϊδυις οὐκ ἀγνοοινοῦται τὸ μιεγαλῴγνω-: 

μον ἡἠϑὴ Ὁ ὀφρωῦ παρ᾽ ἀντεί κεκτηνδώοι. μυεία ποιοῦν» 
τες δὲ αὐτὸ εἰς τὸ οἰκεῖον, ὃ μᾶρ ὑπ᾽ οὐγλωτγας,ὃ 
οἡ᾽ αὖ στὸ ῥώμης «καὶ αἰϑς νης «ὲ οδτο τῷ σωχδᾶ-- 
τοῖς ἱῶ ἃ ατρού ρου ἐασ εαζες ὡς ἐπ ἄφαρως τοι 
δζαλόλοις κολοαζοντος γεκ ὠκυθι χρργιωΐζ ειν ὧν στ 

«ρὰ ἃ ϑαργηλίας λόγῳ. φησὶ γεΐρ που ὧοἶξ. περ γῇ" 
λία ἐλϑοῦσαι εἰς ϑετ]αλίαν, ξυυυζῶ αὐτιόχῳ ϑετ- 
λῳ βασιλούοντι, πάντων ϑετϊαλαΐν. αἱ δὲ δατο- 
φοΐσᾳς εἴτε προσβολαὶ ΤῊ λόγων χοργίου ἐπεχὼ- 
ράαζον πολλαχϑ μδρ,καλιςο ὃ οὐ τῶ τὶ ἐποποιῶν 
κύκλῳ. πεῖϑε δὴ τὼ σὺ ὦ βασίλεια τὸν Θειρσειλεώ- 
τερον τῷ ἑλλίωικοῦ πλούζαρχον μὴ ἀχθεῶτη τοῖς 
συφις-ς. μηδὲ εἰς ὅζα βολωκ κα ϑίσιι ἅγω; τῷ λορξ 
οἰκο σὲ οὐ ποίϑεις, σὺ μδρ οἷαί που σοφία κοὴ μῆ- 

σις,οἴάδα Ἢ “ΟῚ ὀνομαιϑέάγαι τρῖ τοιφίσὲ. ἐγὼ ὃ εἰς 

σεὶν ἐχώων, εἰκ ἔχω. ὰ 

Μειρᾳκίῳῳς : 
Τἐρφ»τικοὶ Ὁ ὑπτοινῖτ αὐγαϑὴ ἀπκοφασις κα ἀϊρώ, 

δ ρυθοω γὸ αὐζοις ἐς ἔννοιαν ἐρᾷν, ὡσηέβ 
αὐηθηκότας: μὴ δὴ νόμιζε σεαυτὸν ὑωρη μδιμού τὰς 
τότων ἀκοφάσεως. ἡ γὸ ξιωυεσίω Ὑ τοιῶν οἵ ποι γ)0, 
ἢ ἐκ σχιλήσάσε ἀφροείστων ἢ αὐαμινήσῳ. 

Επικμτήτώ. 

Ι τελούυϑμοι τῇ ῥέῳ μαίνονται πληγλυτεξ 
τὸ ὦτα κτύσοις ὀργάνων. ἀλλ᾽ ὀκέῖνα μδρ; 

κυμξάλων κϑὴὶ αὐλοῦ ἔργωι. σὲ δὲ οὕτως ὡκηλήτηα- 
σιν ἐἰϑίωυαἱσεκοφτοιοῦτες, ὡς ὠκλον Θείϑεφθτι τὶς εἶ 

Σ πίνων ΦΥΣΣ 4] : 

γάξϑν, κιὶ Κλεοφῶν, Γαΐῳ. 
Πὲρ ὧν ἐπέθαλταιε, τοὶ μδυ ἡ δὴ γέ ρ᾽ΈῈ. τὰ 

δὲ αὐτίκᾳ ἔς αι. ἔγω γερ λήμνι Θ΄ ὧν, πα- 
σρίδα ἐμαυτῷ καὶ τω ἴμβοον γομίζω. ; σώωω. 

“ον σὐνοίᾳ κερὶ τοὺς νήσοις ἀλλήλαις. καὶ) ἐβκαυτον 

ἐμφοτύραις. 
δ, ΜῈ Αἱρεπωώῳ.:. 

Τ Ο ποιητὸν ἔδνὸς πολλοὶ χο) λείοις ἢ οἱ ἿὮ 
Ἔ μιελ ταν ἐσ μοί. βόσκεσι δὲ τας μδρ, λειμῶ- 

γες. τοις οἱὲς οἰκίαι χ) πόλεις. αὐϑεςιῶσι τε οἱ μδρ κη:- 

οἰοίς. οἱ δὲ ὀψοποιία λαμιωῤᾷ.εἰσὶ δὲ δὴ! ποινὴν 
οἱ τρῳγήμιῶσιν ἐ φεὥντες. τούτοις δὲ ἡγώμεϑω τός 

τὴρ ἐροοτικῶν στοιητοίξ. ὧν εἰς (οὴ Κέλσος Οδὸξ φοαῖᾷ 
οἰ δαδεδωκὼς τὸν ξαυῖ βίον ὥςπερ οἱ χρηςοὶ τέτ-. 

πλεε. ὡς οἱ αἱ μὴ δρόσῳ ; ἀλλνὰ σιτίοις τιοαφοῖη, 

ποπίσουχοί σοί μελήσῃ. Ὁ 
Ανδτονίνῳ. 

1 πελάρϑ)ϑὶ τὰς πεσπόρϑημδύας πόλφς ἐκ ἐσ- 

πέζν᾽) κακῶν πεπαυμδῥων ἠχοὺ φόζγοντες, 

σὺ δὲ οἰκίαν οἰκξϊς, αὐ αὐτὸς ἐπόρϑησειξ, χρὴ ϑτοϊᾷ 
Ὶ ν ᾿ ᾿ ὅ)ι. ἘΝ νὰ Ω ἘΝ 

ὶ ὅσι μδὺ,ὠκλελησ μϑῥοές δὲ ὅτι κ) τὸ ὠκθίνων ἐχθιξε 



φῶ τα τὸς στον 5-- 

᾿ 

Ξ Ξ---- κω Ὡ -τ: 

ες, τὰ στον. 4. 8: -ἰν Ὡς Ὑ--- ας ὦ ας ᾿ 

ὑπ ἘΞΞΞΞΘΞ ἘΞ 

Κὰ “ΠῚ ὈΙΥΕΚΘΌΚΛΥΜ ΟἈΖΟΟΛΒΜΥ͂Μ 
Μωρᾳπίῳ. 

Ἕ7 Αὔρε κἀν μὴ ϑύλης χαῖρε κἀν μὴ ἡράφης. ἄλ-: 

ΖΑ λοις καλέ. ἐμοὶ δὲ ὑκῥρήφανε. ἐκ ἠῶδα συγ- 
καίρϑιμος ξξ ὠέφος. κοὶ Τ,ὅσω τέτοις κίρνα) ἀλλὰ 

ἐξ ἀδείκαντος τὸ πέρας τὸ ςυσός ἵαχέως σεϑεα- 
σαίμην «βυειῶνί κοὶ οὐοσὶ ἀ λοφίαις ϑύραης κεί-- 

μϑμονιναι ἔρφος να] γεμασις ὀξεὶς Θεοὶ χοὴ φρεφόμε- 

γοι. Γυμαικί. 
“Υ Δανάην χρυσὸν ἐλάμίανεων. ἡ λήσα ὄρνιϑεις. 

ΉΗ, αὐρῳπη τὸ ἐξ ἀγέλης. ἡ αὐτιόπη ὅσοι ὀρφα. 
ΠῚ μυμῶνη (ἐν ϑαλοατ ἡ. οἱ σὲ ποιηταὶ τὸ ἐῶθρ 

μύϑοις ἐποίησοιν ὐοάφοντες τίω) ἀλήθειαν ψυ- 

᾿χαγωγίῳ ψοῦσμάτων. λῴβε λάβε κοὴ σὺ, τὸν ἐκ- 

πισμὸν ἀφελοῦσω τῷ σώφρονος. ἵνα κῴγω ζεὺς γέ- 

γῶμαι 7 ποσήσδῶων σδσδους εδιῥὶ ἃ ϑέλεις. ἃ σδὲ ϑέλω, 

λα μᾷξανων. πεν" 
, ἀν, Τη αυτῃ. 

Μῶμος Ὁ μδὺ ἄλλαν οὐδὲν ἔφη ἡ ἀφροσί-. 

τῆς αἸτιώσοι τι .τὶ γὲ αὖ κἡ ἐμέμυψατο. ἕν δὺ 

μόνον δὺ ογεραίνειν ἔφη ὅτι δύξοι αὐὴ τὸ ὑπόδημα 

γἡ λίαν εἴη λάλον. τὸ τοῦ ψόφῳ ὀχληρέν. εἱ σὲ αὐυ- 

πόϑητος ἐθὰ ὥιζον ὥςπερ αὐέογον ὡκ ἡ ϑαλαίήης, 
ἐκ αὐ ποῖ οὐ ποδίσωι σκωμμοίτων εἰσδὲ κωμῳδίας 

δ ἀλιτήριος. καί μοὶ «δονοεῖ υμη σὲ, μοιχόίο μδύη δχὶ 

τῶτο μόνον λαϑεῖν. ὅτι πανΐᾳ ὁ ἥφαιςος ἔγνω τὸ κε- 

χρυμιρϑῥα τῷ σανδωλία δ) αξώρλοντος. τοῦτα μδὲ 

ἡμῶν ὃ μῦϑος. σὺ δὲ γὺ ἃ ἀφροοσέτης ἔοικας βθλοῦε- 

ϑω! ἀμήνον χρωμδμη τοῖς πόσιν ὡς ἐτάχθης τὸ φαῦ- 

γουσω τῷ μώμε τὰ ἐγαλήμαϊα. ὦ ἀσδεΐοι πόδες. ὦ 

κάλλος ἐλσύϑερον. ὦ τρισευδαίμων ἐγὼ κοὶ κώ- 

χῴοκος ἐπ πωτήσητά μέ. 
: Μειρακίῳ «ἁὐυποδήτῳ. 

ΛὝ“ Αλακώτοοον διετέϑης «ἰαὸ τῷ σωνδαλίου. 
θλίξᾳσε ὡς πέπᾳσμαι. δάνα) γὸ σδεωκεῖν σοι 

χας ἑἀπαλαὶ αἱ 1} δὲρμοτων κφινότητος. δύο τῷ 

ὃ ὠσμληπιὸς, το μϑὲ ἐλ πολέμε κοὶ ϑύρας Ῥαύμα- 

ὥ, ἰᾶτο ῥασιίως. στα δὲ ἐα δὲ τὸ ἑκέσιον «"οίᾳ 

ἰῷ λλονὴ ἐπηρείῳ δαίμονος «βυόμδρμα τι οὐ ἐκ ἀ-- 

γυπόδοζς βαδίζεις. τί δὲ τῇ γῇ φϑονέϊς. λαυτία κὺ 

σεινδάλια τὴ) πρηπίσες κοὴ πόσιλα » νοσουυύττόν εἰσὶ 

φυρήμαίᾳ ἢ γεΞόντων.Σ γοῦν φιλοκτήτην ον τεζοις 

ράφεσι τοῖς ἐρύμασιν ὡς χρολὸν "ἡ νοσδιζα δ ὃ ἐκ- 

σινώπης φιλόσοφον (9 δ᾽ ϑηδα)ον κράτηζᾳ καὶ δ αἱ 

«αντῷὰ χΟῚ δ ἀχιλλέα αὐόυπο δυτους καὶ ἢ ἰώσονα ὡξ 

ἡμισείας. λέγεται γαρ ὡς Ἐ αἴαυρον ὄζαξαννοντος 

ευτθὶ δὶ ποῖ υἱδννἐνερζεθη κρησιὶς τοῦ ῥαξμζατι εἰς αν 
ἤληψν ἃ ἰλύος “Ἀρονδμης κοὺ ὁ ἰώσων ὅτως ἡλού- 

ϑέρῳτο ὯΙ ποδῶν δ Ἑτεδοῦ τύχη γ0 σ᾽έον δισαχθείς, 

οὔ γνώμη ἑλορδρίθ΄. πρὶ ὠπτήοι καλῶς σέσυλη μιέ- 

γος μηδενὶ τω μεϊαξὺ τῆς γῆς καὶ τῷ ποδὸς. μὴ φο-- 

(υϑῆς. δέξέϊαι τί φασιν ἡπόνις ὡς πόα. τὸ ἴχνος 

“οοσκαυΐ σορὸν παντες. ὦ ῥυσ μοὶ ποσῶν φιλτα. 

τῶν, ὦ χῳνὰ αἴϑή. ὦ γῆς φυτά. ὦ φίλημᾳ ἐῤ- 
ἐ τι ΄ 

ῥρδῥον. 

Ὁ 

Αὐτὰ μι8 αἢρεϊ πὶ σά. κῷὴ ὁ λινοιξ 
Τυωρνα)κὴ χαπηλί δι. 

τοίμμο {π15. ΙΗ} 

ἑ Ω ΑἸαὰς εἰἰαπνίι Σου 
τ εὐἱδανῇ πο. ἀκ . ) α}1ἰ5 Γοτιηοίὰ γι] (ρειρὲ Νοῦ βᾺ ὙΜΕ Ἢ 

Ῥοίτυβ εχ 5 αυσουπαμς ἢ18 τ ςεηταῦ» Πρ ἘΚ 
της ὃς ίαάχονας οτυρορἤζατ! ν]άἀεδῃ} τΩ 09 ἣν 

τοι, ἃς αὐ αἰτεμα5 ᾿αΠτ1|85 ἸΔΟ ΘΓ 6 Π}- Οοε Διὶ 
γίοο οεἰετοβ ἀν) ἔμης ὃς γοὶ }1 65. 

᾿ ἔχογ. Ὁπόσοι, 

ληαξ αὐτά δοςοριῦ [644 ἅ165; κι) ἊΣ 
5 ἀς στεοον ΔΠΏΟΡΕ ποτα 1» δ 

: ᾿Ν Γ ι, τοαύσ 
ΤΟΣ ππατπατα.Ροῦζα νει ὸ ἀοηὰ "1 ἔλθυϊαϑ ; 

Ἵ αἴ οοἵῦ 

σεγθητ, Πιάἀποςητοβ νεγτατοηι ταςσιηα!ῖ 

“πηθητοτπη. (ρα σαρε τὰ αυοῶμο τοῖσι πᾶ 
ΡΠΕΙ͂ Δ 

οἿΠΠ6 ἢ ὰ πγοάοίϊο αὐ]αταπηοντ ὃ ἐθῸ 'υΡ ὦ 
ἃς ἸΝορταηι5 ἀδάο αὐ οὐ ρ185»α 8 γειὸ ομρ!0; 

αΡΊεηαο. | 
Εϊάρν"- οἤ Ἵν 

"ἦς αἰϊιά αυϊάθπι αἰ Β1} {6 ἴῃ νομεῖς νὴ 

ὙΑραι τοριαπεηάεγε. Οὐ] 4 εηϊπὶ αυΕ ἡν 

Ψηληι νοτὸ ἀϊσοῦθας(ς ἰπάϊρπὸ ἔογτε; αυδά αὶ αἴ- 
το εἴας οαἰἐδαιηεπταπν, δ ιπι5ἐ ἤει {{Ὸ ΕΡΑΙΥΑΣΣ, 
46 (οηΐτα πιοὶ οἴϊιιη). 511 πηι 15 ρεά!ρι μι 
Γατα αι οπηδάἀπγχοάμι οτῖα ἐξ ὃ πλασὶ » ΠῚ 1 Βάῦ , 

του [Ὀοϊιηπηαταμπθ 6 ΘΟΠΜΠ1|) ΟΝ 
νἱάοτας ἢς ππαοματα ιμάδι ΟΡ ἰά (οἴὺμι "8 - 
Ροταῆε. αιοά οπιηΐα Κ αἱσδηι5 ςορμοίοε ὩΣ 

σαἶτα » (ἀπ α}10 ἀϊξογθητε. Ἠλάξεηυϑ πο} αἰ "ἀε- 
Τα νοτὸ ρυιάθηχὶι ςὄπ!απι Νὶ ἐηοῖς ΟΕΡῚ πῶ 

τἰϑνασα ντατῖς ροάιδυδνῈ ΠΟ ΕΠ δ Μορμτν ἡ 
πατίομες εβιρία5.0 1 αχὶ ρεάς5.0Ὸ ρα ϊομγια α΄ 
τὴς ᾿ἰροτγα 5. Ο τοῦ ἔα! χ ορο δ θολτυ {116 

σα ΓΙ 115. 
 αοϊο[ζομιὶ ἐη Τλοἰ λοΐα να νιο ἑπεαίοθαίθ, 

ἵ 

Ν πιούέδιπι ἱποι ἀ {ΠῚ ργορτεσ (ῃ ἈΠ Π|Π|ν ΑΡῸ 
ἕδ νυ ετοάο: ΡΙατϊηνὰτα ἐπα πιοτάοηξ φτηδν Ι 

ποίας ποιήτια οοτία. Ιάοῖγοο Αἰο!ερίμ8 νυϊηῖ αν 
Ῥεῖο ὃς νεπατίομα ἀσσορῖα ΠΙ ποῖ ποροῦθ καῖε 
μας. Ηχονοιὸ μὐ{ἃ ἐκοιειρας χα νἱττὸ ἰο! αὐ! 
ἃς ἱποοσίταμεία τη 9}8, αυ τη 1Γἃ ἀκμλο 15 ν γεῖὸ 
(επτ. Οὐ πη ᾿ρίταν ἤης φα]οεί5 αιηδυ αν ΟΠ 
τουγα Γποςθηίος 1 πυτίαγϑαπάα! 4, Οὐεριάφ δ ον 
[χης ἀστοταηείμπι οοἰξατηθητα γε] [οὐ]. , 

ῬῃιΠοέξειοπι η Π]5 Ριπσιης τασηϊτοηῖρυ8» ( υύ 
ἄπ αἴαι6 ΦστΊ1}. δἰποραηίδηι νειὸ ρβηο ον 

ὃς Οταΐοζεπι Τ μεδαπιτι ἃς Αἰδοθηι δέ ΔΩ͂Σ ηἱ 
δχοδίςεαϊος, ὅζ [αἱοποιι ἀἸ ιν ἀ1α ρασις, οι ἐ " 

οὐτη Ἀπαδσγαπι βασίαῃι τεαπῆτες, ἱπηρ !οϑ ιν 
τορι άατη ἴῃ ἤυχι» τε ξοηῖε ἰυτο 86 ςα!ὸ ᾿᾿ ο΄ 
ἢς [αἰ αἰτοταπι ρεάειμ [ἢ {ΠΡ γτατθηι αὔοτυ ον 
ἔζας ἃ ἔοτταμα αὐ]ὰ βογὶ οροστεγεῦποπ Δ} 1Π| (αι 

γῖο ἀ1}Πσδης, ὃς ἀπ οοἤιι ερτορί ὁ» μα] το "δ δι κῶν 
ἰῃτογτουγαπη δέ ρα ἀο πη τητοτοίεονε πιοῦθαδη (εν 
Ρἱ δερτοήζιτη ρα] ς,ρεγάε τα8ε μοῖρα, δέ εἰ" 
σἰπτη οἴη 65 δἀοταδ 5.0) ἈΠγάδον ΡῈ ἊΝ (οτἱέ 
τΠιηογιιην,6 ποι! βογος, ρίδμτα τ 
ἂς γαϊάπν οἰσαΐ τ. 

γῇ 

γιμογῖ Οηρομαιγὶ οἷ, 
} ᾿ Υ ᾿ ἜΡΜΟ, εὐὐἱο 

᾿ ῬΜηϊατηδτυλυποιξς, 
ὃς πίηλαϊάς 1268 ΕἾ "" 

ψιειναφηιοάά {1415 ὃς «καυροπαραμᾶ 

δέσιθν" 

χιτῶν ὡς δ τῆς ἴσιδὸος καὶ τὸ καπηλέϊον ὡς ἀφε, δμοῖο 



ἅσιιο ροσυΐαοντ Τα ποπίς οου]» ἃς γίπυτα 4πεπηδα- 

τηοάμτη θ05»Ὀγιύτηηιςε αἰ ίτοτιιτι σοηλξξ] ΟΠ 63» 

ἴῃ σπίθες Ροσαΐαπι οὔ Πίζις;, πιοιηδἀπιοάιπη [ο]1ο- 

ΤΌ Τὴ 1η γοἰς ργοάδιιέξιοποβράγαας, ΕσῸ ΠΊΕΓΙΟ ΗΘ (ἀ- 

(αι, ἂζ ΜΠ 4 σοπεζας ατπλίτοῦ νὰ σπομιοῃ ἤχυ5 ν 
αἸρ τὶς ἱππαίςίτας. Οὐδ ἢ ετίαιι ργαίουρϑαβ ποι - 
ὨπΠαπαπλ οὔλας σποά γα ησαπι οἱ ἤς Θὰ] 115 (ρι- 

τῖσαι» ὃς (πδα π5 ποέξατο. ΠΤ οίσεπάις ἰρίτην δα σατο 

Ἀρῆμονοι ν ἰϑγχααί πο νἦπο τοιρεχάτιην» (6 ἀ οἵ- 
115. 

Ε:άρ»». 

ἘΝ ἴτο Ζυ!άθτι Ροσιΐα οοἠήαπο. Αττια πγαπιι8 

ὰ 1) ΔΓ Θη ΓΤ ἄτα 16 ΔΌΣΠῚ 14 σοηυδττυηξ » νῦ 
Ὧ15 Οτίαιη ἀο]!σατα5 αἰρείευδ ἃ τα15 οοα » αοοεήαϊ, 
δα Ηὶς 4Ζυϊάθῃ, ᾿ΠΔΠ1Π115 δ τπιοζα οἠὲ ῬΘΙΠαςο141- 
ἴα 5, ΠΟ ΔἸ ΙΤΟΣ αιὰηλ Δ64}8 {λπτι θα. μς: νετὸ αηϊὸ 

σι (τ ροσαΐα στ αἰϊὰ μΔΟ] τι ντἀςηταν ο- 

Ὀἰςξξατίοποτα αἀξογγονζυῃι ργσοιριὲ οἰσαϊούιμ1η.- 
το Πρ Ἰοης. ΟμαπποΌτοηὶ 11 αι!άςφη ἀςροηε δέ ῃ- 

ἢδ ναᾳοαητ,ποη ται Οὐ αἱτα» αι τη Οὐ πηθτιιπη ροτγί- 
ΤΟ] οἔα τηατογία. ΜΙΗῚ γετὸ (ΟἿ 15 ρίορίηα οσα ι5»,4 1 - 
ἃ ἱρρίτον ετίατη ἄοσα {ξατὶ 5»ογῃγὸ Πιπ αἴας ρίς- 

[ξλητθιη [τηνα Ρ᾽ΠΟΘΥΠατη ςοπίξιτυῖς, Οἰδά {1 νἱ]8; 
ὯΟ]] νἱπαπν σοι ππιοτο: (οἰαπι νοὐὸ Δα πάπη ἐπξαης 

ἄσῃς, ἃς ἰλθυ 5 αττιασθη 5» Πρ] 6 Ῥοσιίαι οἔοι}}5» ὃ 
Ρύχὃς τοραητίθιυ5. ΝΝηιο οί τη ἴάπι αἷν δος εἰὶ 
Ὁ Ποτγθῃ8» 401 τραυίγας διηρ  ἰὰβ Βδςςβι ργατίδμη» 
Ῥοίϊ οηρεὶς νίϊος. 

Ἐϊάρη. 

Οὐυἱῖ ται Ἰπο! ἀϊοτεν ίαης ροσυῖς; ντ οὔππιρες 

Ἂ ΖΚ ρίος φείλῃν τπθήτοπη ΝΝ με μεινήκα ρα νο- 

τος αδος »ἱπροτας ᾿ρῆμις νη] ςοἰογεπι, ΡΟ] στιά! - 
Ὧθ., Πιῖηρα αὐτο πο ταηῖςε]]α.» γείρί μά οι πηαχ ]}- 

πρζοθρα εἰμέξα (ῃπὶ τοΐγωηι ἰλμσι]η6. ΑἸΩᾺΘ Π11- 

μρηδρονν ΡΑΗΆι ἴοττς πυαῇὸ ἔβα ὕψα οουἶι5.» ὃς ον 
“4ΠῚ ΠΔΌΠ141}} (ἰς Νγοιρἤατγαμα σαι νηά εἴς. Οἷοῖ 
ἐο πἸπδητος δά τα [Πἰλἰδὺ χαοι ἀσοιιγγόζες τοποϑ Οἱοῦ 

«μὰ ἰοαμὶ σα Ρ ΓΙ, ν οραϑὺ Ερο φαδιργίμναπι τς αἵ- 

ῬΙΟΙΔμλρς[ο» ὃς γ6] ἱπαΐτας οοιίζοτε θοροῦ. , 

Τοοϊ ον [ιῦ. 

μον Μοιδηάσγι ΡῬοϊθλοη οἷθραι5 αἀοϊείοέ- 

ἃ Ὑτυΐος γα, ἰγβτας δἀποτγίας οαρτίαπμα διηας 

ἤδιῃ ἢος ἀιιῆις οἰξ,υαπὶ πς ᾿ρίδ αι! θη) ταθῆς (δ 

τηράοτητὸ τα ἐς. Γ ας ἀτγηπάτας ταις ργοίξγατι!8.» ὃ 
Ῥαηϊταάο διη οὐ 415 Παρ! Ποσαμη ᾿ποοίπε. Ἐρμαθο 

ϑπζοιη ραροτοῖς δείαπη ἀγαμηδ. ΤΙ νετὸ πείςϊο; φι! ἃ 

ΕΘΝ ἱρίταβ σαρ τὶ ὃ μοινίοεϊάα5 6. π 1πτι}}}- 

τυ ἃ οριις οὐας σ]α 115 αἀπεγίιϑ οὐ προ μά ν6- 

τὸ ἢ ΡῬοητζᾷποῖϑβ 40 ΠΊἾτ15 νυ ποτρυιδῦ Ωαἰοην αἰξαῖς 
ἜΧΟΙ ὁ ΝΝς ροξια χυϊάςσπι το ᾿τΠπζαετα ροῖυο- 

ἴπῃς χὰ] Ἑσρμοσθο8 ὃζ Μεμεῖΐδος ἱπισοδασαπῖ σῸΞ 

ἤλητος,, δὲ ν αἰποτίστη Αοβίμοσιηι οχοεγοϊτα Ἐξ 

ἔψι ̓5 εἰς Ῥαΐοίιον οχ Πιυια"15)οονηᾶ5 σείτας. Οοπη
δά 

ησάῇ η,. αὐτῇ Απαιδοηια ὃς αὐσοητῇ (ς οεἰᾶ ΟΓΙΠ68 

οηχας: ΒΑιίσατὶ ἀτηλ!5, ΟΥςο σα ε 8» οἱ ραϊρεῦτί8, 

ἤδῃος ψο]1ςοτογγα τ τ 15. ΠΟ 6 5 (αἰεί θιι5»μγαῖς ἰη- 

ἹΠ ς᾽ ἐλασὶ οοτηϊδυ5» θαυ ἢ τόρ θυθ. γερο τη, η1:5, 

ΓΟυ 44 Ποῦ οὐἰᾷ Γιοορ ιγίιτ᾽, ὃς δα 1015 ἔπειἢν 

: 
- ἐε 

' ᾿ 

τρίχες κομιῶστι! οἱ μὐὲν βαῤξαροι, ὅπλοις. οἱ ἐχλί
ωες, κράνεσιν. 9 ὃ 

« ἐς, 
Π Ρ, Ὶ - ᾽ ; Ε 

ἡ δὲ γῚ ὄρεσι. τοὶ δὲ ὄρη νώπαις. ἡ δὲ ϑάλᾳασα νήσοις οἱ δὶ ἐ ταῦροι 
ε ͵ 

ε 

ὁ λᾷσιθ΄. κ9ὶ ἵπα 
αἱ πόλεις, τείχασιν. φοξερφτέρ" χαὶ λέων 9. 

ἘΡΙΦΤΟΕΙΕΙ,Ι 
ἡ: ταν ας, ον, ον δυο ...: 58, 

χῷ πὶ κπῷ κατὰ ὡς ἡρᾷς ὁμοίᾳ. κα) ὁ οἷ- 

γΘ’ ὡς αὖϑος Κοὶ “9 τολῶν ϑακΤύλων αἱ σωωϑέ-- 

σεις, ἐφ᾽ ὧν ὀχεῖται τὸ ποτύρλον. ὡςἧτερ αὐπὴρι! φύλ.- 

λων τ ὧν τοῖς ῥόδοις ὧν βολαδικῴγω εδρμφοξοῦ- 

μα! μὴ πέση τὸ δὲ, ἐσηκέν ὀχυρθς ὡς γνώμων ἐρη-- 
ρεισμϑῥον.κοὴ τοῖς δακτύλοις συμειπάφυνεεν. εἰ ὃ χρὴ 
Ὑὑτοσποις ποτε, στδὶν τὸ κατοιλοιπόμδινον γίνεται “ερ- 

μότεφον τοῦ ἀδδκιατι. ἤσθιον δὲ χα) τὸ νεκία ες. κας- 
τειι ἡομῦ 5] αἰωὼ φώρυϊγα ἀκωλύτοις δόοῖς. ὥς-- 

σε} οὐκ οἴνῳ κεκρᾳ μένον αἴλα φιλήμῶασιν. 

Τὴ αὐτῇ. 

Ξ ὑξλου μδὺ τὰ ἐκ πω ματα αἱ δὲ σαὴ χεῖρες) 

ΕΒ αῤγυθον αὐτὰ ἥσιξσι καὶ χρυσίν. ὡς χα] τού- 

τοῖς τὸ βλέπειν ὑγρῶς «ἰοῷ 2» στῶν ὀμμάτων ζῇ. 

ἐξλλὰ τοὺς μδ ἄψυχον χοὴ ἀκίνητον τὸ σε! οὲς χα - 

ϑαάπερ τ υδατων τοῖς ἑςηπόσι. τοὶ σὲ ὧν τοῖς τφ9- 

σώποις ἐνπώματα, τῇ τε ἀλλῃ ὑγρότητι εὐφραίνειν 

ἔομΟς καὶ τῇ σιμυξσει 0] φιλημώτων. ὡςτ᾽ πεῖνα 

εδὺ κατάϑου καὶ χαίρειν ἔχ. τῶ τε ἀρὰ, κἡ δζο τοῦ 

ὧν τι σφαλερᾷ ἧς ὕλης φόβον. ἐμοὶ “)ὲ μόνοις 

ροφσονε Οὴς ὄμμασιν. ὧν καὶ ὃ σῦς “ευσαμδμνθ’, 

καλὸν οἰνολθον παρέςσοτο. εἰ οἷ βέλξι, τὸν ΓΝ οἱ- 

γον μὴ ωὐος πολυὲ μένε δὲ ἐμξ ἄλλεσα ὕσατος, τὴ 

τοῖς χείλεσι «σοος φέφουστι, πλήφου φιλημώτον τὸ 
ἔχπωμα. τὴ 6: δ τοῖς διομδοις. ἕς; γὸ ἐσὶεὶς αὐέ- 

τας ἀφρούζτης ἐιγίλοις. 

Τὴ αὐτῇ. τς 

Α' μδ ὀωματώσιυ διανγεςἘρα ὠκπουμέ- 

χων ὡς δύνα ὅλα! Φὲ αὐτὴ πῷ τίω ψυχὴν
 ἰ- 

“δεῖν. τὸ σὲ τὴν πεωρειῶν ἐρύϑημιδ» ὄὔγ
ρου ὧᾷῷὉ αὖ» 

γὸν χὰν οἶνον. τὸ δὲ λινοιεῦ τῶτο χιγζνιον αν τάμε 

ταῖς πειρειαις" τὸ δὲ χοίλν βέξασηαι τῷ
 τὴν ῥόσαν 

μοι. καΐμοι «δογεῆς τὸ ὑσωρ φέρεν ὡς Σαπὺ πη- 

"ὧν τὴ ὀμριάτων" χα! ὅδζα ΤΕ Το ἐμ γ
υέφων μ δ πο 

σους ἱςῶς ἐπε! μδῥοις. πόσ
οις ΚΤ Θὲς φήϑσσρε- 

χοιίας. πόσοις φϑεγξαμδνη, καλεῖς" ἐγ
ω φερτοὶ 

ἐπεισδαὶν ἴδω σῈ «νν ὦ ἰδ ἵσωμιαι μὴ ϑύλῶ
ν. 

τς Μειραχίᾳ. | 

,““ΑΎ δεὸ τῷ ϑδρωΐδοε πολέμων καλὸν μιριξαν 

(Ὁ τχίον αἰδιέκειρεν. ἀλλ᾽ αἰχμα
λώτου μὴν ἐπ 

ὀφομένης καϊετολμησεν ὀργιϑεὶς.ἰώ 
ἐσὲ αὐτὸς ὅσος 

χρίρας ἰωὠξ ες’ πλαίει οι
 καϊαπεσων Κα μεζ- 

γινῶσκᾳ τῷ φόνῳ “ἦν το}: 
ἐφήθδε ̓  ἀρὰ ἐφειτ 

σειζ ἠδ! τὸ δραμο. σὺ δὲ οὐχ οἶδα τὶ
 Πα ΘΟ , σᾳ- 

εἰυττῦ πὲπολέμηκας ώ αὐδοοφῶνε Ἰἧς κ
εφαλῆς. ω 

ἔδᾳ μαχαιρῶν δ) τὸς ποίχα τὶ δὲ Κμουοῖρ
ν κϑὴ 

“πολλῶν φτραυμο Τῶν θιον Ὡθ
ρος ὀξέκοψας οὐ ὲ οἱ 

ποιηταί σε ἐπαίδευσειν τοὺς σὐφόρξοις καὶ τοὺς μιέ- 

νελόοις εἰσοίηγονηες κορδίτας καὶ ὅλον τὸ 
δ α χαμὼν 

φρατοπι Εν 5 χαὶ εἶτις αὐτοῖς κα
λῴᾷ «ποτορδῖ, ̓  ΩΝ 

ἐᾷ. ὡς »ὁ χουσὺς αὐώϑημ
α (ΘῚ αβγυρθ΄ »οὕτω 

κα] 

͵ φϑυλμοὶ βλεφάροις. δ "ες ἱσῖοις. 

κέρᾳ σιγ' οἱ δὲ ποταμοὶ Τόμπησιν. 

Θ’ ὁ ἤδη τὴ χαίτῃ πεπιςευκῶς. 
ἘΚ. 1 

ῥάςτος οὕτως, ὡς ποϑεῖν ἔπι τίο δυογύσον χέριν μὰ 
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Ὑ οΕ ΤΗΘ νγοι!ςοπιθ Τιυεὶ, ἰοπάοη 

“δ εἰζεϑτη,τὰ λείψανα αὐγὴ αὐτήπεμοψον. 

,86 ΘΙΝΕΚΒΟΆΛΥΜ ΚΕ ΟΟΚΥΜ 
ὦ ἀλόκρυων κα εμώτεοος, ὃ τὸ καλλιμα ἐγηγερ- 

κώς. τιμῶσι ἢ οἱ σοφοὶ γὺ 11:| ἀφέρφον τοὺς κόμης. 
Ὁ Ὑ ἱερέων τεὶς αὐέτες ἢ κόρζαις. χρὴ Ὁ ϑεῶν ἀΐλον 
ἀλλῶς τὸν ποσηδῶνα, ὡς κυανοχαϊτίω" δ᾿ δπόγλω 
ὡς οὐκερσεκόμζω.Σ πεοῆνα, ὡς “ιασιυυ. τὸν ἴσιν ὡς λυ.-. 

σίκο μθν τὸν σδιόνυσυν, ὡς μα) Νὴ φιχῶν χρὴ τοῦ χιήᾳὶ 
κοράτω, ἀφοοοΐτη ὃ ἐσὲ πενϑούσα ὠπεκρίξαζ. 
Εῤῥώωσυ. ᾿ 
ΦΙΛΟΣΤΡΑΤΟΥ͂ ΕἘΠΙΣΤΟΛΔΑΙ͂, 

Εροτ Χ4] Μερᾳπίῳ. 

Ι λῳκεσαιμόνιοι, φομικοξ αφέϊς ὧν εὐογῷ 
ϑτόθφχας ἡ ἵνω ὀκιπλήήωσι τοὺς πολεμίοις, 

τω φοξερφί ἃ λθοίας,ἢ ἵγα ἀγροῶσι τὸ αἷδμᾳ τῇ κοι- 

γωνίᾳ ἃ βαφῆς. ὑμᾶς 5 δε τοιὶ καλοιὶ, μόνοις ἰό- 
ἐἶδις ὁπλίζ ες. γὺ ταύτίω λαμί(ανάν Ὡρᾷ 7 ἐρα- 

σὼν Ὁ πανοπλίαν. υώκινϑος μδρ οὐ λήύκο! Μ4.ᾳ- 
κίῳ,ωρέπει ὃ γαῤκισος μέλανι ῥόσὸν Ἀ,γγασιψ οἰς γὸ 

μειροέκιον πταιλαμὲν,γ αὔϑος. κα} φαρκζφίκον χἡ μύ- 
φον.ταῦτοω ΑΙχίσην ἐπάσειαῦτα αρὴ ὠπίλυσε ζξὺ- 
τῷ ἀσθωνιν ἐλθὲν ὑπέμνησεν. αὗται ἥρος κόμα ᾳὺ- 

τοι γῆς ἀτράπα! ζαῦτα ἔρφρτος αἱ λαμπάδες. 
Γωναμρκί. 

Ιχῷ μὲ φοὔγεις, ἀλλ᾽ ὑπόσεξαι χα» τὰ ῥόδα 
ἱ , αὐτ᾿ ἐμέ. καὶ σὰ δίομω, μὴ ςεφανῦ δ), μόνον, 

ἀλλα κ" κοιμηϑήναι ἐπ᾿ αὐ. (6 γαῖρ ὅδιν ἰδεὶν μδ 
καλῷ οἵαν τὸ ασῦρ ἔχ Ὁ ἀκμήν. ὥψα ὥζ μαλακᾳ, 
Φ πάσης «ρωμνῆς ὁπωλωτερα. «ΩΡ τὸν βαξυλω.. 
γΙΟῦ κόκκον 10 τίυ) τυρίαν πορφύραν. κ γὸ εἰ χσου- 
εἶχα ὠκῶνα αλλ ἐ τον ϊ καλόν. εγετειλαμίω αὐ- 
τοῖς χα Ὁ δ φρίιώ σου φιλὴ στη κὶ Ο:ς κιαςοῖς ἐπελ.-. 

ϑεῖν, τὺ εὐὐορίσοι ὡς αὐ ἀφῆς. σὴ οἷσια ὅτι ἀπούσεῖ). 
ὦ μακῴρια οἵαν γυνάϊχο, «ἰδλξώκλειν μέλε. 
ἀλλὰ διήϑητε αὐτῆς ὑφὴ ἐμᾷ κΚἡ ὡρεσξαἴσοτε » 
πείσωτε ἐν δὲ ῳἰδακούη, κα ζχαύσειτε. ι 

Μωρᾳκίῳ. 

Ἂ: Α ῥόδα ὥςπερ ἡεροῖς (δῇς φύλλοις ἐποχέ.. 
μδνα,ἐλϑεῖν αἰδδοὶ σὲ ἀσεδὴν ἐποιγίσειτο. ὑπό- 

“εξαι αὐτοὶ οὐ υϑρῶς. ὡς ἀςξωνιεὸς εἰπσομνήματα, ἢ 
ὡς ἀφοοοίτης βαφίω,, καὶ ὡς γῆς ὄμματα. ἀθλητῇ 
μδὺ οὐ, κότιν Θ΄ ὡρεπε,.βασιλεϊ μιεγα)ῳ πορϑη- 
τῇ τιαῖρφι. χαὶ φρατιώτη, λόφιθ’ καλᾳ ὃ μιριρᾳκίῳ 
ῥόσα: ηρὴ δ συ ύειαν Ἠῖξ δθω σίας. κοὴ δζὰ τὸ οἷ. 
κείον Ὡς χροίαρ. . δι 

ΤΓισαιπῖ, 
Ἐπομφώ σοι ςέφανον ῥοόων, ἐσὲ τι ρδβ (ἃ το 
μδρ γὲ αλλ αὐτοὶς πιχαραζόμδμνθ’ τοῖς ῥό-. 

δὶς ἵνα μὴ μἴοω; 97. 
᾿ Μωρᾳπίῳ. 

ἘΠῚ καὶ σρωμνῇ,, γρησείμϑῳ Ὁ» τοῖς 
ῥδόοις. ἥ γὺ φρὸς τοὸ πεμφϑένίᾳ ἡδονὴ ση.-. 

μέϊον μέγε τῆς Φορος τὸν πόλιψαντα τιμῆς" ὥςτε 

χφρωῤ σου ον αὐ νὴ  άμέιωυ,ρὶ γαὲρ ζει ἐσποκοὶ αὶ 
πανούργαι. ") κάλλει )οὴ ἅτ εἰσδάτοι. εἰ ξοοιζᾳ σὲ μὴ 
οὐσῆ ἡσυχίαν ἠγασὴν. αἰλλ᾽ ωὐώχλεισοι καϑεμ. 
δοντι ὥς περ τῇ δανάῃ ὁ λευσύς. εἰ δὲ βέλει φίλῳ 

͵ ͵ 

! , ε ' 
᾿ 

μηκεῃ φυγέξογΐᾳ ῥόξων μιῤγον,αἰγγλοὶ χρὴ σον... 

δζ ρΆ]]ὰς ραρπαςίον θάγρα ρισαά τις. ν ἐπεγθθταΓει 
τίδῃι  ἀρίθητος οχ αἰτὶβ σοῃγεῖαβ» ὃς [βοεγάοτεϑ (0 
1Ὼ15 Ογηδζο 898 οΧ 4115 Δι ΑἸ τεῦ ΝΘΡΙΠΠ1Π), "Γ 
ϑ ΠΟΙ πτἢ» Α ΡΟ ] τ θη ᾿ητοηἤιη:» ῬαΠᾶ Ηἰτυταπὴ» 
[πη (Ο]υτα σοινα, Βαοομαιι ουπι ταμτἰ5 οὐ πΊ θαι 65 
ταν ἤράοτα ςοπιατυτη. Ὗ ἐπι αὐτοπιηε ἴαπι ΑΓ 
ἄφιι γα[τ,οιὰλπη οἤδς ἰπἸυόϊι ας ΓυΑ]οτα. γαϊε. 

ΡΗΙΠΟΞΤΆΑΤΙ
ΈΕΡΙΒΤΟΙ Α. 

ων μογὴ .5 Τοίβεῖηδ. Ὁ 

᾿ ξξρυων κῶς ταῦτα ἱπάμοραηταγ τβοτδοίρα» 

Δαῖ γὲ ξοσπιιἀϊπς Βοίδ.
 ἱπευτεγᾶς, οοἱ τ ΕΓ 

τισμ!ατηςτο; αατ νι ΔΗΘΏΣΠΘΙΩ ἢ «ρῃοίςοτεῃ; εὐ ἢ 
ἔζατα γηίτατε ρσομίδεητο. Ψος αυζοπι ἐοιπηοίο5 Ὁ 
Ροττες [0115 τοῇβ αγήμασγι, ὃς ἤδῆς αὖ αὐπαῖου θυ 30Γ 

οἴροτε ἀγηγάταγδῃι, ΕἸγαςίπιμαο ἰρίταν φαπά 140 4007 
Ἰείοοπει!ο, ματο Πὰς Ὠἶστο ςοπμθπὶτ» τοί νετὸ 0“ 
τη] θι}5.Ν άπ ἃς Δάο]οίςρηχα ας νοϊαι9 δ [ο5, δΐ 
Ῥἰλατπηάςιμι ὃζ γῃριῃοητηπι, Ηςο Αποβ θη ροιυλ 
(οταμτ, ας Ματτοπι (ο]πογαης. ας Αἀοηίῃ γ6Π|" 

το δάἀμηοππογηης ἴα ἤμπτ νοτὶς οοιηᾷ. Εἴαο τπῶ 
ξα]συγα ας ἀμλοσὶς ἰαπηραά 65. 

ἤἼχογΊ. 

ς εἰ 41 πηε ἔμ] 5» δ τοίᾳς ρτὸ πλὲ {{{π|ρέ- ᾿ 
τ Ργεοοῦντ Ποὴ (ο] τη ςφοτοποιὶς» γετΠ}Π 

[ουν [πη ̓ ὶς σαρίας Ἐτομΐπι ἤιπε αὐροέξιι ρυ μια; 
[ρεμάογθη) τς ὠνῇ Ροτηάε ντ ἸσΠ15.Ὰ τιγαΐξτυ νεῖ 

ΠΊΟ]]65 » ὅζ ΘὨγη] “ἔγαρα!ο τομνοῦοτος ΒΑΡ! ΟΠΝΙΠΙ 
Θτιδι) σοςοῃὰ Θχοϑὶ]ατ, ὃς ΤΠ γτγιίδπι ΡυϊΡυγΆπΠι. " 
ταιη οί [Ὁ πξ ἴῃ τηᾶρπο ρτοείο 41. πο τάπιεπ Ἰορὶ 
αἀδἰἔταρταητ Μαπάδαὶ εἰς νὲ δείασῃ ἐς οοἱο τπ0 645 
υἱὰ {ππηαπτ ἃς πηδτητα Πα ςςοητγεέξζοης 9) δ πλλεμὶ 
Ῥάττεβ αρᾶϊ ἢ Ρογηη ττασ. Ἐτ ίςιο αυδά αἰάϊτυζα Ψ, 
Ο Βεαϊα ιλίοπι ἔα μλμηατ) οἰξὶς ςοιηρίεχυγα. ὅδ 
τοσαῖο "14 π| ποὺ ποιηπο ὃς οδίδογαϊς αταιιε Ρέῖ" 

[πλάςτς. δίῃ δαάίτε ποϊποσὶς,ςοιηβεσίτο. 

Τρίτον. 

 : ὅκο υΔΙ͂ α115 ἴτ
ὰ [οἷς νο Πταπείλ, νι ά [Ε ἐς ἈΙΓΘΏ τ» Πσοητίαην Δα αογιηῖ, 58|{(Ἱρέ μοΝ 

Ὀεπιρηίτοῖ, ντ Αὐἀοη 5 πομιμρηζανδαῦ νῖ ΥΡΝ τηέξαγαιηναις γε το ]σὶς οςιϊο5. Διβίεγααι σία" 
ἰεαίτογ ἀφοδε, ΤΟΡΘΏῚ ΠΠΑΘΉΙΠῚ Ροριυΐατοτοπι ; 
δὲ ΜΠ] τεπὶ σαΐθα, Ἐοσιηοίιση δμτοπὶ δάοὶς ΠΩ 
ἴα τοίξε οἷτα οὗ ΔΠΠηΙτατθηη ἔταρυδητια» τυπῖς 
ςοἰοτὶς Ρτορτιοθϊαζοιη. 

ἤχογ. 
ὙΠῸ : 3 ν ή 1 τἰδὶ (δεζατι γοίδιιπι . ΠΟΙ [ΔΠ| μομοτᾶν : Ἂ 115 

ΓΟ» ΔΠ 21 ἤΟΟ οἴ τη» 4ὰ ΠῚ Ἰρί!5 τοίι 
Δα] ]αγσίφης πο ἀτείζογθηζ, »3}Ὁ 

᾿ Ῥοίτ. «ἐτοῖν 
Ἑξϊὲ ἔδει ηι 4] ετίαηι ἤξγατο νίις 6115 ἡδτῇ Νδῃν γοίυρταβ οτρα πα! τοθπογα » ἀμ ἢ ΔΣρυ τ θηταηη εἰξ ΠΟ πους, υ  ταϊτεθητὶ ξιαρετῖ. 

486 ἔξ τε ρεὲγ ἰρίᾳϑ δειῖσὶ. δι πε δη1ΠῈ ΔπλΔΓΟΥ νογίατα» ΄σῃσημε ἐογπια εἰεσαητία νεῖ ((ἴλπῖ. μὰ 
ΤΘΟΥ Δυζετη ης αι ίετθπα Εἰ δὲ Ποπ ρογπλ της» ᾷ 
ἀοτιἱεηττηοϊ ἴα Πιετίης, φιεπηδάπιοιπ| τ 
Τλαπδα Ομ δὰ ἢ αι] ἀγηΐςο νἱς σταζιμῃ βαςεῖε, 
14 145 ἰρίατυτη γόπιίττς., πσης ΔΙαρ Δὶς Π95. ΣΟΥ. 

ίο ἸῺ» Ογιὶ τη το εἴτ (ρίτδηξα5. 

7; χο 1, 

--.- ᾿τ'ῷ ὅλα ὦ ᾿΄ ν. “«. ὦ «ὦ .. 



ἤὔ χοῦ. 

Τ οἱ] οὐτὴ ἀοτηλτοτὶη [44 πιοητουβοτθβ τοῦτα 
ῬΓΟΙυ ΠΪνοζ» Ηγαοί σι δέ (τοοσ.Ἀο- 

ἰξ γοτὸ ποὺ αἀεγδης.» ντγυτα ντ δά Νὶ ἐπετῖς ροίεί- 
ΘΠ ΘΠ, το! ΠΘἢτο5 »υἂἃ 4114 οἴΊ4π} 45 [πο] 8Π} Πη- 

ἴπο (πηθτς οροττοθαῖ, φαιοιηαάἀιηοάιιη δ [6 ΠῚ 

ἡμπτιὸ [αι] Ρίιτ, αὐζ 4α14 ἀογηλῖγε ἱπρριτεύ πο Ρο- 

Πδς {1 πὸ ργα πὸ ξαμἤξης. "11 γεγὸ Τοσιθι ντ ἀου- 
ἔπε γοσαῦδητ, Οἰλτη αὐζοι ἔγασταηῖ τοίοπεςε ὃ 
ΟΕ ὁγηπος Ποιηϊηε8 ἀςόζαιε {παιΐτος νἱρίίατε. Ετο- 
ἈΠῈ οὐοτῖς δομπίταβ ας νυ δ ρίαγηγὴπι ροτοϊ αὐ ρεὶ - 
θηάιη (Οπγηιτ. Η δ Ἰριτα Ηοίποτγο το  παίιδη- 
ἴα ὃς ροξταγυιη ροτείξατι, Τὰ νογὸ τυ[ειςὲ βοΟ ΠῚ; 
4 (οἷα ᾿ὼ οῇς ἀοτγπιίπειὶα, ϑζποάοίζαιι τα 1η 
πο τηοάοςῇις Ριριιουῖβ. αἴ 6Π1ΠῚ αιαϊοῦξ Π 061 - 

ἄδῃ δ] ορογῖθθας δά οιδβ,ραι της Τοιθ}» 2} νετὸ 
ἤοῃ οορ τατὶ ὃ ἐοτηνοία » οὐλη ἔδσταπι ροέζοτι δά- 
ΤΠΟΙΘ 65 »ἴ6 ΟΠ} ΠΟΙ πα οοἢΟ σΟΙΓΘι 

Τοίχει. 

γυὺ ἀοοίάοεῖς το 5», ντ ἀητοιαπῇ δα τα ρότιίο- 
«ς υἰτεητ,ίροοϊοίε οἤδηττοίς. Νοαις ῃγοϊοτοἰὸ 

ΤΆ Πγ115 645,1 4114. ΟΡογαρυθο απ δαθιι- 

φηϊ.) (ὐὰλην δυζεη γϑη ]δπτ Ἰατίην ἀγοίςεγξι ὃς ἐχ- 

Ριάτθης ), σούτανῃι αι! ἀ6πὶ ὅς Ρεγίρ᾽σααπι οαυλῃ} 
δάξετις ἡδήπεο. Νοηδμίμ τἷμι ]]υ]4 νοἱμο- 
ταης ἀΐςοτο. Ουδηζὰ τη δαζοπι σοη!εξέζαγα ἢ ςεῖ ας. 
4: Ποη τα σα ηζ ᾿πιρίοδατίομειη» Π6 686 ἔοτ μΉΡΡ; 
ἔαθγιαης σδεζαιθη τοι ἐηἸτα1) (δ ἃ (ηλΐ ἂς γα - 
διδητίοσοηι σατο αττίσογαηῖ, ἔμαια ν μι μονα 46- 
ἵπητ, δ ς Θείφιν [απχοη Ἰητουίτον ἰξξα5 αν 'ρῃε ΤΟΡΙΟ- 

στο, ὃς αἴϊγα οὶ τείροζεαμι τοϊογάγε Ὡ0 ἢ Ροήπιπς. 

ἤ χογί. 

Β. τοί (Δπτ ηλουὶ ἴδοις ρἰ λήϊα, δὴ ο- 
.ὯΠ. ἱπποος Πισιηφάτηοάμηι Πς, ὃς ἀε] σάτα 

ΠΟΙ λΔαΠΊΟ11ΠῈ ἀηηου τρίς Εν αἴαῦο οοιῃ88 αιγ689 

ἔογαηξ, ἄτασο το ας ἤμην ἱρῆς Πιη,]1α, Ἀ οἰὰ (ριμᾶ 

ἰἀρίττα ἴσρο δαθοητ, ὃς ἢ ΡΙοπάἀούθπιρτο (εϊθιι5»ἴο- 
"15 α΄αζα [υπ|, Ἴ ὀτηρας αὔτοπι ἀπιοι, δέ τοίτε ρασῖ- 
ἴεῦ ποίοίαπτ, Τπβοῖδας ον εἰς ἐτα8 οἵδ ὃς ἔοτιης 

ϑυζιπηηο ὅζ γοίδτυμι αἀιδητι!. ΨΩ4ε τοῖο τόροις 

ζαγίθηζος Ποτίσογοσ, ὃς ςεἰοείζαιο το Ποαμξ65 ἰηΆ- 
Θἰπζάζοια γίρογι8. (μγίις οπίμνν ἤιηι ἀοςοῦ. 510 

ΟΠ ζγοΥ 5» αηχ αδίθγαης, Αὐϑίος εὐῖσαν τα] 16 Υ ΟΌ ΠῚ 

τοῇς,[] πχογαιὰ πρέξας.Νε συπέξογὶς ὃ οσυοία, [ο 
(ΟἸ] Δη5ροοτοπεηλοζ το 5» ΟΟ ΠΟ ΙΓ ΓΔΙΏ118. 

Τρίϊα, 

ἘΣ γετ οείααν ραϊσμείταάο τοίαταπα, 8) νεγὸ πὸ 
ἃς φντίτοῦ ρυαίεηχιδιι Πξαΐτι5 οἰϊνάτπι ᾿ῃ πο οππ- 
ἐξδητί δας τρίς ουπέξαζαγ, δ. ἢ δοευποΐας ταγάϊτατϊέ 

νίᾳτρας Τα άσπὶ εἰ τεμηριις ὃ βοῦς νοημίξατξ Δι- 

Ετρ ὃζ ἔογηηα νἱσοξοη δάϊαντ ΝΠ Δηντογδπι 11- 
ἵδγροῃς ὁ ἀρρο!ϊατα τοί ίεα ἀντ εἰξροιςϊ48 δε νὶ- 
διδ οι ῖςα ΠΟὈ 5 αι μαθ68. 

ΓΤ χογ, 

Νάμ ἐοίὰς οὐπὴ δά τε ροτυθηηςηι, φασί! ἀἐ- 

Σ Ἃ θίτυηι ρετγίοἰ ας, Ν4πι δέ ἐρο πιδῃάδιιογαμα 
εἰδρδς ΘὈΙδῖτο ἰητοστα τυγα σα 15 ΓΟτΕ » τοηυπ{ε Δη]- 
ἴγαπη φοτοάϊοηζοηι δ νὶχ τοϊεταητεπν. Ἀοξτὸ [εοἰ- 
τ ὃ τοίβ χυδά τὙϑι ΧΟΓΙ 8, ἴάορο “ἢς ἄοπες 

γβηΐϊδῃ; Ρογηγαηεῖθ, διδείπι ΘΠΙΠῚ οοσηοίζογο 

ΕΡΙ5ΤοΙ ἃ 437 
οὐκ 

ΑΣ τί δη ὅτο ἐκοι κᾶτο ἐν τὴ ἠδ ὴ τω ὄρει; 
αἴΐϑη ἡ γῇ αὐῆκε λωτὸν χἡ ὑάώκινϑον κὶ κρό-- 

κον. ῥόσια 5 οὐ πιάρῆν. ποτεροῦ ἀἧς μόνης ἀφροσίτης 
κτήματανγπορ, ἧς καὶ ἵαυτα ἔδ 4 τίει ἡξὰν δανείσει.- 

ϑϑοη κα ϑείπερ κί τὸν ἡκεςον ἐσδαν οἰ σοιτὸ, ἢ ὡξ οὐκ αὐ 

κοιμηϑντος τῷ οδὸς εἰ καὶ (αῦτα παρΐω),οἱ ὃ ἐδιέον- 

τὸ χαϑεύσειν τὸν σδγά. ὅταν ὃ σονέὴ ῥόσα, αἱα  οὴ 

πᾶστι δύπου 70) αὐθρφόποις κΚοὶ ϑεοῖς αρρυπνεῖν 
ἐδέως" καὶ γὸ σθω δι εἷτινὴ πᾶσειν ἡσυχίαν ὀϊξοικί- 

στι. οὖ τα μδὸ ἂν ἀφείϑω διβήρῳ κἡ τῇ Τ ἥδιητοὺν 
οζησίᾳ. σὺ ἢ ἀλρθίκως ἑποίησοις μόνη κοιμηϑεῖ σε 

ων ῥόεἰοις. καὶ στοφ φονήστωσα ἐν οὐ σώφροσιν. ἣ γὸ 

΄ ἐρᾳςτν ἐλ οὴν σοὶ πτιρ ένα! τινα; ἤ ἐμὲ ὃ σία. πλὴν 

εἰ μὴ ἐνεσυμήϑῃς ὦ καλὴ τὸν ςέφραον τὸϊς ςέρνοιξ 
ἀνοοσοιγαγ ὥσω καὶν μουχᾳ συμπδιαρήνγαι. 

Μειρᾳπίῳ. ὑόν 

{1 παϑόνζᾳ τὰ ῥόδα, ορὶν μδ ωἰϑῷ σὸὶ οὐνέ - 

ἅχα! » φαλῷ ἑεὐ ἐόδα, οὐ γὸ αὐ αὐτὰ οὐδὲ ὅ- 
πειίήα εἰ μή τὶ ὠξιόςτη τοῦ εἶχαν. ἐλϑονία ὃ,δυϑυξ 

ἐμδοδωϑη Κα αἀπέπν.ὕσε, τὸ μδἂρν σάφες, ἐκ οἷσα τῆς 

αἰτίας. οὐ γάρ μοὶ τὶ εἰ τεὴν ἡ ϑύλησεν οἰς ἂν εἰκοίστω 

ῥῴδιον, ἐκ ἰωὔείνοε παρρυδοκιμούμδμα, οὐδὲ ζω ε- 

γπὸ, ἀοσοὸι σίεμνας ΟΝ ἐιοῦ τοῖρεήν 
σθωδ' ὑςέρου χρώτος α) ὦ πτλετο. θ τῶ ΟῚ λύχνθ’ 

πήχει πυρὸς ἡἤιϑεὶς μείζονος. κθὴ ἀσρα δὲὲ ὅταν 
αὐτιδλέποιν ἡλίῳ {κὴ οδυνηξαι. 

Γωυαμκί. , 

Ἂ Ντως ταὶ βόα ἔρφτος φυτά, καὶ γὸ νέα ὡἢ 

ὠκξνος, κα] ὑσρὼ ὡς αὐτος δέρφος. πὴ χρυσο- 

κομῦσιν ἄμφω. κοὴ τ΄ ἀλλ᾽ αὐτοὺς ὅμοιαι. τὸ ῥόδα 

«ἰοὺ ἀκανθεν αὐτὶ βελων ἔχει τὸ ασυδὸν αὐτὶ σά. 

δῶν. τοῖς φύλλοις ἐέροοται. χοίνον δὲ οὐτε ἔ- 

οουξ»οὔτε ἱ όσα οἷεξὲν. ἐχθ οἐς γὺ ὃ θεὸς χοὶ τῇ χαλ-: 

λοῖς ὁ πώρῳ ΚΡὶ τῇ ῥό δον ζχιδημάῳ. εἶ Ζὲν ον ἑῷ: 

μη τοιὶ αὐϑοφόροις τρέχονζας. καὶ τῷ τόύχει εξοτυ: 

ρουμδύοις τὸ ὄπηςον Ὃς α'χμῆς. ὃ γὼ “δόμος εδγοῖαι- 

σκαλία χρήσεως: οἱ δὲ μεδλήταις » ὠπελήλυνε: 

εἴδαίνεαι ᾿ϑὶ γυνὴ μἴ ῥόδων αὐ βοαούνη: μη μελ- 

λε ᾧ καλὴ συμπα ζωμδριςεφάγωσώμεϑτι τοῖς ῥόΞ 

δοιξ. συωυδοάμιωμὰν.. ᾿ 
εὐδοιοοκίῳ.. ΠΣ 

Στιν ἔὰρ (α) κάλλος ῥόδων. ὃ δὲ μὴ ρησοί: 

μᾶνος Οἷς παβουσὶν αὐ δηΐος. ὦ οὐ μέλλουσί 

μέλλων, κϑὴ βοῳούνων ἐπ᾽ ἀὐπουσι: φϑονεθῦς Ἢ 

ὃ ἡεῶος χαὶ φίω αὔϑοις ὡραν ἀφανίζει κοι τ 

κάλλοις ἀκμείω ὠπτώγᾳ, μὴ σὲν μέλε ὦ φϑείγόρμοο- 

γον ῥόδον εἰν ἕως ἔξει καὶ ζῆς., μιετάδος ἡμῖν ὧὗ 
ἔχεις, : 

Γωαυαμκι. Τὰ 

τ Πυϑύμέίω εἰς τὸ ῥύσια ἐλ ϑεντεὲ «ὐοαὶ δὲ, ὅσ 

᾿" χοέθ’ ἀπέδαλεν. ἐγώ τε γὸ ὀνεφλάμί
ω αὐ- 

τοῖς, κοὴ ὡς ὠκππονῷ ἀκηράτου φωτὸς τῆς σῆς 

δρόσου, τέονον φτίι ψυχίω ὀἰξιουσειν τὴ δυ
σανα- 

φρετῶσανυκαλῶς ἐποιήσωτἑ ὦ ῥόδα αὐαβιὠσανᾳ
, 

δὲ ἐομεαμγμ(είνατε ἐς" αἢ ὈΘΕΝ
ΡῪΣ )ὃ ἐὄὅγω 

1] ν 
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βυ ΠΟΝ «- 

Ὁ 2012 βγοῶυδε ἰἰς 

Τῆς ννείϊϊεοπιε Τευβὶ, ἰοπάοη 

“δ ὈΙΝΕΆΒΘΟΚΛΥΜ ἀἈΕΟΟΆΒΥ͂Μ ἱ 
ἐἴτι παρ ἀλλήλων εἰλιίφατέ εἰς σὔω ϑζαν αὐ τὴ καὶ 
ὑμεὶς εἰς χρόνον. : 

Μειρᾳκίῳ. ἂν 

᾿1πᾷς με ὅτι σοι ῥόδα ἐκ ἔπεμψα. ἔγω ὃ οὔτε 
Α ὡς ὀλίγωθος τῶτο ἐποίησει , οὐτε ὡς ἀϑέρᾳ. 
ςος αἴθρφοπος. αὖῬὸ ἐσκόπουν ὅτι ξανγϑὸς ὧν καὶ) 

ῥόσοις ἰδίοις ςεφανόμϑρος, ἀ λοῤίων αὐϑῶν ἐσέη. 

οὐ ὃ γὺ ὅμηοος τοῦ ξανϑφί μελείηψῳ ςέφανον πε- 
ομέϑηκεν. ἐπεὶ τῶτο αὐ ἰωῦ, ἄλλο σαὺρ δὶ σσυθὶ χρὴ 
Φαλὸς ἐστ᾽ ὀνκείνῳ σδευπλῆς ἀλλ᾽ οὐδὲ τοῦ ἀχιδλ 2. 
οὐδὲ τωῦ υϑμελῴάφ οὐσὲ ὅσοι ἄλλοι παρ᾽ ἀυπύ κο- 
μῶσι. φϑονεθθν δεινῶς αὔϑος τὸ ὠκύμοφον. τὴ παύ- 
σας (ῳχύ. λέγεται σ᾽ ὠντι «οϑφῦτ ἰὼ οἤύεσιν ἐκ 
λυπηροτάπις αὐξαῶς τροφάσεως" ἡ γὸ ἀχανϑα 
δ ῥόσων παφιέσεν τί ἀφοφόϊ τίω ἔχνισεν ὡς 
κύφριοι καὶ φοίνικες ξηγουσιν αἵματος μὴ ςεφανώ.- 

Υ ν Δα, ἃ)". ΄ 
μεϑω. φούγω μδὺ αὖϑος ὃ μὴ ἡ αφφφολτης φείσεἶ). 

Τωσναμκί. 

σοί τις ξανθή, ῥόδα ζητεῖς κ᾽ μίω τύσεως 

ἅτως ἔχοις ὡς ὀγιεῆνα τί οι μεταλάμξω ἐς 

εὐ ϑῶὼν μ μικρὸν οὐκ ὄν των. τί ἢ τίω κεφαλίω ςε- 
φανοῖς τυθί. ἐμοὶ γὸ σδοκεὶ ποὺ τὸς κολιχιδὸς ὃ ὅρ-. 

Ἀν ἐ ὦ δ έτὴ τὸ 4, , 
Μμος,0ν τὴ Γλαύκη ἐπεμψε ῥόδα ἰω “πε αρμαίυδμα. 

κοὶ δύᾳ το ὀκαύϑη λαϑσει, εἴτε γὁ τερπνὰ τοὶ ῥό- 

δα, μὴ πωρόὺ δοκιμείτω τοὺς Καλᾳ;" εἰτο δ᾽ ὠδὺ, μὴ 
αὐτιπνείτω. εἴτε ὠκύμορᾳ, μὴ φοξείτω" ἐμοὶ μδρ, 

οὐδενὶ ἄγγνῳ σδοκξὶ «οξοσεοικοέναι φύρλα ῥόδων 

λυϑέντων, ἢ πιήχουσιν᾽ οἱ πολλοί γε ἢ σφόσα ἐ- 
οφοτι κέν, αὐτοῖς μάλλον ἄνγθονται λυϑεῖσιν ἡ χαί- 

οουσιν ὅχιτεχισ μᾶροις ὅλ! τίω πα φουσίαν τῆς ἥ- 
εἰ;ῆς αὐτ΄ὁ μεδλων φόξος νικᾷ ἡ ὃ σὴ κεφαλὴ,)4- 
μον πολὺς αὔϑη φέρφν, ἃ μή τε ϑύρες ἄπεισι, χρὴ 
χάμῶνθ’ μέσου φα)νε7).. “οεψαμδύων,οὐ λύξαι. 
οὐ γὸ ὄχι ρέψεις μοι κἂν ἕνα βόςρυ χον ὧκ τεμεῖν, οἱ 
»ὺ απέλϑοιμι ὅτω πνέων, ἔση χαραζο μῆρη ῥόδα 
μαϑανϑήναι μὴ συν ἐμᾶμα. 

ἐὰν Μωρᾳκχίω. ᾿ 

ἊΣ σύσες σοι κ) φιλόνήκον τὸ και Θ΄ ὧμο- 
() χόμϑμον μᾷ Νλον αὐθο!. καθάπερ τ φυγῖ ὅ- 

σώ τῇ φύσᾳ ϑεαιῤῥουῦτα γὴ δ τ γεωργῶν ὀλιγωρίας 
αὶ γρήζονία ἐχ ἵχπσον αὐαθαμ εις. εἰκ εἰς πωλαίςραν 

παντξὶς ἐγ ἡλίῳ δίδως σευ ϊόν. α)ῆος γὸ κἡ βαφὴ 
Ὅς καλοῖς. ἰλλ’ αὐχυηφὸς αὐδέεις τὺ σφαυτχύ κά-- 
χὐρδρθ’ ὀϊξηπάτησοι. καλὸς εἰ κἀν μὴ ϑελης" κοὴ 
“πά πῶς ἕλκεις τοῦ λίαν εἰμελουμᾶμῳ. ὥσσερ οἱ 

βουες καὶ τὼ υἧλᾳ κ εἴτι ὠλλο αὐτόρίᾳτον χᾳ- 
λόν. ὃ μδὸ ἵὸ καλδλωπισ μος ἡ ταιρακόν (ἢ πώνυ ὃ ἐϊ 

“δυσχεραίνειν τἴῶ φαρλζοιασομδό"ω συ μορφίαν ὡς 

πειγέργίας ἐϊγύς᾽ τὸ δὲ ἀκέναιον κοὶ ἀκᾳ πον χαν 
δχιξουλοῦτον,, μόνων ἴσον ΤἿ αὐ τὸ σδεΐξα μδμων τὸ 
καλλθη ὅτω (ἃ ὁ δπόλλιων ποινῦμων ἤρα") ἀϑρ9.. 
«ἔτη βουκόλων, ῥέα ἀπροίκων. κοὴ δημμτηρ οἰ 
πὸ ἄςη οὐκ εἰδότων. ὅτι παν αληϑέςερον τῷ σ)ιες- 
λωυὅρου τὸ φύσᾳ παρόν. ἐδεὶς οὐ δὲ ἀςέρας οἷδε 

κοσμουυδῥοις. οὐσ' ἡ λέονίᾷς οὐδὲ ὄρνιϑεις.ὁ δι ἵἴπ.. 
“οὺς καλλωτπήζων φυσᾷ ἢ ἐλέφαντι ἡ ζαννίαις, 

λαν ϑείνᾳᾷ λυμρινόμδρος Ἔ ζώε τὸ γαῦφον.κ τό ΖΧνῃ 

ὁ " . 
' ΤΣ 

68: 5 ἡπαὶ τ εἰς ἡ τ ἘΠὮ 
ἀπππιαϊὰ ἃ νοῦὶ5 πα] ς δος ΟΣ 5 ! 

«αἀ ἔγαρτδητὶδῃι Ἰρία δὲ γὸ8 αὐ τοηῖρυ8. ἢ 

Ποἰϊεῖτ: ' ᾿ 
Οευΐασιης φυδά τοίαϑ π05 αὐἰήοτίμι, ἘΘ' ΗΝ 
τὸ ἰά πςα; μεσ σοητία [δον ΠΘα 86 Ἢ ᾿βαυι9 

ἀν πον ἤση οαζα οἴου, {64 αὐτο τγαραγ τὸ Κα ἀμ Ἐς 
εἰδς ἃς ῬΥΟΡ 5 τοῇς ςοϊοπαζιῖ8 ἀΠΡΡ Ν Μ’ 
ποῦ πάρετε. Νεαας οἴη ΠΟΤΙΕΙ͂Σ" ΠΕΕΤΕ 

ἰδαρτο ςογοπαπ) τπιροπητ ἃ ποαυῖη Βοος μήν Ἂ 

αἰϊο ἰστΐ ὃζ φα ΒΟΊο.) ΠΥ ΡῸ ΠΕ ἀυρ!}ς ἀτὸ ἰζυβᾶθε 
ΔΟΔΙ φα!άςπινηθαυς Μεπρίδουμαοι Ἵ δ βο5. δὲ 
41}} (Ὁ πὶ ἀρτι δἰιπῚ φουμλατ. πιο 5 Ὁ ἣν ἀείιπαῖ. 
εἰτὸ ἀερετίοης γος οἵδ, δίς πε: Πλτπὶ ς πημιὰ ΟΔ0" 
Αὐπηῖ υζοηι οἷπδ ρυιπαιὶπι Οὐταπη ὰ τη ᾿ εοάδη" 
(ἃ Ἰαϊτίοι τταχ 6. ῬΝαπὶ (ρῖ πα Ἀο τητος φῃῖ, 
τεπι Ν ὁπογοηι νυ πεγαπογαπτ, νῖ ΟΥΡ6)) τ γ4ηι8 
(65 αἴοτιης, ϑαησυίπς πο σοτοπθπηης μ γ10- 
Βοτθιηνημὶ πθὰ ΝΘ ποτο αὐ άοιτι ν 11] [υλμὲ 
ἰφητίδῃι δ ιηοῖ, 

- 

, Τχογι, ΕΝ. 
ἔν ἤλιο σοϊοτο ργα άἶτα [ς,γοίας αν κα 

" δ. 
σαὶ παῖαγαην παρ ο5 οηάειη 041} ΤῸ" πο χη 

10. Δοορογες, ν[ϊα εἴς, δῖ86 ΘΠ} νἠρεῦ ασταητέδ) 
ἐταη] 65, ποι ππρτοδοῖ εἰοσάαηζαϑ »ὅυο ΠᾺΡ υ" 
πὸ φοπτιὰ [ρίτοτ» ἥτις θυχα;, ποπιοῖθᾶς, Ἐδ τ οον 
ἄστη πα} }] τοὶ ταπὰ Ππλ} 1 ἡμάτοο οὐδ σα " εἰ 

τουπτίατη ΓΟ] 1, Πλιὰιτι Ἑςαἀφητρι}5. γυϊρυς " "Ὁ 
γεμοηι με Π] τὸ ἀπηαττηπηορς 1}}15 ΠΟΘῈΝ έἐ 

τϑαητι δι,» ]ὰπη σαάεητ Ἰρέ15 αα ργᾶ 
Ρζαζθῃ) τη π1 115. ἘΠ ΕΓΒ τ Οἴι15 (ὑρεταῖ. εᾺ ἰοῖϑν 

τὸ σαραζ ργάτιπι ἀπ} ΗΠ πλιπ εἱὲ Ποτέβ ρύθος 

78] πεῆῦς «ἴϊαϊς ἀοίπηξ ν» ὃζ πγε 418 κἰῤ γὴν 81 (017 
{ι «εοογραπτασςποη Ἰπτοσοπης, Ετοηλην ἢ ΠΗ’ 
σοἤοτιὶς νοὶ νπαπιὶ στίφη χοηάογεί, 
Ἶτα [ρ᾽ταη5) ἸΑτσίτα ἔμετ!5 γοί8 αὐ ἈΣΙΟ 
ΕΧραγιμηζατ, 

ΩΣ ; μπᾶ εἴ» 
τη ἀΠ ΕΠ οΠΠς τινι ὅς ςοιτοητίοία τ ἷΖ 
τι περ] φέξα πγαρὶ νίρος αι σπιΆς δ ν ΠΝ 

ταοαυα παζατα ἔγεῖα' » ΠΟ] ΟΠοΥΠΓη ἸηΓΌΓ12 ἀὔδ 
σοητια ΠΙΠ1] ἀειγιγεητὶ ἀςοῖριθπι. ΝῸΠ κῆρ: ρα 
ςοΙ Ἰ Νου 1η ραϊα ΠΤ αγὴ ἀε(οοεμ ον 

τα ςτ ρίαν σοΠ }τ]5 ἘΠῸς 6 Π1Π| δέ ΠΟΤ τίς τό" 
πηοίῖ5. 564 [{υ6}1ἀτις5 οοαιηθυΐα5 δέ {680  ρρπηί 
ΡυσηΔης οἰ Γου τ ΘΠ Γ5 ἀτα πο ογΠΊΟΣ ν - ρο (18 
ΠΟ Π 5, οὐ ηέζηας ἀτυγαἢ15 ἸΠσαΓΙα αἰπαα νι ΔἸ ἐ 
χαοτηαάιπούοτῃ Βοτιὶ ὃς Μαϊα. δὲ ῃ ἀρ τὰ ἂς ΡᾺ} 
οχ δοῦαι σοποτοχαα ἤροητο [πη υμῃ .»» οἷ οὑ 7 
εἰτα.Οὐπᾶτας θα πη, πιετοσγιοίας οἹἘ ατα ιν Ρ ἀονεῖ 
[140 ΟἸΠΠΙ5 ἔμιςαῖα ὃζ τρά! σα ῃ} Ἔ8 5 ε 2 ο΄ 
οἄϊο Παδοτὶ,υΐρρο αυ ργοχῖπιε δά πρρθν “ραἰ τα 

αυϊτίην ἀσσοά τ. ΘΙ ΠΊΡΙΟΧ δΌτΕ η δ οούπ 4" 
ἃς ἀο]ο ριήςπτίταάο, (οἹοτῇ εἰξ ῬΑ, ατροῖ 
οατη Ροϊ πάρης. δὶς οείααν ἃ ροϊΐο ρᾶ δὼ εἰςοἰτῦ 
Παρ! ρατυτ, ὃς Ψ ἐπ Βυδυ]σΟΥΆΠ» ᾿ουετᾶτ: 480 
Ἀ ρα, (ὃς Οθγος θογιηι 41 ντθ 685 Π0 8 » 

ΠΙΔΏ ΟΙΠΠΡ 4υοά παταγᾶ (δῦ εἴτ᾽ ν ὁ πρῆυς [1465 

ςοηίξας ἰη Πἀ ἰς Ἂς ἀοἷο μορετιγ. ἵν ἘΠῚ Ου γετὸ ἐ΄ 
τὰ Ποιΐζ οὐπατί»ηθα; ἰθοη68 ΠΕ" "» Ϊ ἐὔοτο» νεῖ [6 

4115 ογποιαθῆτααι δά μι θεῖ αὐτο ας φεθέῖσ 
αἰ] ΟΪς.. ᾿ς ἱπηργ 65 [ιρφηριλον αταῦέ ΔΙ] 
ταῖε δηϊπιδὶϊς ςοσίμιηριῖ ὃς Ῥεκαϊν μλπάλιι5 

[ὰ 



πιαηάδῃς οχοοτοιταυοπεηι τουτί δα αυα 1η πᾶτα- 

ΤᾺ ἀεΠπάήσγδητιγι. 

Ἄ ΓΚ χοΥΐ. 

οὐρωι αυα πλάμ4ο ἂς οὐπαιαθατ ἀατ ορογᾷ, 

Ἔχοο]ῖ ἰά αυοά ἀεβοιτ» χεῖται ης Π6 ἀερεςξμέ- 

᾿ἀδτιν,χυοά πο μαθοῖ. Ομααὶ νοτὸ παξυγα Ρυϊοῃγά 

ΠΉΧΙΣ 5». ὨΙΜῚ], ορὺ5 μαῦοτ Δος Ιου 15 ὃὲ αἰοιοτηδ,νῖ 

᾿ ὁηΐθητα [δὲ τοῖα της δδίοϊατα ρει θέξομς. ο-: 

οογυτα αὐΐθαν ἀοἢ πεατιοποϑοδς σοπλάτι) ἃρρο- 

ἀτίσπος, της ΡΙέξυτα αἸΑχΊ αταπι» Ἰαργογίμηα 8 

οδπξευτα, ὃς {ἰ υοά εἰὲ οἸοραητία τοδἀ ἰσαυ  Γ1}1}.) 

ἃς ἢ αινὶς οχ ἕμοο εχ ἔθη ἀοἱοῦις 05 ᾿πμε τὰ ἔμπε 

δα μοβοϊοητίαιν διαδηδατίοηοπι. δ. Πρ τας αὐτέ 

ΟΧρθῦς σοιηρυϊοηϑσθοτα εξ νοπαίϊα ἃς δἰ ἐραη5.1- 

ἴᾷηὰς ἢ τασχηησια ἢ τειρίμηι [ρὲ ὅς βαἀυοϊᾷ Ρ0115» 

οὐ δάση ζαυ πὶ ΠΊΔΘ 15 ΠΊΘῚ15 ἴα τὸ ποῦ ὀχαγάοίς,τ» 

ὃζ ἱποιγίααι χαδῇ τοι πιο πι αηι Ραϊο σου θητιὴς 

ἰοτριοῆτατις, Ἄ οι οπίπν ΡΙηΡ᾽5 ναἶτα5,, ΠΕΘῸΕ ΙΗ 

Οδγξαγατα παα οτατα πυτθῖο οθη 6γ}59 (εἀ τη ἢ!5 

ὅτις τοιηοτο οἱμπὶ ἀοἰονἑοτηιοίς Πιηϊαποπηδάπιος- 

ἀπ} υχαϊοτὸς δείαυα βαογαπῖ, ἡυάδίιπ διοτε ςαρτᾷ 

Τυητ, οευίδην ααγαπη,ῶζς Βο5.8. αηπα; δ αιι
νδ5, ἃς ἀΐαςο- 

Ὥς, Ας Ἑπους (εγα “Γατδατιπαπη ἐγ! οτὶ 4110118 8. 

δζ λιγξδα ρεάϊςις,, πιπς Ἵ Βαϊ 15 ὃς Αὐὐμζαροτα ατα; 
Ἐαῖδις πιο ἰςαπιθηζα. 

1: Ὁ. 

᾿πΑλιν ἐς απ ίο ἀἰς ἀοϊεἰεοης 
Ζυοά ἀάδοὸ τσὶ - 

Ἂς “υπὶ ὃς σγάο]οτ ᾿Ώ ἀπΊΟΓ 6 ΠῚ ἀπ ταθτη ΘΟ Γ18. 
ὁ ϑραῖτα ἀἴδες. Αἢ Ἰσίζαν ᾿σηοτα5 Ηγαεϊπιμᾶ,πεαυς 
ἐς γυϊποῖα σότοπᾶπι γϑρουταίει ἢ δεά ὁ ΤΒΕΠΆ}18. 

Νοη τρίτα τς ἀσέυϊε ν εἰ Αςδηϊὲς Ρμιμίοιας δῖ Α- 

τΠοη]θηῆς. ΕἸ στο ἸπΠ Ἰσίταῦ ἃς Αὐπορίτοηξ: πη 

ΠΟΤῚ τα τοῦ ΟΝ οτὴτη οχ Το π]Δ. Ἐταηιϊϊά ΠΠο (οἷο 
ἰαί οἴ 5». δ] Πιης Βγαποἢ ) ὃς Οἷατ) ΑροΙ ἢ] ἀε}1- 
Οἵα δεᾳ ὁ (τοῖα ΝΌῚ Ρ᾽αγιπτϑ ἈΠΊΟΥ» ςοπίαπη 111 45 
ντθος οἸξοιππησαί σἂς, ΜΙΗΙ υἱέ φογίμα νἱ ἀογ15 ὃζ 
Βατθατιις: Αὐ ἴα να ἃς ἱπποίρ καἰ δι (λοτ Βο115. 

Τοισδε ἰταήπο ἰδ Ῥατειαπιςοηί ποϊαάίποιι ατχαε ἰο- 

έτη φοίοῖο. δὶ (δγαατα ποὴ νἱ5,σαρίας επίδπι. οη 

τόσο ΟΝ ς πρδτυας. Εχροῖο οτίαμ γυΐηυϑ. 

: ΚχοΥ. 

ΠῚ σα πα οἵας ὁ ρα ΒΡ» Ἡεἶεπα τδυλλ αιε 5 δὲ 

Νέεα, ἢ (οτίηται, .41415 ἀπι Οὐ Π}: φ, Βαοτῖιδ» 

ΑἸἰσιηθιχος παρτίαται. 516Χ ΕἸ! 4 ποι ἁπα ει 

Ῥεϊορὶς συτγίαν»π αἴ υἰατϊοηδ εἰυς 
τα ἀε ὙΠεα- 

ἴτο τάρτὰ οἴϊδνες ςομροί αι {π]» 6 πηγαῖα εἰὲ ΑἹρβεῦ, 

Ἀθη συ ταυτὶ ΝΖΡ απ. Ἴγτο γετὸ αὐ Ἑπίριιηι δά- 

ἤδζαις ἃς ρισάπεῖ 1 πάτο [ε οὔτις
, Ἐγαῖ ον 

Οἠὰ τπασῃ 68 αὐπδιοτίδας ἀΐσπα. Νξααε νετὸ 

ὙΒοίροαςα παΐηὶ νἹάοτὶς οἵδ. Ῥγ
ουίαβ ἐΠιπὶ τ : 

ὁ5 ΔΙΠΟΥΠΟΩῈς Ατεῖςα. Ἐτκόπίῃι Ῥαπηγοβι4ας ὰζ 

ἔοίξος ἀϊες ὅτ; Μεηδαι Τλγαπιαῖα ΠΟ ἸΡΠΟΓΆΓΕ5. 

δο4 οεἰαπηῇ ὃς Βαιδαγαναΐαπε ν πᾶ ἀς ΤΠογηϊοηάό.- 

ὔἰς γπγρτηρυ5»αῖ Πὰς οείαμι ἕαπτα εἰϊζ ὕεπι σα πη δάο- 

ἰείξεμειδας μαδ αι ες, ὃς ἔαγοι ράγτι ΠῚ εἀ!ϊά ἔς.
 Ατ 

νογὸ Τ᾽ το ἃ ἃς ϑιἀοηΐα. ΑἸ4Ὲ] μιὰ
ς Θζϊατη ἀπποσῖο- 

Εἰσὶν ἃς αἰτα ΝΠ {δ δἰτόβην ΤΣ Βάοτο. Ὑ 

ἄδου πὶ ταῦτ σϑηιι5 ἀπυφη τε 9 ἡ ἀταϊπαπαί 

ἔχπγ ἱπυρουίτις ὃς Ἰρπάγαβ. Τγληδιϑ5 δ]. ρατοτ» 

ἴδηας ΠΠὰ ἃς νᾶρίπα Βοπλ!οί 48. δε εχ 118 ἐ- 

ἴδιη νἱτσίπίθι59 αὐ γἰγί5. πιοττέπι οὔταϊε- 

ἴαης αυστάαπι ἀιαδητὶ ἱπαεηὶ ρερέζοτ., Νοη ἴ- 

δ᾽ τὴς (ἀρρ σοι δά ρεάοϑ αἰ ςο. Νοι ἸΔομεΥ- 

ΕΡΙΘΤΟΙ ἃ, ἣν 
παθαοδεἴιὺ τὸ ἀ σκηλζα ἐκανορϑούόϑτῃ τῆς φύσεως 
τῷ λει ηοντοι. 

Ταυωκῖ. 
Η Καλλωπίζοκυίνη γυνὴ ϑεραπεύη το λλιπός. 

φοξεμδθη φωρᾳθῆναι ὃ εἰ ἐχά. ἡ φύσᾳ κα- 

λὴ, ἐσὶενὲς σεται {}) δχικτητων. ὡς «οοϑσοιρχῶσα 

ἀὐτῇ τοὺς πᾶν τὸ ὁλόπληθον. ὀφϑτιλιδ εἰὲ χεσὸ-- 

ραφαι καὶ κορμί! πνοφο ἐσ εἰς πο) ζωηραφίαι σιζι-- 

ρε!ῶν, ἡ χφιλέων βαφαὶ,κὶ εἴτι κομμὼ Ἡῆς φαῤ- 

ἄζακον, Καὶ εἰπὶ ὧκ φυκία σολέοιν αἱ ϑος»ἔποινό ρῦω- 

σις τῷ οὖν δέους δυρεϑη᾽ τ δὲ ἀκόσμητον, ἀληθῶς 

καλόν. ὥςτε εἰ κοίλιςτ πεπίσευκας σεαυτῇ χαὶ τε- 

ϑαῤῥηκας, δε τῶτό σε ρί λλον ἀγαπῶ. μὔοτυρκοὺ 

τοἀφραῖμον ἡρούμδυ Θ΄ τῆς ὧν οὐ μορφίᾳ πίφεως. 

οὐ γὺ κονιᾷς τὸ προόσοπει, αὶ δὲ ὧν ἔ κηρίναις τέὰ 

ταΐαι γυναιξίν. ἀγρν᾿ ὧν ἢ ἀδόλως καλάς, οἷα καὶ 

αἱ τορότεεαι ἤσων" ὧν χευσὸὲς ἤφα τὸ βὲς κοὴ ὕσωρ 

τὴ ὄρνιϑες πϑὶ δῥάκοντες. τὸ σὲ φυκχίον χρὴ ὁ κηρὸς 

κιὴ τὸ ταραντοινὸν τ οἱ ὅ.Χάρπιοιόφεις τ) αἱ 2ευ: 

σὴ πέδαι» ϑευῖσος Καὶ ἀραςαρόρας κὶ λοΐσος φαῤδᾷ 

μακα: 
Μειρφκίῳ. τος. 

Γ Ὶ Οϑιν εἷ μὲφιρφίκιον εἰν, δ᾽ ατωξ ἀτέγκτως 

[] ἔχφς Φοῦς ἔροζᾳ. ὧν ἀπαρτῆς ἐρέ!ς, ἐκ 
εἰσες 

οι ὑάκινθον οὐδὲ ἐςξεφανώσω τὸ τρῳύματος; 

ἀλλ ὧκ ϑιηχλίας, οὐκ ἐοϊ εἰξιξεν οἰεὃ σε οὐδὲ ὃ 

φϑιώτης ἀχιλλόύς . ἀλλὰ ἀϑήνηϑεν » τὸν ἀαῤμόσυον 

οι καὶ τὸν ὠρλςογείτονα εἰ παρῆλθες » εἰλὰ ἀφ᾽ 

ἰωνίαρ᾽ τὴ τί τῆς »ἧς ὠκρίγες ὡδρίτερον. ὅπου βράΓ: 

Χοι γὴ κλαῤιοι δατοϑιωνος καλοί ὠλλ᾽ ὀὠκκρήτης, ὅ-. 

που πλξος ὃ ἔρφος ὃ τοὺς ἐχφτὸν πίλάς αἰδιπλέων, 

σκύθης μοι δοκεῖς τὸ βαρξαρος. ἀπ᾽ ἐκείνε ὃ βωμᾶ 

Ὁ ἀξένων ϑυμώτων. ἔξεςιν ὃν σοι δὶ πάξιον τιμῆ- 

σι γόμιον.εἰ στόζάν ὃ ϑελεφις,λαξε τὸ ξίφΘ'.ἐ παρ- 

αὐτῷ μιωι. ὴ φοξηϑῆς. δχιϑυμαΐ καν τραύμλζατος. 

ΤΓωυαικί. 

ΠῚ λοχῶνα ἤϑα ὦ καλὴ) ἡ ἐλέγης αὐ ἐ μ
νημό- 

᾿ γαί, σὰς πρὶ ἡ νέω. εἰ κορανϑία, λᾷϊδος κω- 

νων" εἰ βοιωτία, Ὁ λκ ῥμήνης γάμων δἰ δὴ ὡς ἤλι: 

δ΄.ἐκήχεσας δ πέλοπι Θ΄ δρό ἐλον, εκ ἐζήλωσας 

τῆν ὧκ ϑεώξε γαμησεῖσεων. ἐπ ἐθαύμασας τὸν ἐλ: 

φ ειόν. ἐκ ἔπιες τὰ νυμφίου. ἡ δὲ τυρφ), τού ἐν,πεῖ ἐ- 

ποήξαΐζ᾽ καὶ ὠγερούούτι ὅπὴ 9: λα αν σωυήγασδυ" 

ἰὼ γὸ ἀγαϑὴ μιυφγείλων ἐρᾳςῶν ἀξία, δοκεὶς «ά 

μοι μὴ δὲ ϑεασιακή τις εἴ) πάντως νὸ κἀν τω ἔρο»-- 

τι ἔϑυεξ. ἀμεὴ ὃ ἐῆικῖ. ταῖς γὸ παννυχίδ ας κοὴ τας 

ξοβ]ας κ τὰ μδρωνδρε ἡράματα,ἐκ αὖ ποτε ἡγνόη- 

σας. ἀλλ᾽ εἰ κοὺ βαῤξαρθ’ εἶ τὸ μία τ ῶπο ϑυρμώ- 

δον: παρϑένων, ἀλλ᾽ ομΣ , ταύτας λόγθΘ᾽νεα- 

γίσκοις συμπλιεέτοεὅτη. κοὴ τίζίοιν ὀλιωλοπῆ᾽ ἀγλλὼ
 

μὴ θρζϑἥα κ" σιδωνίας κα μίω  τότων ἔρως ὕψαΐρ" 

ᾧ κα μδυ,τζύ νίϑω σιιυεπλείκη.ἡ ὃ τοῦ βοιωτζώ. ἔοικα 

δὔρηκόναι σε εἰμὴ χακός βἰμι καὶ φαῦλθ' φυσιο- 

γγωμονῶν: θανάίθη ει ποσέρ χὺΡ κού κηλῆμε- 
μια φονικόν. ἀλλᾳὶ κα κείνων τὶς Ὁ αὐ δδοοφόνων παρ: 

ϑέγων,νεαγίσιε φιλοῦντος ἐφεύσευτο. ἐχ ἱκετεύω σὲς 
ΚΚ 1} 
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Φ 2012 ῥβιοῶυδβ τς 

Τῆς ννείϊεοπιε Τευβι, ἰοπάοη 

» ΄ ὔ δ' ε ΐ Α , ΓῪ.. 

οὐ σαπρύω. πλήρροσον τὸ δρῶ μ(φ.. ἵνα μον ψαύσης πιας εἴπηο Ρογῆος Ὠταπιανξ Π16 τδησαϑνεὶ ἐπέ. 

Κχογέο 

αν 0.1: 19. ΟἿΣ 1 τοπηρθγαηϑ 6σ,σας ταὶ αὶ (1: ἢ σχατ! βοατΙϑ, ΟἿ 
ὩΟῺ ὃς αν] 

390 ὈΙΝΕΆΒΟΆΛΥΜ ἀΚΕΘΟΚΛΥΜ 

κὼν ξίφοι. 
Γωναμκί. 

ν σωφφονέὶς, ὀγῳτὶ ἐμοὶ μόνῳ «εἰ χαιοίζη, δγχτὶ 
βῆ χωμθι. 

Μειρᾳκίῳ. 
Τι πένης οἰμὲ ὠτιμότερό; σοι δοκῶ, τὴ μὴν νὸ 
᾿αὐτὸς ὃ ἔρφος γυμινός ὅξι.κεὴ αἱ χάθατες κὸ οἱ 

ἀςέρες.δρῷ ἢ ἐγὼ κοὴ ὃ ἡρᾳνλέα ἐν ταῖς γραφαῦς, 
δοραν ϑηδίλυ αἰραβεβλημδμον. κρὴ τοὶ πολλὰ γ,ι- 
μιαὶ κᾳϑεύσθογίᾳ. τὸν δὲ δπόνλωνα,, κοὴ Νιλᾳ ζῴ- 
ματι καὶ δὲ σκαζ ον ἢ τρέχονζᾳ ἢ τοξούονίᾷ οἱ ὅ πέρ-- 

σῶν βασιλεὶς, τρυφῶσι κοὺ μετέωροι κά ϑίωπτοι. 
τῷ πολλᾳῳ χρυσίῳ πτοροξαλλόμδμοι τὸ σεμιιόν. τοι.- 
γειοφυυῦ ἔπσιογον κακῶς “ἑπσὸ Ὁ πενήτων ἑλήγων νι- 
πῶώμϑροι. ἰυδ ἥζωχος ὃ σωκράτης » ἀλλ᾽ ὑπέτρεχαν 
ἀυτε δ᾿ Ἰείξωνα ὁ πλέσιος ἐλκιξ,δὴς. πενία γὸ ἐκ 
ἔςιν Ἐπιλη μία. ὅτε τω) ὑχάςου αἰτίαν ἡ τύχη ἑπολύε-. 
2) τῇ «οϑὸς αἰ Νλήλοις κοινωνίᾳ ἄπησιε πρὸς τὸ ϑέα- 
ρον πενήτων ὃ δῆμος. ἀπησῖε τοοὸς τὸ σα ςήθλα. 
πίνητες κῴϑίωυται. πιο ὅλι τὰς μοχεις. οἱ μϑὺ 
πολυτελέϊ; κοὴ Δλξυσοὶ τοῖς ὅπλοις,λείπουσι τὰς τι- 

ξεις. ἡμῶς δὲ ἀριςσύομδρ. ἐν αὐτοὶς τὲ ζῇς τορὸς 
τοῖς χαλοιὶ ὑμᾶς Ρ σκέψαι τὸ μεϑόρμον. ὑξοίζς, τὸν 

ειά)έντο ὃ πλέσιος ὡς ἔωνη μᾶρον. πένης οἶδε χοίριν 
ως ἐλεέμδοος. ὠκένος σεμινύγεζ) τῷ ϑηροί ματι. ὃ 

πένης σι γῷὰ.πτοίλιν ὁ λαμωος ς. τὸ πεωραγ μᾶδον 

εἰς φἰξωσίαν αὐ αφέροι ἃ οἰκείας εἴυνείμμεως. ὃ πένης 
εἰς αὶ τῷ δόντος φιλανϑρφπίαν. ὃ πλέσιος ἀγελ-- 
λον πέμυπᾳ κόλακῳ τὴ παιρώσιγον τὺ μαήρον, "ὦ ες 

ὧν ἡ Ῥαπέξας. ὁ πόνης, ἑαυτὸν εὡς μησιὲ εἰν τέγτῳ ἢ 

τμίω ἐπεῖναι τῆς αὐτουργίας. ὁ πλούσιος οδις, οῦ- 

ϑόως ἐλόγχοται, τὸ γοὺρ φρῴγμο, αταφωρον γίνε- 

ται τοῦ πλήϑλοι τὴ) συμεγγωπκότων. ὡς μηδὲ τοὺς 
γείτονας, μησὶὲ τοὺς πτοιθκόντας ὃ ἐϊοιπόρεις εἰ γνοῆ- 
στη τὸ ΕΣ ὃ πό'τι ουσώνδιος φίλῳ, λανϑθεί- 

γε οὔτε γὺ ὀΐκος τῇ σδεήσᾳ φορφσέςι. χρὴ τίω Ὁ ἔξω- 

ϑὲν κατα βόησιν ἐκξξεπόμδρος χαὶ τὸ δ διωυατω.- 
τέροον ἀυτεῖ ἡ υεϑω τινα αὐτερῳςεὶς ὡς ὀντος ῥᾷς" 
τῷ φοάγκοτος οὐχὶ ὅμολογεῖ τ ἰοὺ σὐτυχίαν. οἰ) 
δἀποκρυύήήγετωι. πένης δὲ ἅπαξ ἐρῴγτις διωύαται 

ΟἹ ω ω ποῦ μυεῖναι γοσουωτι. τὶς συν αηρωπνῆσοω. ἧς συ-.Ἅ 
νεξελϑθεῖν εἰς τὸ σρατόπησον. ἧς αὐτὸν φροταξαι 

͵ 4 δι τυ ΄ν “ 2 “ -“ 
πεμπορμᾶδμω ξέλρις. τὰς ὑφῇ σῷ πεσεῖν, ἐν Ἰέτοις πᾶ- 
᾿σι πλοτου. ὦ 

' “Τωυαμκί. 
ὙΠ ἂρ δέῃ λϑημότων,πένης εἰμί. εἰ δὲ φιλίας 

ΚΘῚ χρης ὃ τούσδ, πλουτῶ. ἔς; δὲ οὐχ οὕτως 
ἐμοὶ δεινὸν τὸ μὴ ἐχφν ὡς σοὶ τορθς αἰογυωύης τὸ, μι. 
ὁγοὺ φιλεῖν ἑταίθας γκοὲρ ἔρηον φρφϑσιεάγο, τοιὶ τὰς 
στιράσοις ἔχοντας Κὺ τὰς ασάϑας ὡς ἑτοίμως εἰοδόγ.. 

τας. γυωαιυκὸς 5 ἐλούϑέρᾳς, φῳϑὸς τὸ ξέλτιςον ἀεὶ 
βλέπειν. χαὶ αὶ ,ρήςὸν ὧν δὈνοίᾳ ἰϑεάχω!. «τρόςᾷ. 
ξον ἧς ἔοικε γῇ πε ϑ0 βεαν.πδιῶν κέλαῦσον ἐμξαίνω. 
πληγεὶς αἰ χομοεῖναι,καρτερῷ. ῥίψω ψυχζω͵ οὐκ 
5 ἐκν ῷ, δ “ὦ: ν ν 3 ’ ν 7 ω 4 δραμεῖν δὲ πυξοργουκ ἀγα νοκεαι τὸς ταντοι πλδ σιος ποιῷ. 

τρί εν. 

Μομηϊατη Ῥαυρεῖ (Ὧπ» ἰάοἶτοο τ δὶ ςδτοιηρειος 
ὃς αθϊοέξιος. νἸ θοῦ ἴσαι εὐ ΔΠΙΟΣ ἸΡΙΦΑΜΣ : 

ἀιι5 οἰλ,ὃς ὐτατῖα ἃς αἴἴγα, ΝΊάεο εσὸ ΘΓΙΆΠ Ἡετοῦ: 

ἰοπα ἴῃ ριέξυγι5, ρ6}]}ς Ιεοηὶς μά Ἰτυπ1» δρίει μρμὰ: 
(Ὀτηπατη Παμ] ςαροῖς. ΑΡΟΙ  ποπὴ νοτὸ ἐτ]ᾶ τεῦ 
γεΐϊο,ν εἰ ουχγθηζοιη ναὶ ἰδςαίαητεπι. Αἴ Ροιίατσι 
τασαϑρἰαχυπηι ἀπηρὶοὐλιιητας,, ὅς μὰ (μδ 1π1| (εάορο 

ΔΌΣ σορία ΠῚ σγδαίτατεηι αἰ ςεητε5, [τααὰῈ τὐμὴ 
δ1148 ΟἸχάο5 δὉ Ἔσοηὶς ΟΥρςὶ8 ν]Ἕ ας ΟΕρεῦ ὑπτΡΆς 

ΡΟΥ δταῦ δοοζαζθς, Αἵ {ρῖρας οἷς ἰδοούππι 
ἐϊαι ΑἸοίδιλάς5 ρεςιμηϊοῖι5. Ῥαιρεγταβ 6Π}1} ἠέ 
Εἰς ἰπ ογϊμηΐης ροποπάα, πεαις νηίυίοαιι , 
ουΪραπὶ ἔοτταπα Ρυγραῖ πιαζιια φομη απ ζἈΠΙΟμόν 
Ἀείριος αὐ ᾿ΓΒεδίγαπη Ρορυ 8 εχ βικαν ἴδυς (05: 
(τας. Ἀ οἰρίος τὰ ΟαΓ145. ΔΊ ΡΟΓα8 (ςάδῦ ἰμι4ις 65: ΡΥ 
(ρίος αἰ ργα!α. ϑρίθμα 4] ὃς ἀτην5 νγθπτε5 αὐτε!Ὁ» 
ἃςίοτ ἀρίδγαης νος νεγὸ {το πη!08 Π05 ρίφθοπο: 
ἴῃ τρῆς οἰ! ητα δὰ γος Ραϊςῇτοβ ας ξοσιλοίοββεῖ 
τΠ6 τ» σοηἤΠάεγα δαρηζιμα. Ῥεομμίοίαϑ ἰαϊαταα 
ἰηξοις Ρογίμαίο, ιυαί εἴρῖο. Ῥαυρεῖ στλτΙλτ) ν 
δεῖνα πγογαζίομλοπι Δάθρειις.11}6 φ]ογ αι δὲ ρ18: 
ἀϊοαῖ θη σοίὶ ἀπ. Ραηρον ΠἸοητίο παι αὐ Ἀν ̓  
{(ρ]επάϊάιις ἔβέξυηι ἀσσορταηι τείογί ξαουϊτλτι ᾿ 
Ροτεητις, Ῥαιρον ἀδητὶς θεηϊσηϊζατὶ. Του δ 

ΠΟΙ 16) πλΐτεις ἀμ! αἴοσοπι ἃς ραταἤταπι γρλυλλμ: 
αυπιπ|ρ ὃς Ομγηΐηο αἰϊαιο5 46 τη εμί ΡΑΠΡΟΣ κῃ μἢ 
Ἰρίαπηνντ πὸ ἰῃ ἢος αυ!48 Βοπον ἀρῆς ρ 60» α" ἡ 
Ἰρίδ γϑη] βοτίτ ἃς Δάἀπλλλξτατ ρους, Γμοομρίε5 οἱ ἢ 

Θαἰϊἰτ ζατιη) σοατσαϊταγ,  ος5 οηιτῃ δηγαηδῖ ρει ΠῚ 
ὈςΙἀΙΠΘιἢ ξου πὶ αἱ ςοηίςιοπείαεῃ ἐΕεὶ μαρξϊ» ; γε ποις ργορί πη)» δ ης ρεγοστ ηὶ ν]ΔτοΓ65» ν 
Δἀπδηογαμτ, ἐδόξιιηι 1 σηοίορης. Ομ! ραυρέζε ὑόν δ 
νυ τοτ, ετὸ [Ὁ] ος ἰάτεσο. Νέδ αι θη1Π} 11 τοβθς " 
ἰηο[Ἐ ἀτηρ!! τυ 40; ἃς αἰἸδπόγαπι ν αἰσατίομ ει αν 
Ὠγϊ ἀλη ἄτης πηθτΏ θη ἢς [δ Ροτθηζιογέϑ οβηοιθρι, 
ΓΙααΪΘ]πίρρα οἰἰπι τας ἔτ ἔλο πη» ΩΝ ἄν» 
[απ οἰταῖθην (δά οσρουΐτας. Ῥαυρογ ἀεΠ|6» ρτοτῖι 
τπδης ΑἸ αἰς ρογίδιιογατς ατημς δα ςῆςαρτοῖβα Γχ 
τοῖς ππλ}] νΊρΊ Ἰὰς Ρογξοσγθ » νπὰ ἴῃ π}}}Π{|4Π| λαό 
[χο ςοῦροτς τ ΠΠΠππὰ τοί πὶ Ἔχοίροτο » ΡΤ τέ ἐμῷ: 
ἁηλτῖοες, Ε]15 γοιι5 οπλη δι ἀπ 65 [11]. 

ἤχογῖς 
, ΄ 

ζς' Ῥεσμη 15 ἱπα 65, ραιρεῖ Παπ|,Π ἁπιι οἶα τ 
ΔἸ αἸς πποτί δες, 4] ἴσα. ΜΔ γετὸ ποπτᾶβ ἡρὴ 

υἷ5 εἰ ἐσεῇτας, αι εἰ οἱ τυτρὶς ἁπλοῖ ρΓ’ΩῸ ἐν 
ἀμέξις. Μοτγοισὶςς οηῖπα τησπι5 εξ δἀπμτεῖς 4. 
αὶ ϑαγι ἃς ἃς φςαῖθας μαδοπτ,νῖ ὁ νείειρίο παπις ά 
τὶ Ροίπης Ὑχοιὶς νογὸ ἰησοηυα,, [ἘπΡΕΓ χὰ ᾿ς μῷ 

1ηΓΘ 1} Δ τ Παῦοτε , δορεοῦυπι ΔΉ 10)» 
ΘΠΘμοἰθητία Ρτοίβυ!. Πηρεῖὰ γι διταπι εἶτ ᾿ 

ἀϊέζο [ηὶ Δα ΙΘη 5: ΠΔαΪσΑΓα ταδο,οοηίοοπάο , μαπδ 

ἴῃ ἈΠ ΟΙΡοτε,ρατίογταπίτηατ ργοβιπάστε; ΠΟ ἀν ὦ : ὀχήρε τ ἢζε 
ΟΡοΓίβποπη ουτία βοτσί»ποη φϑ)ςῖο. (815 Πᾶ 
1165 Γάς]ς, | 

ρεἰμίῇ 



είϊοῖ, 

οί Ρεΐορείηῦ οὐπὰ ἤπι το ἀερεύθο,πε τἰδὶ μυ] 
᾿ζύαμι ἀοοίάας, οη ροῆητ οουὶὶ μοίρί καἰ τᾶτι5 

ἀάμαγ; Ετρηΐμπὴ Ρυ]οΒτίτυο εοτᾶ φυδῇ αιδάᾷ Ἰρηξ 

Ἰῃζόπαιξ» ὃς οροττοῖ ραγείπι ξαΐροτα νυ ραττίπι σοητὶ- 
πὸ οχήζοτο. Ὀιογίμηιπε ν οσὸ πὸ οριιϑ εἴϊνδυσιθις 

ἤθητις οςμ} 15, [664 ἔμπης ὃς ρεγερτγιη 5 ὃς οἰα θι}5 Δ] - 

ἴμΐ ἡπης})}. Δεηοα Βταπομυβ Αροἢ ποι ἔμρὶς ντ 

ῬδιΘρ τ Π ΜῊ; ἡδαϊι6 Εἰγἰα5 ἨἩξετουΐςπι; ποι [υἹΟγυΥ- 

ὑϊὰς ὰ λἀαπιαπτῆμπι , ἤοηθς Ρατγοοίας Ἀφ μη] ἔνπε-: 
ἅμὴ (βιγῇ ρΡΡρας Τ αἰανῃ: ρεγης οτἱαπὶ δι πού Δι 

᾿ Οἰγογατος ΦΔΠλ τς 5» ὃς Ρεγίουπι αἀοϊ εἰςεηῖεθιι ἃ - 

ϑοιἰαυτ. ομλθη αὐοϊοίσοητ!α ποπ᾿ που, Ρογερτι- 
δ] {μη φείδια ἰπρταϑ ἐπ τοῦτα, ὃς θα} 1Π ΠΊΑΤΙ 5. δὲ 

ΔΕΚΙθριις ρα Ατμθηῖθηίδ5 δὲ ΠυρρΊτοῦ αριά η05; 

ΝΙΙας δριιὰ ξξργρεϊο5,δς [0] ἀρυὰ ΟΠλ1165. Ε]οΙρα5 6- 

ΓΙᾶΠη οἰἐ δηϊπ5 1π σότροτε» ὃς ΡΒ ομηο]α ἴῃ αδίε 

ἃζ Βίταπάο ἴῃ ἀουνονᾶς Θαηγηιοάς5 ἰῃ ςαϊο,ἕς ΑἹ- 

οράο [ῃ ρεῖτα » ὃς ΕἸθρῆας ἀρὰ Ἀομπιαηοϑ, ὃς 65 

Ῥαθηϊχ Δριια [π405.Ε110 Πα! θη ρογοστιηιῖ8 δί ταῖ- 
ἃς. ΟἸσοιίδια νϑτὸ σὰαν ργίηιὶ φομἤροχογίηζ οὐᾶ 

ϑάογαης Εἰ Ροτορτίηα Πτορ. Ν᾽ ἐπογᾶς ουΐην ὁ ΡΒα: 

᾿ς ία ὃς δισθι γιαρῃα»ὃς Μαρότγυμι ΤΠ ΘοΙορΔ; 
Ζαΐθιις οἰμπίθιι5 τπατοὶς οὔ (οἰ δέξατίοης νείμας 
αυλιη ἀοιης ἰς!ς. Οἰὸ ἃ {Ποτῖιπι» ταῖα εἰ- ροειο». 
1 ἢϊς ἀοιμο  οιπη ΠΘοΠσίτιγ, ΜοΙοΥῦ ετίαπι 418 - 
ἴοΣ Ῥεγορτ! 5, ]παητὸ Ἰσπογατιοης Οχτγᾶ [υἰρ!ςοἱο- 

ΠΘΙ Ὡγᾶυ]ς ροίτιις εἴτ, ἃζ δα Ιατεπάμπι οδίζυτΊοΓ. 
δὶ νετὸ πγδηριγζο Ορι8 οἰἢ» ἰαἰοεῖδε τα τὰ ὃς [αρρι- 
ἴετ ο(ἕο. Εγασγιες ἃς Αρο!]ο ραζογηι5, Τιωριὶ διι- 
ἴθ ΔΙΆΟΓΙ. ὶ 

ἘΝ ἘΠΕ Σ 7 χογ. : 

-- ὃς Ποποίλῃχ ἀεςεῖ ὃχ ἰηῤδη]ο πιογι- {ἀιι6 ινατοτιηι ἀοἸςέξααι Γογδογθηοη ἃ ρὸ- 
26 ' ; το. Ετεπιπη ροτορτίημς, αήμιι8 ἃς δοηι5 οἵδ ρο- 

πρδ δ νὰ ΩΝ ἃς ὨλΘ τί οι8, αιὸ ετίδιπ ἔϑιε- 

οἰ α δυς δὲ «ἸΪηάίσοῃα ἰσίτις 181} ἀΠΠοτοραῖ 1ὰ- 
ἐε ἢ 1 ΡοΓἸλη6ηζ6 » α ΠΟΤᾺ (λυ Δ ιτας μο- 
ζοἤζαϊς ἀεϊιη ἃ οἰ Ρογ σεῖπι8 γεγὸ, σείςγγ!}}5 
15 ΠΏΔ]]Πς οἱ [0]], νοπτὶὸ , αἰτεῖς ὃς ἀπιοτγὰ υΐθριις 

80 ΄υοσαςο νοϊπςον ἔλέξας πὰς ρεγΘ 1» ὩΘ]οΣ! 
συ αὐ ἀπέχεις. ΝΟ τθαι (ἀρρ σατο οη θη ςοητὅ- 

ἢὰ5, Νοη δηλ ΕἸ ἱρροάφηια "εϊορέ αὔρεγηατα οἱ, 
θδληγα!ς ροτοστγίπαιη ας αι θαγαπλ»6 186 ΗἩεϊομα 
οὕ. θα ρίορτοῦ ἰρίληι αἀδτάτρποις ΡΠ }15 εἴποι 
ς πη] ρτοστοήϊι » ποαας Απάγοπιοάα ομπὶ αὶ 
"ἢ ἰρίμιι αὐ ποίατας. Ηος οπ πα νἸἀθγαπῖραῦ ᾿πά!ρε- 
᾿ς γῃδηι (Ὁ οἰαἰταϊοπη ἀροίρεο » ἃ Ρουθ 15 τὰ] - 
ἰὰ, Ου δά ῃ γιΔετατγρασο ας οι οδίξιταδτατ» αἰ 

ἰς γιοῦ 116 ὨΠΔΠΘΑΠΊ08 » Δ ἄμα! 1Πὸ ἀπε ἀδηλις 
ἡοἢ δος!ρὶ5 πδῃς σοπάϊτίοπεηι. [π|0]] στο ἰσίτατ, 

ΒΙίσοιη βοτὶ Ρεγοσγιπῃλ ΠΟῚ ροῆς. (ὐλυάες ΔΌΓΘΙΠΣ 

Εἰ αά οι ἃς νηΐας τοῦτα παυτατοηΐριυ5, Οἰμά ὴ 
ὑπ ΔΙ" ρατεα, ]λ] ἐοτην ἀοϊοία: σους Πο- 

ἴσπος (ογάϊἀογαμι ἃς ΠΡοτα!λαπι]ορ ΠΠ]ατογῦ » τογ- 
ἰπϊηῖς ἃς ροττίς {πὰ ἀεί δείαπα.» να επθιο θη} }5 

ἀτοτίι5 1α ἀησαίειπι σοραπηγοδζ τηετι Π6 ν]- 

τα τ ῃς [14 ἰοοα !ς φιλὶ οἰτία Ηαζ τγδηίσ τς ΠΠ1ο» ργο δὶ - 

δηγαγ, ΑἸ] 01 ἐρὸ αυοα; (πὶ υποσἢβ ρει ΘσΎητ15 

δζτα ριο μετα 115. Ν6...η05 αὐ ἢφς ἀοςοίπιι" [6 
Ἰρ(ῃ δά πος ρογασποτῶτϊ, ὃζ ργίφητια Πογ ηο5}ρό- 
ἴθτ ἃς (ιαπίτου Ἔχεερίπιντ αἰξτοτῇ βίςπείά5 4 πᾶ- 
δες ἀρῆς. Οὐὸ ἀ (1 18] ΡοστΙ τας πῈ}}}} εἰς δά 4π|ο- 
ἴδ πῃηρεαπτότο ης {ἰδὲ φι!άξ ορῇει απο πιἱηῦῇ απηᾶ- 
ἴος ἸπυΣ Π σας ας [Ἔτίς ΠΛΟΧ ξιριττ ἀσο!ρΡ65 [ροί. 

Εις τοτΣ. ᾿ ὅϑι 
Μαρφκίω. 

ΤΊ ξένος ὧν ἔρῷ σϑημὴ ϑες μασης. Ἐκ ἕςιν ὀφ- 

, ϑαλροις ξενίας εἰλῶϊα,ο Ὁ κώδλος αὐς ὃ- 

μϑίως "ἢ «οὺρ αὐ αἽΓε2). Κἡ δ᾽δι τὸ μδρ, λδτυψα). τὸ 

συ ϑυς ἐσεῶ. “72᾽αρκοίσεως ὃ “6 ς, ὅτο σιν, ἐτὰ 

ὄμμασιν. λ᾽ εἰσὶ Κῷὴ ξένοις Ὁ πολίχοις οἱ τὰ ψυ- τ 

χῆς ἀϊγελοι.εἐ μἰω ὃ βοςῖχος ἔφαγε Ὁ σπηλλωνα 
εἰς ξένον. ἐδὲ ὃ ὕλλας δ ἡξακλέα"ἐχ ὃ λικυμνι(ὃ 

δ ῥαδώμανϑεν. ἐ ὃ ὁ πεϊοκλὸς ἃ ἀγέλλέα οὐ ὃ ὁ 
χούσιπωος Σ λάϊονιἡϑα ἃ σιμερόιε πολυκρα τῆς ὃ 
σερυος. κἡ Ἢ πέρσου μμειρᾳ κίε ὁ ἀγησίλᾳος. ἐπ οἷ- 
σὰ Ὦ μιειρακία τὸ ὀνοκζα ξένοι γ) οἱ ὄμξ φρο, ἡ γὴξ᾽ 

πρὶ οἱ ποίσ μοὶ Φ ϑυιλρίοσης" χρῷ ὃ ἀσκληπιὸς ἀϑὴ- 

γαίων οὶ ὃ ζει ἡδύ. ὁ νοῖλ Θ’ αἱ γυ ΤΠ ων ἡ ὁ ἥλιοξ 

ποϑ]ων᾽ ξένη 7. ἥ ψυχή Ω σώ χαίος. "ὸ ἣ ἀπ όων, ἐξ- 

δος ὃ ἡ χελιδὼν τὺ οἰκίαξο ἡ ὁ γαννυμήδης Ἢ ἐθαι-. 

γϑ.»» ἡ ἀλκυωνγγὴ πέρας. ὁ ἐλέφας, ῥωμαϊων.( ὃ 
ὄρνις ὁφοίνιξ τ ἰνόῶν. δεν μὰν ὁ ξένος αὶ βρασδύς"ἢ 

ἢ πολαροὸν οἷ σρῶτοι ϑεαστίῤδιροι, (ὃ τοροσπυνϑσι. 
ξίγα κῷὶ τὰ γράμ κατα. ὧκ φοινίκης γὸ ἦλθε. χαὶ 
σειρίωδων γύφαι. ΚΟῚ ἡκάγων ϑτολογια" οἷς πᾶσιν 

ἥσδιον χρώμεθα, τοῖς ἐϊχωοἴδις ὅτι Μὴ] μϑρ, απ αϑιον 
. ᾿ Ι ΊΑ ἃ... ΩΝ 3 

τὸ δ, κί υτον. φῇ. Ολίφρρον τὸ Οὐ ζειΟν. εἰμεΐνων χο) 

ἐρᾳςὴς,ὁ ξέν". ὅσῳ (ᾧ αὐ τοήῆος τὴ ὠγνωσιᾳ. χα 

σορὸς τὸ λα ϑεῖν εἰφαμέςεοςς. εἰ ̓  σζῃ καὶ υδονῶς; 

ἔϊγράψόν μὲ σύ. χῳ} ζοῦς ὅλ φράτριθ'. καὶ ὦ: 

Ἴύλλων παρ Θ΄ ἡ δὲ φυλὴ, τῷ ἔροΘ΄. 
Γωι αἰχκί, : 

Ην χαλζίω ὑπὸ τῷ Ῥόε, δεῖ Ὁ ἐραςῶν ποὶέϊ- 

ἃ ἅν αὶ χαταίλοσον ἀκ δστὸ Ὁ) οοιρ᾽γὴ γὸ ξένος, 

δχιοροὶς δύνα) “μέν. τὴ πολίτης κανός. ὅσῳ κρὴ 

δὲ φρονεῖν ἐξγύξεους ὅα,ν. ὃ μδρ ὃν ἐγχώριος, αν δα: 

φέρᾳ λίϑων (ἃ ποντὸς Ὁ μδῥοντος. ὧν τὸ ἑδραῖον αὐα 5. 

κη ὡρόσεςιν. ὁ ὃ ξένος, ἔοικε τοὺς ὀξυτάτις ϑιοῖς: 

ἡλίῳ κὶ αὐέμοις ἡ ἄςροις, "ἢ ἔρφτι ὑφ᾽ ὧν καγὼ “ἢ 

γὸς οπυόρδυος, δεῦοο ἐλήλυθα, κιγηϑεὶς τοροφεῖσᾷ 

ἀροίασονι. μῆ μ- δ᾽ ἱρεσίων ὑδρίδης. ε ὃ γὼ νὴ “πέλο Φ 

παϊπαοσδώμᾳα ἠτίμησε ξένον ὀνΐᾳ κἡ δαῤξαρον. ἃ 

ἡ ἑλέψη δ σὲ αὐδὲ πα οἐνίᾷ. ἐσ] ἡ Φυλλὶς ὃ ἐκ ᾧ θὲ 

λφήῆης, ἐδὸ ἡ οὐ δρο μόδα δὶ τορὸς αὐὲ καΐζαηϊαύτα, 

ἤσεσαν γκ ὡς παρὰ μδιὺ τ ἐζχωρίων, μίαν “πόλιν λσμὰ 

βαίεσι. δος δὲ δ ξένων πολλαξ, εἰ 5 δοκεῖ, φέρε 

ὄἄχισωυθήχας ἡδυέϑω τὸ πρδίχα.ἢ ὦ ᾳῦϑα ὠμ.-: 

φότεδοι μδύωμδν, ἢ μ΄ αλληλων ὠκέϊσε ἀπέλξη- 

μδυ.ἐ δέχῃ τῶτο. νῶϑι ὃν ὡς σπυέῶς υδ ἰχθις ξέ-. 

γὸς,οὐκ αὐέχα). χαῤρει 5 μεϊβξολαῖ)ς ἃ γὴς οὐδης 

μιιαξ:τὶ γὸ ἄλλο αἱ παρίσες ἡ μέρα “ειλα ἀηϑονῶν 

γομοϑεῖ, ὅροὶς χρὴ ασύλαις σδ)αγραφόγον τὰ οἰκεῖα: 

“νὰ Ὦ σὐνοίαις ςενοχῶ οὐ μεθα ὑφήρθαϊϑειν ὀχνοιιῶ- 

χὲξ τὸ πινώχιον τὴς χωροφιλίας. “αὶ μίω 
κάγω τῷ 

ἔρφοτος ξένος" κὶ σὺ Ὁ καλλοις.ἐ γὸ ἡμές τοὺς αυ- 

ᾧ «πήλϑομδν. ἀλλ᾽ αὐτὰ «οὐς ἡκοδξ χατηλϑε. τὴ 

Ὁ ποιρεσίαν αὐνδ[ῶ δεδέμθα ἡδέως. ὡς Ὁ ἀςρὼν 

οἱ πλιέοντεξ. ἰδέ μοι τὸ, ξένῳ ξΏ) μεὴ γίγνεται πρὸς 

τὸν ἔρφτα ἐμήοδαν, μλὴ Ἀ σοὶ ἀώλυμᾷ ἔςω ὡρὸς τὸ 

συνιέναι Τ ἐρώπαν χυς᾽ α᾽ φυία δα εἴλε νυ κφίρί: 
ΚΚ 1] 



392 ΘΕΈ ΟΝ ΘΦΈΘΟΑΥΜ 
ὥσσερ ἀδραςος τον πολυνεήχζω πρὶ τὸν τυ δέᾳ. ἐς ιειηδάπιοάπηι Αἀτγαίξιις. ῬΟΪγΠΊΩΕΠ) ἡξαιοι 

γάμξ ρους ἐποιήσατο 621 τῆς βασιλρίας ἔκτισιν. εἰ. 4105 ροποτος αἰοίαίτ» Δ ΓΟΘΏ] δανον ἀμῖψν 
τις ὁποκλοίᾳ νὼ ξένον συρὲς ὀναῦσοῃ 96 χοντα ὩΑ.- 415 ΘΧΟΙ 1 δυ!Δ 1} ρεγ ΓΙ Π ΠῚ» 00 

.7 ἢ ; ' οχτίησιιθ, τ ρααυῤεξιν ἂν δ, ὐὗθθα (ζι ον τος, ἄρτε ἰρμθη)» ἅτ νγθητεπη Δ0 βαφταηῖομι τλλ}"ἢ 
ς λῷ τὸ χᾳθμδμον σθέστῃ., κῶν ἐν, μὴ Νο Πασοηηἶδ5 ὁ νχοῦ» πεαῖς Ττγευέραπι ᾿ ὭΡΗΝ » γλρρναῖς . ἢ ἐ ΡΤ τὴ Φὃ μιμοὺ τὸν λυκοῦρ)»ν}. ξενηλᾳσίων ἔρως ὅκΈχει. Ῥογοργιποσαηι χρυ ΠἸοπ τη ἁποῦ ΒῸΒ ἀρ ᾿ἸΝΝ 

Μωρᾳκίῳ. ον τὶ τατον . ) ὴ 5 Ἷ ἕ Ὄ Ν᾽: ἶ Ῥεσ. ἮὟ ὦ ΜΗ 

Οστεόχις σοι τοὺς ὀφϑλμας ἀϑέωξα γα -ὦ ὃ. πο : γϑο νι τς Τα νὰ αὐ  ὕδαθι Νοτιος εἰδι οειίος ρατοίέ οἰννι 40 τῶ, “ἡ: ξ πελϑης ὡασέρ οἱ τῶ σήκτυα αὐ ἀπίνοσουτες ὁ Αθεν ἀὰμείθτδ ; ντίμσιεηα τὰ ΕῚ ΕἸ ͵ ΩἹ υ ἂν , ἦα ε 1" Π 1 γι τ τοῖς ϑηθίοις εἰς φἰξβσίαν τὸ φυγεῖν κρὶ σὺ μδῤεις ἑ- τνῆφρσρας πκρμρροάξαργ, υὰ ἱπ]:- ω ν ΝΣ ἄρῥαν γομυς ΐἝ τοτατδτα Βαδολης Ἐττοσραποβ ΠΡ. Πάρι 
δραιος κίοκοις ἄμιοις ἸΣδώναν γα ΤΑΙ ἀπαξ αλ- Ἀμῆχε ὃς τῆα!ος ἀσοοΐαβ» 4 ροίξαυδπη ἐμιεὶ ἌΣ 

λοξίαν καταλαβό ων. κπξ τῇ δὲγο ἡϊαι τίω απο τροίρῃρην ϊαίεγιπε, ποῖ ροῆίιης πεν" με ἂν 
ναἴσεισιν. κ᾿ δὴ πάλι» ὥσσερ εἴωϑοι ἐποίρω τεὶ βλέ- νι ονυϊρέοης. Ἐτίτετιπη νὲ (οἱθο ραίρερτὰς τὰ ἃ 
φαρῳ. δαύπηηϑι ἤδε ποτὲ καὶ τίω πολιορκίαν λὺ- ποῖα πθποταπάθι » ὃς ουπαμμμυίομεηι ἀλη Ὁ 

σον. χα] νοῦ ξ ἐν Θ΄ ἄλλων ὀμκοίτων. ἐκ ἀκούεις Ἄ μῆνα ἐπο  ἀφοεα, ἐρέων να Ἔ ἤν μϑ (ψις 
“ .. Ἄδα 3) ων , - ν ᾿ ὙΠ 2] “Ἢ, 

962 καὶ ἐ(ιῖδλον Δ ΘΕ ΚΟ ἀρ ορ Ἀδὸν ως αὐ πΑρδως -αφέρη δι, ἐπρταο εἰεἰπβαιηρνι" “΄ 9 ΚΟ] Ῥες ἀρνος ΜΑΦΟβΗσ μώς, χθὺς ὦ αἱ ν 1 ἀρ πο ρουίουϊο ςοπίξιτατυδοαημἅ Ρέϊο. κρῖ οἱ 

ὑσδωρ᾽ κομάζει εἰὲ οὐσδεὶς. ὅτι τὸ σξεςήόιον εἰς (ύ. πὸ ἔδις., Ζιοπίαπι ΄ια βδῃ) 21 ἤδης κ Κν 

τίω «ἰοὺ φλόγα, δποροόταζον' εἴτε ὧκ πηγῆς κομμί-- ΓΘΡΟΓΙΤΙ ΟΠ ΠΪΠῸ ΠΟῚ ροτοίξ » {π|6 465 αὦ γῇ ' νῇ 

ζοι τς εἴτε ὧκ ποτῶμοῦ λοιμᾷξαν οὐαὶ γὸ αὐτὸ κὸὺ ἴοητζο,ἤιιο εὶς ὁ θυσίο Παπσας. ΝΑ ΠῚ 4 ΔΗΊΟΓΕΣ 

- τ γὼ- 11 

-:ῶΣ 

᾿ 

ἐξ 

ἃ ̓ς ῆ 

Σ Ἷ 

ΡΝ ΟΣ 

: ΤΕ τ Ξ- στον ἘΠΞΙΞ ΞΞΞ, Ὁ ἀπττῷ --Ὁ- : τ τ ΞΕ σφεα .- Ὡς --.--..--  . ---- 

ἜΤ ᾿-εἰΞ τὸς των βαν ἀν στὸ «----- -τ- -- Ξοῦονς π ΕΣ. πΞΞ- τ ΠῚ Τ΄Ξ--- ΈΞΞ " -Ξ αϑε 

“ Ξ-Ξ τ --- ΟΝ ΞΞ Ξε 55: 3: --Ξ Ξ Σς;: ταῖς - ξ-ς τῆς “-κς 3 - - - 

- προσρις τε ν πον, σοὶ - ς πῆρ, ὡς τὰ Ξξ -- ------ -πι- τ ον ς τ - ἸΕΤᾺΣ ΞΞ ἘΡ Ξ 35 εὐ δ Ξ.ς ἘῪ Θ΄ ἐ- ὉΠ ΕΣ ΞΞε ----- τ δ “«: --Ξ- Ξ..--- ταν. τ τ ς - ἔτ -ε-- τος ---.- -- ασίσο τ ἼΣΗ τς Ξ πα ἼΞΞ ΕΞ τ -5-.- τ τς -ἰ ᾿ ᾿ τ τ - : τας ππστον κ- Ν - ποτ" - -- -- - - ς 
3 Ξ ΒΕ - 

ε ον Ὁ τς δ εν Ὁ μον δ τόσαι μ ; Ιοια λοντὰ ΦΑΝῈΝ τοῖς πλέούϊας ΘΕ βαρ ε ἐβροθα,: μρπ ΕΥ4ηξ ἐαυΐάοπη ὃζ ἀπτοτί5 Αχὰ ὅζ συμ 
σαν αα κἡ ἔρωτος πέβαι κοὶ ὀφθωλ δ «νοῦμα- νέμτί, αυϊδας ἢ αὶ ἔφηλς] ἐπρ σατο πῦ Ἵ ἐᾷ. Ὁ ᾿ ͵ μ Ω ᾿ ἤγεεν:. » . Ἷ] τα, αἷς τις ἁπαξ ονογεϑεὶς. καί ϑύεται" τῶτο μδὲ τὸν. Ηος ἰσϊτατ πο ΟΠαυγάις αυΐάοπι Ἡπὶ τ μΕ- 

353. Ὁ 3. κἂν ὲ 2 ͵ » “Ὁ 1 τ δε ανὴ Ϊ Ὡ ] . ουυῦ ἐκ εἰχόν Θο, ἡ χαρυβοὶς. ἐμτορόϑεσ μον ὠκξ-. πΐταπα πὰ πασξγασίωπη; ἃς ῃ ον υν ἐμὸν" Ῥ εἰ ΐ 
ὝΣεν, ι , ἡἸηδδον: ίας ιθᾶτ, (Ἀ]υτὶ5 οορίαπι «ἀ]ρι(οἰτιτ, ἀγάογε ΓΕΡΕ νος 

"2 τὸ ναυῶγιον Κα} μμθον τις ἀνα μείνας, σωπηθίας : Η Ι (εμλοὶ ἀεἰαῖ 
Ε ὝΔΑΓ Θν ἐ Δ ͵ λας ὨλΘάἸο ροίασο. Οἱ νοτὸ τη ἤος πηατο Ἵ 
ὑ δὶ κόρη ἐόντα πρλρινη ἐζθ σῷ οσέϑις φῇ μῃὶς εχίξας ἴῃ Ῥοΐξογυμῃ ποι ράζεῖ, 

ἵαυτίω ἅπαξ τίω ϑώλᾳοτων καϊζᾳ ῥυεὶς, οὐκ ἔτ Ἧ ἩΞ 
᾿ 7 Ἴ25, φέρ χεται. Μωρᾳκίῳ. ΘῈΣ εἰρρόναι “ἕ 

Ν᾿ “ 2 Ι! « ἤ “ὁ .“Υ:- . ᾿ Ν 

Ου ὄρνις αἱ καλιαὶ δέχον᾽). υς ἰχθύας αἱ πέ- γὲς ἐχοϊρίπης Πα 5 Ρ ἴτε 5 [Σὰ ἀπ: ὡς 
Ὅαι. τὸ δμεμκαίῳ τοιὶ χαλοις. κακείνων μᾶρ,, ᾿ λ σα]. Αταις ἹΠοτπα αι! πὶ ἐὸ ἐ ἡ Ἧ 

,ὕ Υ̓ "" 
Ἶ ἃ 1: .“» πλαΐύαε μέϑισα μδρυν «αὶ μιεζδικουυύτων. ἤζλοτε “ἰὐτογαπι δὲ τγαπ[πηίργδηται τ αἱ ἐροίϊ! γὲ 

"δ᾽ ὄλλοις τόποις, λγασι τὲ αὐτοι ὧς ἀηου αγοἱ ϑοίε ἐπα {6 τέρότά σρροττιμηϊτας αῦος " 
ας ἀε βίῳ τοῖν ρ χά. Ἄσιος ἀφῦοος, ὡς φοδισμίρι ποίη, Ατ ρα] τίτι4ο. ἢ {απιεῖ 1ῃ οσα]ο5 ἐς εὐ κακφοί. χῳλλθΘ' ἢ ἁπαξ ἐσ ὀφότλμθις ρυέν, οὐκ τῆτ,ποη Διηρ Πὰς ἀπε ας οχ μος ἀπ μεπο πο, ΝΠ: 
9} 3... ΕῚ , “ΝἍ ͵ «' ΕἸ ͵ ᾿ ᾿ . 

ἔτ᾽ ἀπᾷισιν ὧκ τούτο τὸ καίγῶγ5. δτῶς κῷγω ὉἙ ἐροῖς ΕΧΟΘρὶ δι στο νηδιάληυααηε 1Π ἢ πι ΚΕ 

ὑπεδεξαμίω χἡ φέρω πανταχοῦ τοῖς 1 ὀμμάτων τἴιθυ5»8ζ ἤμ τπηοτοάζυγα σαυ τὰ [τοῦ ἸπΕῚς ἝΩΣ ρεῖ" 
Ἶ " , ΎἼ ͵ Σ Ις Ω - Ν Δ 

συχ]ύοις. κῶν τε ἐμὸς τὰς ἐλϑτὸν ποιμώ)ν εν μοὶ ᾿ Ἐρ νἱάοτὶϑ αἴηὰπς φἀδὸ ἘΡΕΝ τἐν ἐὺ εἰς 
δοχὴς κἀν καϑὴ ὃ πείθων τοικὶ λίϑοις. κἀν το ὅλι-. βαρ το πρη αὶ ρδο τάρ εἿΝ ΜΗ , 5} ἔτσι ς ῃ ᾿ῖ45.). Π|16 1Π ΥΩ Π1)1 νι ἢ ϑάλαήαν, αὐγή σε ἡ ϑείλα 7“, ὥασερ αὶ ἀφροσῖ- Ρ 5. ΠΕ6ΊΠ ΡΓαΤ)» 1 αἰηι Πρ 

ὃ : ͵ὔ 3) " λ “ ι ἌΡ ὼς , ΗΣ (} 

ΤΑ βυϑος αὐ τε ὅι λέμωνα, αὐτὴ τ νῶν οἰξέ- ΡΟΪς τὶ ργατίο ἤιις, ταπηοη ναἱαϑταητιὶπα ἰδ τ 
, ἴω) »"»"» ͵ ἐ-- τ , πὰς, ᾿ ᾿ Ρ ᾿ ᾿ Ἷ 

χίς κσλτοι, ἐσδὲν τοιθτον ἐκεί ξυε.}. ἡ γὸ εἰ καλαὶ χοὴ ετὶᾷ ἢ Ρίορς Βιπίαπι, Ππ|, εἰς αυϊάεπὶ ΠΕ δ: μι! 
5 ἜΝ φείϑεν ἦν τς Ἀλρβμοι τας 

χαρίεντα ἄλλως, ἀλλὰ μιάξγ μμόρευς. καὶ μἱωὼ χῷὴ Ραΐζο εὐληρίοις, Τὸ νοτὸ ΠΠπυ5]οσο βύεο εν ν 
ν ͵7 5 ἊΝ 5 » Ν - ποίφ μὲ πλησίον “πρόμος, τὸν μδρ εἰκ οἶα ὅπως ἡ- σβσαπη ς᾽ μτάθος ἄῖηπις ἀρ Αρα " 

͵ εν Ὑ-} 5 ν᾿ “ἃ ΤΙ ( Ϊ ἸΟῚ πη6 φαϑιςτει σὲ Ὁ ῥεῖν αὐτ᾿ ὠκείνα νομήζω καλὸν ἃ μυόέΐᾳ ἷἱ (Δυὸ τα ςα τη) το [ρ  οἹάπλ, [016 Ἰοεο τε ἣ Χ τις, ) 5 γέ ὉΠ ΘΗ Μὲ Ἰηξογίας οδαπιδαΐαγοναι 1115 πος 417 καὶ πολὺ μείζον αὶ ϑυιλοτίης. ἀπιόων 2. δῖς ὅραγον, Ράᾶτοῖς : (κατ, ἀμας νἹάεο ον. 
. ἠλωυσο.Ὲ ΡΟ ον ἧ αιδηγινοῖΐο. 511 ποέξείςαῖ, Σ μδρ ἥλιον ἡγϑμαι ποήζωκέναι, 6 χῴτω πε βασὶ.. ἀκ ...ὕ. νὰν ὦ ἀλδὰςς, ταχαῖ (6 }1ς είρογατα αἴημς ἴα. 
(ν.αὐτ᾽ ἐκθνε ἢ φα)ν]ν ὃν ἐγω βέλομεαι.ε! ἢ “μύοι-- Ρ Ἱ 

β ἐρωτος τὸ ὕδωρ χῴεται. πιο ἐμὰ, πῆς" χὐμώρρςνς σβροτρη 
Ι ,ὔ -» ᾿ ΟΣΙΣΕ Ἣϊ , ψ ἝἝἭ:Ἅ Ψ ΑΗ ΤΠ}. Γωμαμκί. γυττὠῷ, ἡβοξξ τοι ἼΣ ἢ Απάνοϊερηαπιυς ᾿ "ἡ ᾿ 

, ͵ δὲ ἊΝ ε Ϊ ἢ ᾿ ᾿ ͵ 5 8 τ 
Γ᾿ ΗΑ | Ἷ τὸ καινόν αὐδρολήνψιον ττο᾽ τις ἡ τυραννίς. Ἰρρὰ ΣΑΣ Τ ἠρἰἐίβόλα, ὅς ἐγ 15 ΠΟ 6! ᾿ εἰ ᾿ λ ᾽ ἀξ ἢ] ἢ Ἧ}] ] 

4 ῳ Ἵ 6, ω ὃ: ἣ ᾿ ϊ αὶ ἔτ ὶ ᾿ Ϊ ε 0 

Ι 

] 

ἢ 

το χγνυξ, δύο βλέπω μόνες ἀςέρας δ ἕσπερον 'ῷσ. ΘΟ ΠΆΜῸΣ ΒΡ 0 
Ψ ΤΓωυαμκί. ν᾽ Νάε ΤΊΘΕΙ. ΔὐἸλῇ εξ 1 3 συὰπῃ Ἧ ἐἢ (Δ΄ 

ΠΤ οΟϑιν μου τω ψυχίω κατέλαέες. ἢ δὸὴλο-- . ΘΟ] 5,ὰ χα. ὃς οαἽξε}]α τορε5, δέ ποῖ ηδ’ 
δὰ τ ραν τ ναὶ , ἘΣ ΣΝ το νρΣ ΡίθΠτϑΙς δείδιη ἀπιοῖ οσιϊογιπὶ αγοα ΠΟ ἢ (πὶ 

γοτ ὅσο ἜΝ ἥ Ἶ πῇ φ᾿ ΣΈΟ ἧς: 46 Ιάτον ἴδιις, (δ« [0]}ς ρα ρος τὶς βιμηδῖαΡ αὐήδτι, 
᾿ βασιλεῖς. κο τὰ ὑνψηλα ἰὰ τρὶς καΐαλαμ ἈΘΕΚΘΗ, Ἄταὰς (δ ηἢ πη 1η αηϊιηᾶ ἰηστοά τα εἰ ΟΠ ΓΟ Ἰὐγέ, Ὁ ϑέρως ΧΥΝ ὀφϑωλρὴμ ἀκρόπολιν εἰ ξυλοις ᾿ τ ΝΝ μ᾿ 

᾿ 9 πλίνγϑοις ἀλδιὼ μογοῖς βλεφάροις τειχίσας, ἡσυχὴ κα μικρὸν τω ψυχὴν εἰς δύνεται. θυ ον 
, νίνο ν- 



ΠΥ ὌἜΤΝΕΓΊΥΕἜΝν “νον τι ΨοοΨΨσφσοοσοοο 

΄ 

ΕΡῚ8 ΔΟΣΙ 3.. ΝΜ 

νΕνοϊ πους, ΠΡ οσ νεγὸ νὰ ἀπ ἀπϑρασπαχ νῖ (ἀσίτιο-- 
ὅτι 5, Οὐ }}} νεγὸ αιιδιηργ γι: Ρυ]ουϊταάιηξ [ἐἢ- 
τπης,οῦ ἤδης Ιρί 4) νταπτιΐ πιαχι τὸ γ ἀοοὸ ΄συοάά 

ογβάο νοΐϊεητο οαάρῃι εἰσ νίατη δ δεσὰντα ν οἱ ορῖα- 
{15 δὰ ν]ἀειχάπ. » τυπ δά πγαγοπαάππι Οσσ4 01,5. 
(αὶ δηϊον ὁ ρθιπμαι ἔλοιξετὶ » διθ για ὃς σΟΥΡΟΣ ΠΣ 
οἰοραηχια το[ὶς 5 ΟΡΘγο ΡΥ ΠΟΌῚΙς ριυϊομυιταάπις 

Ἰθθσϑι το 1 }{{15» ρυλπ] τδια ἠἶς δαϊπλασα ἀο- 
Ομ ἔἘις, Ἔχιγαηθα ἰπἢιιχίοη 5 ργιπιὶ ςοξρι 15» (οἷς 
Ῥεαζογίτο, αἰἰοιῃι Ἰσηδη ἰΔπάατα. τα]θε νίραὶς 
'ἃζ νυ} }] αταως [εγατίοηθι θογοτα αυαὲ ο]6ρ:- 
ἰξὶς ὁορτταῖα, 1 ΓΟΡΟΥΓΕ ΠΟη Ροτοῖ8, Βεατος Ο 

4!) ἃ ἠατιτηῖα ςςφοο5»8ἀ 4105 ΔίΏΟΥ δαϊτῆ «αἰ φοςοί- 
ἴμπγ ἤθη Βαῦει. 

Το ποίας. 
ΤΙ λυίΐζγαας εἰδὶ ὁσαίος» αυοιποάο 1] ἀϊ σαι 
ἊἋ-718λ5 ροτζας ορριρηδηζς5, δ τα εἰὰτη ριαμάϊο 
Ἰπιζιις 65.110 4115 τα ἱπεγοάχιῖ» ΠΝ υ;4 οσ Βα- 
Θῃξ Δ γατΟΓ ΠῚ Δ. 406 Δ, ἑΠηΟ ΓΟΡΙ1114115», 40} 0}: Πὶ 

[ο]ὰ ςορίταθας σα ν οἱ οθατ,ὃς 1η ρας Ποιτίη:5 ΡΒ1- 
ἰοίοραιας Ῥταοορτίβ οἴη Π6 ΠῚ Ορογᾶτα 0 ἀρ πτιᾷ 
Ξ“οπίαπγοθας, Αἴας ἢ]ς Θιι] ᾿ηοοῆδτεαϊ αιηοιε;» ντ 
τα]" ἴογσα σοηζριηρίατοταν ὃς ἀς (δ ἔαητῖα οὐτοα 

Ομ) πτανδγξα! ἃ ̓Ἰπμ τοτοῖ » δ 41] να ΠΟΣ Ἱ ο͵τ- 
᾿ραϊτοπθ5,υχημς τορογες πα πο ςοἤπτας » αυα Ε10 
νιβοίνᾳτιν ἀποιι 1 ΠΠ λα » στὴ (οἷς νηὰ σαγγογθ, ὅί 
σα ἰπιηα τοσοάφητο αι! θπὶ ρου ο ἐτατὶ , σοπηρίεια 

: τῷλος 
᾿ 

Ὰ 

νοτὸ σαυάοτο,ὃς σαπη Γο]ἰ]υο [γάογαπν οῆοτο {πλαὶ 
Ἔγγαγς 7 ΠΙΒάϊαυις ᾿ηυϊυη} δις ἱποοηροξζαι ταὶ τη - 

ἅποτο ὁχ 115 αι: οἰγῶα τς {ἀρτρΠ)γ Ἐογ 5. ααὸ νο- 
τὸ Παιηαπο αὐποτὶ ἀθά!τ οροαπι ἃς ἐογπιοίιζαι 5 α- 
ρεθξα σαρτιις οἰἘ,οηγηΐδιις {11 ρο Εμαθ εἰς τα» πα- 
ϑίςδις» 11. ἢδῆς γησπιγεπὶ οθλης {Δ πὶ προ α- 

Ν, . - 

ἀἰτ,ὃζ αιαητὰπι αὐ οχτοείους ἔογπτα τγάχοῦῖτ,, ταητῦ 
1ητ}5 σοησ παῖ ὅζ ξοπῃροηϊτ» αἴας τποη]ητ4 

ΝΛ. (Ωυὸκ αυζοιι ἰητγὸ ἀοςοἤοτίς, [απηθη 48]- 
Θὰ ἸπτοΥά!ι οἰδ 7 ηρέζο γετὸ ἴῃ (οπππίπιη Δθ τ, 

Κ χογΐ, 

: ̓ ἡ ο5 σψυϊάδιη οευΐος,αηο. Μεὶ νετὸ τλ] (ἅς 
ἔχοι. ΝΝδιῃ Ἰῃ 1115 ππδσηᾶ 1ητ6 ἢ Πσδητιαι ἃς 

Ρι ἀἰδητίατη αοϊτηλάμπογει, 1 Πῖϑ ΠΙ λαμ) ἃς ρβηὸ 

(το! οταταμη οροτγοίτατοιη. Ππηριάφηξοβ Πα; (ςἀ η6- 
46 οσουΐταμα παθοῖο ΠαισαμαΠὶ ροήμης, 4υοα (ς- 
Ὧ10] ν!άογαπι, Νοὴ ἰσίταν ἀθστθηζ Δ] Π10 Πη6Ὸ ἀ]- 

ζογο. Νου ν]ά ει ηΐατα σουνα Ἔχοθ  θητοι ξογιηια 
Πησα ατὶ οἰοραηεὶα ρεἀἰτατανν 66] » αἰσομάς, (ςἀ δὲ 
Οτῖρτ!5 ΓΘ. ἀσο» ΔοΠτγιηιδ ἃς ργεσίθας. Αἰ ηϊς ρτό- 
ΡΟ] ηγὸ τπούϑυι σοτίτ, Μόγειη δπτεῖτ σοτίτ, 1 

Ῥοτοῦ πεσ!ίσοτα πηανάατα Παρ! ΑΠΠΠπηοτᾶ (Ἀτο ΠΠτ. 
Ἐτοηπα ποίθηγθηι δχτγο μᾶς ὅζρεῦ νῖπι δάϊρσυμης ἴῃ 

σα (ΘητοητΙ Δ» 1410} ἰρῇ Τα ρι5 Δηῖοα νοχοσᾶς. 

αατάοπι ρτ αΖυιαπι ἀητοῦ τα τογγαπη ἀφυοϊαγοῦνη!- 

ἂἃ}} ΡῬγατοενηίσαι [οἷοι ΔΉΪΆ115 ρα] γᾶ ποπῦεγδῖ. 

Ἄταυς 1 60 σομτ Πρ  αΓΙ ΟΠ ΟΠ οὔληθαΣ ὃζ αἀπλτα- 

ΠΟη δα ροπορας. 1 ερυξαῖα γοτὸ ρος ειταά!ης 
᾿αμγαιγα,αθ 110 πάτο τορι ἀϊτ,ὃς ἰὰ δοουδδανίεγα!- 
ἴσζοιῃ ἀεάαίξις εἰ» σαἰυς ορετα (απτ Τ γταυ]!ςα; 
τοοιδτοπθς μα Πγ]. ἃζ σαν αἴζα αἴθε γισοτε οοῦ- 

ἴάτηδῃ) ἃς ἢ μ᾿ φ'αειρ ἠέγω σε: αὐ π1ς Γορ4 Δ ΕθῸ ἴδ, 

ατὴ τἰ πα} ςοπίοητίο. Ἡοτ ΟΠ τὰ 25 το ηγῶ- 

ΟἸ τη, ρτὸ ορεῖς ἀΐπτπο» Ῥὰπιᾶτα [οτηριτοῖπα 5 δὲ 

Ρίο Ὀγθα: σοτροτς νοϊαρται ρεγρετυά τηριηοῦᾷ ἀ- 
ἀά ρει σθηϑιΟυς ομἰαι ἀρ: 5» οι Πα (μης ὃς ἔλς]1α 

ΘΠγηὶ [τοί πα Ομ: νοτὸ ρῖὸ ἢϊς δίδουξατα 65» Ὡς 

ϊοζάο Φυϊ δ οχρεϊμιοῖο ῥοῦ» ιιάτα Ὀεηρυοί ει! 4. 

ἕπς 
ὋΝ 

ὡς ππονός. ἐλόύϑερΘ’ ἢ ὡἧςς γυμνός. ἄμα ἡος δὲ ὡς 

φξ οτης Τα ἢ ὄμμιοΐα ἐπεὶ ρώτα στουΐησι καλλᾶς, 
ὄχ τῶτο κάλιςα ποὶ καίω. ὃεξ τινὸς οἷρια, ϑελής- 
στενζος αὐτοῖς» τίν᾽ αὐά ἱεὸ δεδὲν χοὺ τὸς εἰς τὸ βλέ. 
πτιῖν ἡσθονὴς ἘΠ) ΚΟῚ τς εἰς τὸ λυπεΐάϑεη «ὐροφύ- 
σξως" τὶ γὺ ὡ φ«κοὶ Ἅδελοςυ οι ἔρωτος Ὁ τῆς σεὺ μψς:-- 

τον ὥρας Φϑκεραοι λἰορτυρές ὥοφτοι ΓΝ ΠΝ πὶ 

χα’ ἐπυ:σεύσοιτε ὥρὸ πτὶ εἰ μεμεῆθϑϑαι τίω 
ψυχίω ἐδιδαξατε τὴς ἔξωθεν Ἐχιῤῥοὺς κοφότοι ὁ 
ἐζι σωδ)ς τὸν ἥλιον νο λιποῦσι ; πῦρ α λότριμον ᾿ 

ἐπαν ξἰν" οι) ευῶ αἰ τρυπνεῖτε χοὺ κατε χαὶ λρ- 
μἰξζεῶς αἼταδλ ἀγεῖν ἐν εἰλεῦϑε δε εἰν μὴ εἴυνα κ(ε.. 

Ψψοι. ἀαῆφρίων ὼ “τοὶ γι ὧπ οϑιετως τυφλῶν ἐγ 

ἧς ἔρῳς ὁσδὲν οὐκ ἔχει, ' 
' Μωρᾳκίῳ. ὶ 

Γ Πέκμλειόν στ τὰ ἔμμαΐ πῶς σοι, ὡς οἱ πὸ- 

Α λιορπούων οἱ τὰς ἀσύλφες κ) συ πίω φρου- 
δαν λα ϑοὺν, ἴνοδὸν εἰ.λέ)ε Ὡς σὲ οισῆγα νυ εἰμιῆ - ταὶ 

ὄμακατα » ἐρφοτικὸν χοὶ ἈΠ Ὡς ψυχὴς ἡἣρόμδρον. 
ἡ γεπολα; μὰν μόνα ο εϑυφμεῖτο ἃ ἤθελε πχῳ). : 

τὸ χαάλλιςα ἐαπου σδεώκει φιλοσοφῷσοι. τὰ ἰωῦ αὐ τὴς 
δέρῳς τὰ ἐφανϑ νῶτῳ ὁρᾷν. χαὶ αἷθὰ τὸς 50 ζῦτα 

ὄντος οὐσίας πολυχηραΐμονειν. Ἀφὴ τίνες αἱ τῷ παν- 
τὸς πεοίοοοι χαὶ τὶς ἡ (αῦττι οἴ λουστε αὐώῴγ κῃ, Τὸ 

σκέμι μ(α ἐοθόποι χαθιέςαΐον. ἡλίῳ συ δραμεῖν καὶ 

σελζωυη. συ ΐωνοίυν- ὕσει! μὲ οὐπ: ση, σιευηϑῆγαι σὰ 

πλυρου μδμῃ τοῦ τε ἀφδλῳ χορῳ τὴν ἀςέρῳν συμ" 
πλανηϑῆναι καὶ μηδὲν ἄδατον μη ὲ ἀϑέαζον κατὰ- 
λιπεῖν δ ἐδ γὴν μυφηοίαν" ἐφ᾽ ἕ δὲ αὐ θρῳπίνῳ 
πλυσιάσεισα ἔρωτι ἑώλω Κάλλοις ὀμμίασι, πάντων 
εἰμιελύήσεισει ὠκεινων, δι ἕν τῶτο ἐσατόσανοε. κὶ ὅσιν 
αὐ τῆς ἔξω μερφῆς πείσῃ, τοσῶῦτον ἔνδον στιν θη- 
σι" κὴ ανήμυζᾳ μισύξιαι. τὸ σ᾽ εἴσω παρελϑον, φῶς 
μδμ δεν ἐν ἡμέρᾳ. νύυκίωρ εἰν ἴγαρ γίνε). 

Τωναμπῖ. 
Αἰ μλυ σεϊμιατα,φελαῖ" τὼ δὲξμαυτῷ μισῶ, 

Ἔν» εδιρὶ γὃ σωώεσιν πολλίω σωωέγνωχᾳ. τὶς 

δὲ δενΐω Ὡξδλεργίων. αὐωίφχιυτά ὅδ;ν. ἀλλὰ χαὶ 

κρύπηειν εἐἰσὲν συνώμδμα ὧν ἑωραλαν «ἰπαΐξ. ἐκ ἐς 

φέςημε ὃν ΠΊΩΝ τῇ ψυχῇ λέροντα. ἐκ διὲς τί 

δὔκομον, τίω «αὐ πιοόσωπιν; ἥκε. αώξηϑι ἀλλὰ κ) 

“ρον κὶ Ἐλσῦσον γα) δεήθητι. ἡ ,6) φίλα σα εἰ- 

97). «σείϑεϊαι ὃ οὐδακούειν μη συναμδμη λίχναν 

οοῤυφόρων. κοὶ γὴ μὴ βελο εϑύζω, σύρεσιν ἔξω χρὴ 

βιάζονται φοινένν, ὅσει αὐτοὶ φῳοφλαξόνες ἐπήνε- 

σαν. ἀμέλφωρν ἔρωτα εἰς γὴν καταηηήναι, μόνον ἃ 
ἥλιον ἠπίστετο ἡ ψυχὴ καλόν.γἡ ἦτο αὐτὴ τὸ ϑέα μ(φ: 

κ) σαῦμαᾳ ἦν. γευσειμδίη ἢ ὥρας αὐθρωπίνης, ὐκ μδν 

ᾷὶ ασεδὺς ὠκοίνυς κα Τέπτοσον. Εἰς εὲ ϑηΐείαν ὑπήχ
θη 

πικϑοΐν. ὃς ἔργα ϑυρκυλιχα καὶ χαμαμκοιθ Κα ἢ 
Ἀ 3} ς. 4. 9,.,.0.φ9,.». ἢ 

“χορὸς ϑτυλῆος Κ) χάνωνα αὐτίταξις Ὁ, ἢ μαγῶφβ ἢ 

ἐγώσε. “οὺς Σ ὦ τεδα ςὴν κῳ χη. τ τῶν ὃ οἷ ποιν τον 
᾿. “ἃ ͵ 7 2 ᾿ Ι Ζ Ὄ ,ὔ Δ » 

σὺ τὸ φαρμκακον.ἐρίο ἐΦυ μοέρε ποιημζαίῷ ἀϑαναία,) 

βραχείας σώμαϊος ἡδονῆς, μνήμην αἰτιλ
αθϑσεια : 

͵ Ρ Ν 7 4 Θὲ τι 

γήρω. ἃ υδϑὺ γὸ δωσής, κοιναὶ κἡ ῥίον θήλεος παν- 
Ν ἄν": εἰ ͵] 

τὸς ὦ χτήση αὐτὶ τότων, τ᾽ αὐ εἴποιμι.οσει δζγοια, 



-- παταππ πα σσσονν σον 

-ῶν .- 

ΚρτΎ. 
τῷ ἀρόνμνδαν ἀδπιῖ μα Κα 5: ταρος δ ἐν λ΄ ς ̓- τ» »- Ξ ξξξεεῖς ς - 3 ας. ΘΟ ταυας. Ξε ταξειρς Ξ-. ".Ξ ὑπ ετ--- 

». 

, ςῶσις » ὠκρι( ὡς σοι συϊγέασα τίω τῷ χοροστέπου 

494 ὈΙΥΕΆΘΟΑΛΥΜ.ἊΟΘΒΆΕΟΟΒΥΜ 
ΜΝ δ, ἢ ὁ κῶν ν,υν δ΄ ὰς ιν » χὰ το 0, 

καὶ μνήμη νηονὺξ ἀφ᾽ ὧν κὶ μήτηρ 15 πατὴρ γινεῖαε, ὃς πιοιηοτία ὃς ποχ ἡαΐριις αλᾶζοῦ 40 ῬΆΤΕΥ εἰπειτας 

Μεοιρᾳκίῳ. 
Ο Αγαμόβινων ὅτε μδρὶ ὀργῆς ὀεράτει, καλὸς 

ἰὼ κα ἐχ ἐνὶ ϑεῴ ἀγλαὰ πολλοῖς ὅμριος. ὄμ.-. 

ΠΩ 
δός . 1115 6 - 

Οὐαπιδιηοη οὐπι [Γ4 ΠῚ μεπίο Ὁ ᾿ ὌΡΟΣ " 

δ νς ᾿ , πε ταῦ 6 ις νη ἐδ τα τ|5 4115 1111}}8. 
τὰ τὴ κεφαλίω ἵνκελος οδὲὴ τεοπικεθαυνῳ. τ κροϑ κυρ : 

γ᾽ ΠΗν. ̓  " " ἀὐηαρύαις ἡκόρ μας" ςαριτέημπε {{π}}}}5 Ἰου! Τεγρίσοσανιπονοίηβιμο Ὁ δι 
ζων  φΈρνον ἥ ποσής ἡζων!. ὅτο ἡ οψηβζημθνοι τῇ γρείζοτο Νερίαπο 5 οὰπι νοτὸ ταγρίτογ Δ01ΠῚ) ἱ ὁ 

γ λυχύτητι ϑυμβ, 'ὸ Ὡϑϑς τοῖς ἑζίοοις ἤγριωτο, πϑῖῃ δχρίογος, ὃς ἔς συ θη παρδηηλαῦς ; δ᾽ 
᾿ ΕῚ ι “ἢ . δ ἱ 

ἔλαφος καὶ κύων ἐγομάζετο. κα) τὼ τῷ διὸς ὄμιμφ- ἰοοϊος ρταίσογοῖ, σθτιιις δὲ Δ 15 φαταθαζαγ» στη 
᾿ Ὁ 5... ἡ Δὰ ᾿ ͵ δ ἶηὶ [ΟἹ] Φ ; χο ἐδαιμϑοσὺς μδ γὰ ὀργίζεῖ) ἃ χεῦῦες χρὴ ὄφεις χρὴ Ιουβ ν αἶσα ν] 1] σοι ρ οἱ. γε ον γάναθλ. 

! εἰ " ᾿] “Ψ “"“ ΟἹ ν 

λύκοι ὁ ὅσω ἄγλα εἰ “οἣἢ) λογισμῷ ϑηρία. καλὸς μετὸν ον τας πῇ ἀπὲ παρόν γυλομμθ Δυτο πὶ 
3} ΄ Ὁ" ΄ Ν ᾿ ΧΡΟ : - αὔθρρρπος (ὃ μὴ γελάσεις μόνον λυπεῖ, μήτοι γ)Χ6 νὐρ τορι μ᾽ Ἰτέηδῥθ Ὅν ᾿ ἃ 

Βοιπο ἃζ ποη τὰ δὶ Ἰοῖιϊ4 αἰποϊοησαυ 
! ς Ὁ 7 ἢ , ᾿ ἀσπὶς τ ΟἹ Γ1616115 ΤΑ. ὨΊΟΙΟ ς 

σκυθρφῳπότερθ᾽ ἑαυτῷ γυομδυ Θ΄. ὁ Ὡρέηᾳ δὲ ἐσὲ αυδη [δτηοτρίο εἰσί 4ϊον ΝΟ ἀδοεῖ αυζεπηνῖ οἱ: 
εὐ ΣΝ ΄ αν Ὺ ς : νἀ Δὴ ἃ 
ἡλίῳ 18 καρ ρερύαν νιφέλίω φοργξα »λεῶζ. τίς ἥκῳ ναΐτι παι θὰ5 οραυςατατ. τα νεὼ εἰρίαιοος ) 

͵ 4 ὸ ὦ Τῷ Ἁ “Ὡ" ᾿ , ται - 2 

τήφφω αὐτῆ τὶς ἃ νυξ.τί τὸ φυγνον σκόζος ἦτο, μ4δία- “0 ποχ,ηϊα ἐροῦσι παῖς οαἰ]σονίυρτάοοοα ) 

σον. χα τάςηϑι. ἀπύδος ἡμὲν Ὁ Τὴ δ ὁμμάτων ἡμέραν. Ἀράάς πορὶς οουοτι ἀΐδηι. 

Γωνωί. - ; 

Χϑύς σε ὀργιζομδρίω κατόλοξον χοὶ ἔδοξα ἐν» "τ Ὗ" 
7] Ἵ ’ ΡᾺ ᾽ «ς ΄“" ο»ωἤ 

ἀλλίω βλέπεινυτάτου ὃ αἼτιον,ἡ τῷ ϑυμβέκ- Ὑ ὙΈτΙ το φοπυπιοταμη ἱτὰ ἀορτα μβοπάοραια καῖε. 
: : ; , - ταῦ» 

Ἡκουβων τρις ὌΨ ν) εραγ αἰτατ ν]άογο. ΗΠ ὰ5 αὐτε ολαῇο Ὃ ΜῊ 

χάραν.νυν δὺ (μεΐζᾳ ποίᾳ σεαυϊίου, μὴ ὃ ἀλγριον βλέπε. τυθυτὶϑ αἰ οπατίοναια ρίαπὸ τδ] ρετυτραθεῖο, ᾿ι 
549. ,;.9 “ : ᾿ τῷ ΝῚ ᾿ ᾽ ν ᾿ ᾿ 118 

εἐδὲ τί ἀφοοσίτην κα λέω ὅταν ὀργίζη) ἡ δὰκ ρύη. 5 εἰεραητίαμν ὃς ρτατίαμ)Νσης νετγὸ ΠῚ τ επεῖέ 

οὐ δὲ τἰωὺ ἥραν βοῶπιν ὅταν χαιλεπαήνη τῳ δι. κα ̓  Ἰρίατυν πεᾶας τεισουν [46 » ΠΕ] 116 ΚΕΝ "ὦ 

οων ᾿Γαίοιτασ αὐζ ἸΔο τυ πιάτα» ΠΕ αΜΕ ; ν Ἂ ἊΝ Φι δτς ΜΡ πῶ. 

ἮΝ ἡγῦν ΝΝ ὟΝ ἱδεῤήδιται. ἘΜΌΝ ΟἹ πὺρ Βρορεῖη οὐ Ιου (ποσεη(επεαὰς πραγοοὶυ με 
αὐλρες ἔῤῥιψεν. ὡς τὸ χορῴσωπον αὐτῆς συϊχξονίᾳς. δατατ. ΜΙ πεῦαα νοτὸ οὐιαηι ἰδίας δι εοίοαθδο νι 

ἡδῪ πὴ τὰς ἔρλννυς σὺ μδυίδας κα λύρδῳ ὡς τὸ σκυ--ὀ τυτι οἷυς ἀεξοτγιαγοης. [810 τί απ) Ετίμπος ἐμ 
θρφῳπὸν αῤνεμδμαωε. καὶ (εὶς ἀκάνθαις τ ῥόδων πἰάος νοςαπιιο,νττονυίτατξ ἀφιγαῃαπηαϑ» δί Ρ' 

χαίρορμδμ ὅτι ἐξ ἀγρία ϑείμνου ". λυπεῖν γὺ "εὐ ειν το σαπι ἀεἰεξεαιιιτ, ιιδα εχ ἀσυο ἡνυνε 

εἰδότος γελῶσιν ἐν τοῖς ῥύδοις. αὔϑος ΧΩ) Ὁ γυναμκὸς τε πϊτίαπι αάξοττο ὃς Πἰπναίαῦς ροτοίξ, τσ, ΠΗ 
. . . Π 

ἑ τὸ πὐἀρσούπου γολίεώῃ, μὴ φιοσικῶα, ἅνω μὺ δὲ ἘΝ ξν " Εἴ 4} τὸ τονοβαῤνανο πιο οορίν 
μὴν ρβυψα ἰμθεδασιρῆον Ὁλοκ τραν σὰ “ ταρινςς [5 αἴρεγα πδάμο βουγα 44 01118; τς οτῖρὶ 

φοθέθθυμν ϑ οσεῦ νυ  Μη 2 φαιρου τα σοτοηληι ἀθπιας, π6ηπ6 {δὶ Ἰρί το ᾶϑ ἐνῇ 

ῥύσων σεαυτήν ἃ ταῖς κωλαῖς ὑμῖν ἐν τοὺς ὀμμώσι ἐπ νοδὶϑ βουπιοῆς ἰη οζι!ς παίειιητα, [γε ’ 

φύε:) εἰ “ ὲ απιςεῖς οἷς λέγω, τὸ κατογηρον λαξῶσα, δι465 ἀρτιὰ τε εοτῦ συ ἄϊςο ἢ 1811 ναοῖς» οὔρς εδὲ 

ἤδεσου τὸ σσεόσωπον ἠλλαγρϑῥον. σ᾽ γ ὅτι ἐπε. συΐιην ὃζ ν αἰταπη ἱπυηγαζαῖιπα φοπτομαρ τατον ( 

͵ δ δ Ἀ» , δον, 9 ὸ ᾿ {8 αὐ πὶ 

φραφῇῆς." γὸ ἐμίσησεις ἡ ἐφοξήϑης ἡ ἐκ ἐγγωθα 
σεις. Εἰ φουιραν τοννρν ηβαλξδρ, οἰ ϑεην ὐτν 

Ί Ἵ ΠΟῊ ΟΘΟΡῚ . 
ἡ μυετενοήσεις. 

ΠΟΙ ΤΙγαὰ ΡΟ 60 ᾿ 

Κ' 

Μειρακίῳ. Ῥοϊϊοἰώ:. 
3 ἊΝὋ γ} Ν᾿ -.4 ; 

πέσοι μδρ ὡς εἰκαζω. τῷ σ᾽ ἔργξ Ταιϑυ- 

| | νίω ὀκνεις. εἰς ἃ ασράππταΐᾳ ὅσο οιοϊδώσκεις. 
ὃς ον 7 " » ᾽ ΩῚ 3 Ι 

“ον έτα). Ἶ 
μ᾿ “ρὰν: Ὲ ΡΟΝ ἀχὸ φὰς Ὥυμεν Ἀμρλῳτος ὩΣ οταγ οι Πίης ρα ϊομ τὶς γείεγια [πηΐ ἀρ" Δἢ 

ἜΦΗ Ἂ εὐ Ὁ ρε πη αχνυ εις Ῥοίαν αὐἰπα,4αὶ ΝΠ γουπι ΑΘ ΒΠ]]οηι αὐ Ὑ τοίαπὶ Οὐ ναὶ 
ὦ κόρ το ὦντευ εν ἀρμοσὶε (ἐ αριςογεῖτον )΄ ὅσοι ἡοη Βδης Ηδιπιο "ἢ ὃς Αὐἰβορίτοπίϑομηηεδ το 

ΦΙλοι ὡ ἐέδγα τη ξιφῶν 50 δὲ ὁπολλων ἐκ οὐδ μή- ἔασίαητ οτίαπη νη δά θη (68, Αροἱο νετὸ ̓  " μὖ 

τῷ καὶ βοαΐχῳ ἐϑήτευσεν ; ὃ δὲ ἕξ δὺς οὐ τὸν γαννυ- Αἀπιοῖο ὃς Βεαηοῖο ργθοῖο (δγυϊὺ ΤρΡ ἡ ρθν 
͵ “ “' Ἂ Ν ΕΝ Α " 

μήδην ἥρπασεν ᾧ χαίρφ τὸ σεφτῶ νέζαρος ς μόνοι ττϑαπηρρς ὑλατσαλε πευρεὶ τεσ ο αυϑί! 

ὕνδον ν ἐμὰθ' μεϑρλον μουῥηνἐουμῆννν ὡς πῦλι!. οἰ αἱταῖοη, πετοδγευόναν ς δ᾽ μέσον πλατο το, ἢ 
μὴ φϑονίσης ἐραςοῦ σφαυτῖ δοῦναι μὲ ἄϑανα-- τ ἀατο ἱπημηοττδ ἐταῖο πὶ ποη ροτοῖ ; κελύσο. ἐν] Δ εἴα σι ἐκ 3) γ Νὰ ΦᾺ δ 97 3. πὸ 9.5 Σ " ᾿ ΤΡ, ; ρϑ΄ 

νέεδι Ω Ὄς δ Ξ ἀυτε ψυχν ἐν »τος, ὦ οἷς α.-- ὨΪϊτΩΔΏ Ροτοῇ. Ουὸά {1 ̓ ποτϑά!Ρ 116 εἰ 45 βοῶ 

ἌΡΕΝ φοἔτοιμος ὅσο ἝΞ σιρήνγα ὅχιταης τῶτο ναί. τάτας [ππὶ δὰ οδεπηάδμι τηογίθπι» ἢ {11} Π οὐ" 
εἰ δὲ πλέκω τὸν βού χεν ὠπονθρφτε ἐὶ καϑαιρήσης; «ἴΐάτα παης, Οὐδά ἢ Ἰαχυοιμ ποόϊο» ψ5Ὁ τ μΝ 

͵ Γωυναμκκί. , ἄες ὁ Ποτηοὺ 
7 Ἁ Η Ρ γ᾿ 5 ., 

Ϊ ζ Ελαύεις μϑι μὴ βλέπειν, κάγω σοὶ μὴ βλέ. ΤχοΥ!. .ἀολι1 9, 
Ἵν" , ΄ δε σι ΜΝ Ἢ τ; Ε, Υἶ 1 

Ἧ πεοδς, τὶς ἍΜ κελοῦει γομοϑέτης.τις 5 ὡκρ,- ἐδθς, ΤῊ] ης νἱάθαμη δέ εβῸ Εἶρι ΤΙ 04, 

νο. ὃ μηδέτερον κεκωλύζαι, μήτε σφαυτὴν ἀφαιρὰ Ομ! πος ἰυθεῖ Ἰερ!Πατον. Ομ " εἰ πιο 
τὥς εἰς δλίσειξιν δὐδοχιμήσεως, μήτε ἐμυὰ Ὡς εἰς Ομιὸά ἢ πριιτγιηι οἱτ ρεο δίταπ» ΠΕ μὲ ἀεἰτ' 

τέρψιν ὡξουσίας.οὐ δὲ πηγὴ λέγει μη πίης.οὐ δὲ ὁ. ἸΡΙ Ιαυάσηι οἰζεπιατιοηίς φάϊπιά5» ΒΦ πο , 
υέ ; ἐξλτοη ς λουϊταϊόςποα; Κ οοης Ρ1045» “πόθα μὰ λαζης. ἐ ; χρεὼν μοὶ ͵ ὰ Ἰ5Ταςιςατδ» 66} ΓΟΠ5 41 

μη λάβης. ὅσ λειμιῶν μὴ φιροσέλθης. ἵπου τας Ὡς ἐπι ρθκευ ργάταπι η (06 49. 

“ 7) 

Ὑλαδι Φ . τη8 τε 

᾿»"" ταί 65 ντ σοι) ιοίο. 56 ταὶ ΡΝ εν 

τιῖ5.Α 4 αυιᾶ5 κο5 αμβωρίς Ν᾽ πάς τὶ Ἀπηοῦες 

Ξ- 5 ΞΟ ῈΡ 9. ΞΞ:- ἰἱᾳκυσ τ Πα πῶ οι Οὐ πὸ , 

μ᾿ 



10} 

ἢ 

Πα66. 

169170 

Φ 

πα 

ΕΡΙΞΦΤΟΙ͂ ἢ. 

ἸΏΒ ΠΟΥ τι δῖ ἀ τ ἰεσεϑ δέ πεῖτη νἹδτόγ 5 «᾿ἰτασπς {ε- 

4, φιιθν ταστη [γάιις ρεγα!άιε, 

ἙἘκΏλ15.4 1 αγ114146 

ἦν αι άεην εἰς εαάἀέ ὃς νπα» ἤπεὰ πιατίτοοίαα 

40 δάαΐτοτο σοπτιησατ. Οὐοά γογὸ ροτίςαϊο οἰξ 
ὯΔ.) (δουσιιπι, Ια σγδτιδην Πα εῖ ΠηαΙΟΓΕΠΊ. Νοη 

ἘΠΙπΠὶ δάἀδὸ τηϑηϊβοί τα ροτοίξας οχμ!]αταῖ, ντ ΠΠΠ1ο τὰ 
δζ ἀγζᾶπα νοίιρτα5. Οπιης νογὸ ξαγτιιατη (Ο]οῖ 
εἴα εἰς θη] 1ὰ5. 5ἷς δειά ΝΙερταπιδ» ΡΈρισοο διι- 
ὅτι (ὐσλῖε ἃς Παρρίτεσ δατο» δαμαθοιυ!» ἃ τὰ ΟΠ1ν81- 
116 4}115 ἰῃτεσαμιοητὶς νηάς Βασοδιις ὃς Αρο]]ο ὅς 
δύσι] 65 οχἐξιπς ὃχ δά αἰτοσῖο ἡατὶ α1}. 11οἱτ διι- 

ἴθ ἩΟμοτας δ] Δ απόποτα ταπι οὔ Πρθητοῦ νἀ 
ς δζ σὰ πι νοϊαρτατε 4υαη 40. οἴ) 64 οἰὰπ) ΦΟΙζ. 
ατῖτὶ δηΐπι ροτοίξατοιι παμταυμῖς τὰ. ἔαστιπι ὅσ 
ἴο 1]. 

εἶ (115. 
Ληγοίτι5,ἢ. ἄς οὐ! 4615 ὃς ̓ πηπηδη}8,15}15 Θ(ξ, 51Π 

Ὁ Ο]λοίαιις ἃς πιαπ ἤιδτας ᾿απηοηνίε ἰσίταγ νταβο δά 

ἔδει, δὲ ταἰΓεγϊσοτάϊα ἀγάτ ἰη δηΐηιο ροϊταμη ἢα- 
5, δζ ργο πλἰΠὴ5 ἀΐατασηο τη π6 ΓΕ», [ζ40}} δζ ςὅ - 
ΔΏΓΘ ἢ. απ οὔ ἀσοὶρ᾽15»,δζ τοι ρ 5 ΔΓΕ Ό ΟΥτΘ αυοά 
οἸὰτη ἐοσιποίος ἀοίένα!α, Παρι) δ πα] Ρορυΐα- 
τὸ5 Τγγάηος. τ (ΟἹ ΠἸοἴτυς ἰαπχ( Οὐρά [δπτῖο 6 11» 
ἸζδιῊ:)16 τὸ σαμδταητουπιοτάϊηηαε ἡθέξοηζε» ῥεῖ" 

ἴα δατία (υἰρθατ, ὃς οἱ οσατίαηι ναἶτιβ οοάρεει, αέ- 
ἀΔιηοάυμι (οι οσοαΐτατο πυδίαμι οσουγίαξιο (ο- 
ὅτ, Ωγ ἀ τἰπηθο αιια: ἰᾶται οἱξ νἸἀοτούδογρὶς 4! ἀ θη 

ἀΠα  Ο» τ Αχ Πα: γογὸ ρυρείσαης. Ν'οἶτι5 νΏΠΙΟῚ ἔπ|5 
οτοῖ ἃς τῆρος Ῥγοῇ οιπέζαπάο σομδ 1 Π}}15.» τὰ 

Φυ!ἀδιηρςοἰετίτον οὈίςαι! ΠΟ] 65, Ε89Ὸ νετὸ ργθοατὶ 

ὅζαις τοράτς ἀχοζα 5. Ὠτεαιδῃ) Ἰριζυγτοταπι νοΓ- 

ἴσα αὔθατ, ὅς ΗΘ μης δα οτος ριφίῖο Πι,ᾳ4α Βοσρεῖ 
ϑΙ ΠΟΥ ΕΠ. ΡοΥ ἤλης ἰλημισίῃομα, απ τὶ οτὰς οἱξ 
1υταιχάα, ᾿ 

: Τἤχονὶ. ͵ ᾿ 
Αρθάμα ὃζ ἢ ρουιαλάοας, Ρόγοα]οίμπι (υιηριᾶ 

ἐν ἐονὰ μανία αν ρα σηκστι ῶ ῬΘυομ αι [οχ πλϊπματιγ, Μαγθῦ 5 αστς 
Ῥτρου ΠῚ ΟΕ Δγοσ. Αἷ (τίς οἱξ 1ἰς απαΣ 4] Πρίδμὴ 
ΓΟΟΠρΡΙμς ᾿ηγροτγατὶς εἰΐδ ἰῃ πχξῦα ἐρξιο ἐπένε, ἡμϑμ 
ἀυὰμῃ (ργοθιιὴι ὃς ΘΟΟΠτΟΠΊρτι ΤΏ ΓΟΓΟ φομῆοὶ. 

εἰναι». 
νῶν τὲ αὶ τοτηρὰ δἰ αάᾶς τϑοἰιη]5: ὃζ ἰλπυρὶ- 
Ἄ 2 ειη τείεςες, ποιὰ οαίπι παταζα αἰ τς Π{πτ,1 ἃ ἅγ- 
ἐξ πος Γασυ ἤπια νεχὸ 6(Ἐ δογιην αυτε ἀμ {ἃ 
ἀπξ γος ροτγατίο. [τας ππθαμν φοη ἢ την Δα] ἂς 
ἐσιουο, (δρίτς σοΠδι ΠΕ ΓΙ» 8ζ Παρ Ποσμιι ΟΣ 

Ὅατα {ττ,4}}} απ πιαχὶ ἐς δαππι σοπαθηίαης. Ἐξ 
ϑῆς τῃλτῃ ἰαηυσί ηδνραταο ποσοτίον»Οιλπ 4118 νοΐ, 

: ἴδ τϑῖ, 41} ν ὁγὸ ἐδίτά ας ἴῃ Πυϊμογ15» Ππεπιδεπιο- 
λῃγ Ποιπθγας αὐὐ Επραοϑ οομλᾶιῃ ἰη ροίτετίου!θ. 

Ῥατείθας αἰοτς Ναμι σαραζ βογειιβ αὐυϊτὸ ᾿πσα πα ἐμ5 

ὡς ϑίβατα Μίποτια; Ππαυτάθῃι ῃ6 απο αιυϊάειη αἵ- 

Ὦ ἡ ν]ἀογὶ σοπι θη » ΠΘΠ6. ἸΠΟΓΠΓΔΠ,. 

μι ρίπος νετὸ τἰδὶ ᾳπτ πάπα ν» πεαὰς παῤ μος 
ὶς Ἰπηγίπὶ οἴδοῖατ, πεημα ππρ65» ἄξαυς σαΠΠρθ0. 

ἀοῃγαάτηοάπιι δαΐπὶ πεαυδηιαπι Ἰπ ἢ ἄτι) 4-- 
βξξζυιη ρεαῦοπς οςι}} οἰδυ, πο με ατς ἰαπασο 1 
ὁγιησίο ςοηχατα. διε ἰσίταν παρά Ἰσαπηξεί5,Πππς οἱ]- 
μῷῳ ΘΧΠΠΊθιις, πποῇ ὉΠ, 1115 ἀιρ τί5» ἔς Ρασρατίοηι- 
᾿ 5 ὃζ ἢςτθίς, ἔπιε [14 ιαρίαμι τον ἰπατίοης,οβ,- 
γε] ρα! οΠτίτιάο {πὸ ἀϊαταγηΐοῦ, 510. ΘΉΣπη ΠΏ1- 
“15 05 Θχροτίςς (ςπθέξιτ!5. 

πον δὴν ΟΥΥΔῪΝ 
γύνωι χοὶ σὺ τοῖς γόμοις. τὲ δεν ὥ, το, παῦ στι ὅδε. 
σγόρον ὃν τὸ σὸν ἀςρον ὠπωλεσεν. 

Γιωναμκὶ ὑπ ὅρῳ. 
Ὁ κδρ ἔργον ἕν αὖτ᾽ ὅδ! ανο)ρὸς αὖτ᾽ ὅ51 μιρι-- 

χϑ ολυλίαι. τοῦ κινεύνῳ σῷ αλερφό τερον, τῇ 

χώρλτι μέιζον.εἰ γὺ ὅτως γ φαρεουῦν σδυφοάίνει τῆς 
ὀΐξουσίας, ως Ὁ δ σποῤῥηῶν τὴ" ἡδονῆς. πᾶν 5 Τέρῳ. 

πϑότερον τὸ κεκλεμμδρον' ὅτῳ κα) ποσήσδῶν ὑπῆλ- 
9ε πορφυρφὶ κύματι τὸ ζοῦς χξυσᾳ ὕδατι καὶ βοὶ 
Καὶ δοώκοντι καὶ ἀῆϑλοις φοροναλύμιᾳοιν. ἀφ᾽ ὧν 

σὲόνυσος ΧΑ] δαοῦλων ψ( ἡτακλὴς οἱ ζὰ εἰφιχέαξ 

τοί. λέγᾳ ὃ ὅμηρθ' κ9} τἰω ἥραν ἰδεῖν αὐ τὸν τότα 

ἡσέως.ὅτε αὐτὴ σωυγφ λᾳθοὰ" τίω χὸ αὐδρὸς ςἴζ: 

τόϑηεν εἰς «λοσείω μοιχείας. 
Μειρᾳπίῳ. 

Καλὸς αὐ μ᾽ ϑηριώδὺς, αῦρ ὄξιν' αὐ 5 ἥν 
() μιερος, φῶς. μὴ κάε ὃν ἀλλὰ σῶζε. δ ἐλξε 

βωμὸν ὦ τῇ ψυχῇ ἔχε. αντιλαξῶν βέξαιον φίλον 

ὠκυμόρα δεερεαξ. καὶ φϑώσαις τοῦ λεόνον ὃς μό ν 0)» 

καταλύει τοὺς καλεῖς ὡςπτρ οἱ δὴ μοτιιοὶ τοὺς τυ- 
οαννδς. ὡς εἰοθοιχο γε, φροναΐ "Ὁ εἰρήσεζ), ἐιὴ μ6λ- 

λοντός σου «αὶ βιϑασύνοντος, τὰ οἥύεια ἐπέλθη" καὶ 

τίω τῷ χορφσώπου συσκπιἰσξοσι ΠΣ ὡςπερ εἰωϑὰ 

τὸν ἥλιον κρύήπειν ἡνεφῶν συμ» ἐδο μή. σδεσδοιῳ εἰ. 

περ ἔςιν ἤδη βλέπφν ἕρπα μδβ δ λθ΄ αἱ ἡ πειρφαὶ 

χνοαίζεσι. τὸ ἢ τοῦ στοπον ὅλον ανθέϊ φῦ μελλοῦ.- 

τες ἐϊπρώσωρδρ.συμὸν 95.» εἰκάσοι μὴ ϑελῆσεις: 

ἐγὼ ὃ ὀκνήσας «πη ϑηνθ! τρὶν διωῦ στ τὸ ἔαῤ ἀπᾷλ-- 

ϑεῖν ὅλον κὺ χήμωνα ὅπιςηναί» δὸς αὐτῷ ἄσρος ἔρορ 

Ὅς, «οἐς τότων Ὁ τὰν εἴων αἱ εδεὴ με αὔρλον ὀμῦνα): 
Γωναμκί. ΕΝ 

Μοιχὸς ψσ) πέίσας,σφαλερῴτατον αὐ άλω-, 

κα. κοὴ ὀσδυνηοὸν μὴ τυΓχείνων. τῆς ῥδὺ γα 

᾿δωοανγίας κίνοεϊυν Θ΄ ὁ νόμιΘ΄.τῆς ἢ λύπης μιῶϑὸς 

ὃ ἔρως. φοξέιάϑαι δ ἄνκοινον σχυχόντα ὧν βέλεται 

τις »ἢ αὐιώϑ εἰμλούμδιρμον. 
Μεϊρᾳκίῳ 

Ἢ Παινῶσε αὐτισοφιζόμδρον τρῦ χρόνῳ καὶ «ὐδι- 

Ἐ κόηηοντα τὸ “ἡδεια᾿ ὃ γὸ ὠπῆλϑε φύσει, τῶ τὸ 

μϑδει τόχνῃ. ἡεδίςν) δὲ ἡ «ἦρ ἡπολλυμᾶρων αἰ άκ[η- 

σις ὡς τε ἐμοὶ συμ ολούοντι πείϑοιο᾽ σῇ μὲν κεφα- 

λῇ, κό μ(φι. Χὸ μιῤἈέτου σοὶ 2] βοσρύχων᾽ ὡς Οὺς μιν 

αἷς παρεοἰς συϊεα ϊσξαϊνην ἠρέμα.(ἃ τούτο σου τὸ 

ἡἡίειο τις ἀφαιρήσεῖ) ῥᾳδίως ὅτε βέλεξ). τοὺς δὲ; 

τοῖς ὥμοις δγηκα ϑηῶτω καϑωπέρ φησιν ὅμηρθ" 

τοὺς δὐξοεὶς ὄπισθεν κοῤιᾷν. κεφαλὴ γὸ αὐϑοῦσοι ἡ- 

δίων πολὺ τῷ ἡ ἀϑηναῖ φυτῷ. εἴπερ 79 δεῖ κ) ταύξ 

αίω αἰωὰ ἀκρόπολιν μὴ ψιλίω ὁραῶτι μὴ δὲ ἐκόΞ 

σιμητων. το δὲ ἡὐειά σοι ψιλᾷ ἔςω καὶ μιηεδεὶς «ἶνο.: 

λοήτω τ φωτὶ τέτῷ μῆτε νεφέλη μῆτε ἀχλιξ. ὡς 

νὰ ἐχ ἡσὺ ϑέα κ(φνοε πλφισ μένα ὀμεμιατου; ὅτως ὅ- 

δὲ γἤόοια καλῇ κορδήται. εἴτε οιυῖ φαρμιάκοίς εἰτε 

μαχαίραις λεήϊαις εἴτέ ἄκροιξ δακίύλοις » εἴτε 

ἑύμμασι χα] πύαις, ξἶτε ἀλλῃ τινὶ μη χανῃ φραῆς 

σεαυτο τὸ κάλλος μακρότερον. ὅτως γὸ ἔση μιμέ-: 

μᾶνΘ’ Φὺς ὠγήξφ ϑεοιξ, 



«ἰτέας ἃς ς «ακαπας---- ον. τ ρῸς 

ΞΡ: πἰτν Ὁ’ πΕΦῈ- Ξ 

“ς΄ 

ΞΡ ΞΡ Σ  ΞΞΞ 

᾿} Ϊ ΜΈΝ 

ἡ ; 

ΦΙΝ ἐπ ΦΙΓ Σ α 

ΤῆΘ ννει!εοπια Τιυβί, ἰοπάοη 

» ὈΙΨΝΕΚΛΒΘΟΚΔΥΜ ΘἈΑΘΟΟΚΥΜ 
Γωωομῖ, 

(χϑὲς συϊωλείσεις τὰ βλέφαρᾳ ὃσον ἡ συγἣ 

σκαροϊαμύξαι πολυὺ ἡγούμείωυ τὸν χρόνον. 
μέλ τοῖς ὀφθαλμοῖς ὡς αϑιθάςεις ἐνικάλρυω. 
Ἡ δὴ αὐτῆς ἐπελαϑεῶτ᾽ τί σὲ τω φοςυρον ςΖελί- 
σάτευποῦοι, ἐσε τὴ τὶ γέγονε κἀν ἕτο αὐτὸ μηνήσωτε" 
νομίσεις ὃ αὐνείήν, ὠγή! λϑον ἔγϑτ: σεῦ ψεολζ ὡόμεην. 
ἅ9 το ὦμο ἐξίτοιυ ὡς ἑρπο Γοδῥ᾽ωυ.τἱ οὐ μόέλ- 
λω ποῖδν ξω» ὁξζελρι σῆς ε:ς αὐγὴν ὡς πέρυσι Ἣ πολ 

λῶν ἡριοοσν τὸς ὧν ἄςει ὀγαριξας κη(αλίπης" ἡ- 

φρύμαι αὐαΐ; χρηον σαφῶς ἀπολωλέναι μησὶ [5] ἐχοιΐᾳ 

ἡδὺ μήτε ἀπουήν ἔτι μήτε ραν. ἔχω μὲμ γὸ ἐψεῶτη 

σοι νομίζω οὶ τίω) πόλιν ἰξιύση κα) αὐτοὺς Φὺς 
ἐν ἐςοι ϑιοὺς ἑλκορόμες πὸ ἡ ϑίας' τ γὸ ἐψταὺ- 

96 μ9:.1 ποιοῦσιν. εἰ σὲ ποφνεῖνοι ΚΝ ραν υϑμοῦ. 

σιν, α λλ᾿ ἔγωγε ἐκ ὑπολάφϑησομαι τ ἐροζος ἐρόλ. 
Ἀ!οῦ. εἰ ἐξ οὶ σπαπίει εἶν, ΛήΝ 9 βίωι! «ἰωὼ σκελ- 

λαν' ἴτε κλᾷν,ϑεραπιύσω τὰς ἀμπέλοις. εἴχε ἐπά- 
γ4ν λοχενοις ὕδωρ, ὁ δοποιήσω τὸν δρόμον. τίς γαὶρ 

οὕτω τυφλὸς ποία μὸς ὡς σὴν γὴν μὴ γεωργεῖν. ἕν 
ἐϊξόμινυμαι τ ἐναροϑὴῆς οἰϑισμέύων, ὠμέλγων γώ- 
λαιμόνων ἡδέως τὴ) σῶν μαςῶν ὥπίομαι. 

Μειρᾳκίῳ. 

1 μο; τοὶ ἡπέα ὦ παὶ δεικνύεις. ἐὶ πωύῃ κάλ. 

λήλυϑεν ὅσον, τί σηϊουὸν κῷὶ ὠπισον. χαὶ καϑώπερ 
4. Φινὰ , νν δὐτέλ; ὦ ᾧ τῶ 

φσυφὸς ὁρμὴ σξέννύζαι. τὸ δὲ ἑόραον κοὶ βίβ αμην 
μδμοι. “χεόνΘ’ δὲ ἐκ ἐλέγχει! τοὺς ἀληϑῶς κολοι. 

εἰλλἃ ἐεικνύρι πρὶ μιαρτυρεὶ μῷδλον αὐτοὶς ἤφϑο- 

γέ, τὸν δὲ ὑπηνήτίω. πον ὕμέυθος λέγ χωδμέςα-- 
τον. ποιη τῆς, εἰσωὼς κοι Θ’ χαὶ βλέπειν χρὼ γριέι, 

εκ αὐ δέ πονγετῶτο αἰπεφαίνετο,δὶ μὴ σοῷ τος αὐτὸς 

ἐρφομᾶε ποὐ ἡλψατο “βυείων αὶ κατεφίλησε. φρὶν 
ἐδ γὺ αὐϑεῖν, δὲν ἀπεῖχον γυναμκὸς αἱ σαὶ πειρφαὶ 
ὅσοι ἀπαᾶλαὶ χαὶ «)αιγεῖς «ὅτῳ οξ ἡ δὴ χνοάξεις, 
αὐ δοικώτεοος εἶ σεαυτθ, καὶ τελεωτερθ' ὐλλὼὰ τί. 

ἤϑελες μηδὲν εὐνούγου δγαφέρειν οἷς τὸ οπύξια ἀ". 
καρπὸ χρὴ σπληροὶ κοὴ λιϑινοις ὅμοια; αἰογυμδονζαι 
“οὐ οἱ αἰλιτήθλοι ταύτῃ τὴ Τνῇ μῶλον καὶ ὠκεδι-. 
νην τω μλο δοτόῤῥητον νομίζοντες" τἰω δὲ, σειφέςα- 

Ονέλεζχον “οἧς ὄψεως. ᾽ ϑδδ ἔδι τὰ 
Ὁ ἧς -ὙΤέλθΘ΄, 

ἤ χυγί. 

Εν ΑΨ ρα!ρεθεῖς τλῃτῇ νΐ ρϑυχ Πῦ ἐπα} 

Ιου ΠΟ σιγὴ ὑοπυρ 5 εχηπιπναδᾶ γεν 
το λοιμάς οουϊοσ,ντ τινος ἀΙ ΠΟΥ οδἰυτραθλτο ᾿ 
615 νο 5 ςορὶς οδί σοῦ σὰν ργ ἀοηιευ ἴ 

Ὁ: {πιὰ μια φέσι τ. Βος [αἰτεμι Ἰρίαμ) "δ᾽ 
οὐτς, Ασίίσγατας ααζοι αὐτο ἀΠςς Πι εὃ» μὰ ἢ 
τα τ ρυταθαηι» ὃς μος οὶ ΗΠ ὰ αιοά ἀὐνιέ," 6- 
νε ταρταῃ), Ων με ταν ἢ} βλέδμγηδ [15 ἢ 5 Γ5 
στρα ξμοτίϑονα απὸ ὑτωτοτιξο ὃς Π) αἾτι|5 με ι ο πὸ- 
Ὀφη 3} σοιμ οτιφάϊης} το Πα μογιδὺ ἘΩΡΙΦΗ͂Ν Ἂ; 
σοβαν! ὁ τοεσπην αὐσυμλ ὉΠ αὐρίττοῦ» ἢ ΗΝ ἀρ 
ἔν Ἰαςυμ Ὁ) σῆμ αὐάϊτς Πς65 νἱάετο. : ΎΡΗ 
11} Γαζα γι. οριῃοῦνττς (Θατιδῦ ὃς νιρέ ἐβις δ) ἀξ 
ΤΟΙ) Θταῃ. ἐδ παηζαν ᾿ρ6] 1 (πηξ 1 νιδς 41], 1181’ τγαξξ! ἀαια σομηηιοιι. Οὐ 4 φαΐ Ηΐς (οἷ1 ἔδει "" 

Αἴάὰς δχιαπν 11] ἰοςὶς Ππὶς ταπίογηῦ» τρΠ. ΕΠ ὃ 
ΠΟΤ ΓΟΙ Πα υΩΓ ΟΣ 5 Ἐρο!είμη Οὐδώ { "μκἢ ̓ 

ἄοτο οροτζοαῖ ρλ4Πι ἰη παι ΠρΟΏςΠ}» ἀμοῖν ; 
5. τῳ ςοίδῃη ν)τθογῆτο οἷθτα Ἰγμηρθα ! ραιρογόντο, υ 
οιᾶ συγίαμ. Οἱς 610} τὰ ας 5 βυιι5, νι 
ἰμην ποὺ τίροι, Νημμ ἀορίθζου 40 δετεῖοτ» ὑν"" 
αυοά μρὸφ μα (οἹοτοίας μαμΐροτε, 50145 [185 5 
Ὠλ]]Ϊας ἰοητον ὃί οὔτι ἀεἰεέξατίους τ2Π80. 

εἰ ϊοῖι. 

δ Ι  τ 1 Πα ππρ η ΠῚ ὁ ριον οἵϊ οπιάϊ5.ΜΟΙΟ 
΄ς. Ζιτη σαῖς οἰοσαπτίαῃι, (δ ̓ πο ρὶ5 ΓΟ Π)0 ᾿ ἴὰ 
Ποιὰ ΝΑτη τι ρου δ ΠΟ οΥἾτα5 τὐδαΠὶτ, αι αίῖ μὴς τυ; 
αι! άλτη ἃς ᾿ηΠ4{, ὃς νὰ ργ18 ᾿πηρετυϑ οΧτ ΠΟΙ: ̓  
δια] τὰς αατοηι ας βγμλΐτας Ρεσμιαηεῖ ΤΕῸΡ “πῆ, 
τὸ πο ἀτσυτ οο5 48] τϑυοτὰ (απὶ οοραητϑ 0 ῥ 
πιοί, [ρά μηοηγας ὃς το πο ηἑαμ ροτπὶϑ 6 τὰ 
πῖθθε, αυλιν ἡπαϊάοι. ΡῬαβείξεηγομι εὐἸαΠὶ ἥρ 5 
Γ5 ἀρροΐϊας στατο πηι.» ροῦτα Π0 ἢ Πω δ 
ΕἸορητίδιν δὲ σοητομηρ πα] ὃς ἐλολεπά!. Νοῦ ᾿ 
ἴοπι ἤος νπαυδην ριοηᾶς αΠδι,ηἾΠ ρυπὴδ ΡΟ τ τις 
Π} τοι τεῦ “Ἰηγὰ] ἸΔπΠρῚΠεπὶ ὃ οχοίου τα 

; ξ : “ελιη 
ο Ἀπτοαιᾶπι δα π βογθγοης. πἰἢ}} διοτορατῦε 

ΠΠΟΓῚ5. ταΧ 15 ταῖς πἰηλέγα πηι τοπογα ὃζ ἀΠυοος 
Οὐ νεγὸ ᾿απη ρου δοἴο δ,ν ἸΓΊ ΠΙΟΥ 65 τεϊρίο δ ἔξηο 
ἄλιοσ. 564 φυϊά ον ΟἹ ΥΠῚ η1}1]} ἂὖ Ἑσπαςοβο 4! [ρ΄ 
ααΐδιις εητα πιης “που Πα ἀγάπαε ὃς πη} " 
ΡΙάςἰδ.Ἰσποπλ Πίαπν ἰσιτον σγαιίοτέ αοοῖρίυη 
ἰδγατὶ μᾶς (ξϑξίοης ιὰπι 111 ροϊπετίοτοπι εοῖςς 
Ῥυζδηζαο οἵϊο δί τεξξατη»ρεϊογοηλνεγὸ Π28Π} 
ΤΌΤ ἰῃ γ αἶα δισαπηθηζιπις 

ἘΝῚ: 5. 

Ερι5 16 

" 

᾿Ὁζὔῃ -- ἰκὖ με »"“ » ““΄΄ 1... ὄὦ-᾿ μ΄ “οι πὰς π΄. «ἴσια ὦ 
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ΘΕΟΦΙΑΑΚΤΟΥ ΣΧΟΛ 
“" ΚΣ ΛΑ ΡΣ ΤΣ 3 

.Ἄ. τὴς δῷ Ἶ ᾿ ὙΖ ξγνς: Ξ “)) ( ..“Ἅ4 ἡ" εἴ ν 2 φς ΟΣ Υ ς- ὙΥ 

ΤΟΥ ΣΤ Μ ΟΠ ἈΚ ΟΟΣ ἘΒΕΣ ΤΟΝ ΑΕ ἩΘΙΚᾺΣ 

ι Αγροιχιχοὶ δὲ Εται ολπί. 

ἸΤΗΕΟΡΗΙΓΚΔΟΤΙ ςΟΗ ΟΠ ΑΦΤΙΌΙ 
Ξ«ΞἸΜΟΟΘΑΤΙ ΕΡΙ5ΤΟΙ Θ ΕΤΉ ΓΟ, 

: στοίϊεϑβ δὲ αὐλατοῦία. 
: 

ΕἸ». Ογ ας Ῥίοϊηο. 

ἡ ταῖς 9. οαηγαπά! ἔλοῖς τ τι απ. ΡῬεομλ- 

ἘΞ ὁ τιον ἀστόπι σαατιοπίδας ὃς παταγα ἰο- 

δ(Ά. 78) υαοίον οἰτοα πιου ἀϊαιιτη τευ ρι5 ἂ- 

ἰ ΕυΑϑς αυνα φασι τατνυδῇ (οἰαγίρις γΔ47}:5 

Τὰς Ὀτίατας απ] ας Ἰρίταγ Μείοάυς ἀγθογξ μαθοι5 

ΡΓῸ {Ἰσσοίτι » ἀρταην ρίο 1 ἤθαῖγο ἃς γιφῖρτ θα 

Μιῆςοες (ρεοίπιθη ὀχῃιθοῖ. (απο ἰσίτατ ἢ05 4πο- 

08 τᾶς νττῖαζος ἰστηπιο ἐξα άϊο σοπαπλιγ, Ἐχειαγμ- 

χη Ὁ Πῖπιν ὃς απαῇ οχοίταης τἀ ἰαπάφιι νε Ἔγοβ 8}1- 

πος, ΟἸΐτα Θηΐπι δγβόσταας π05(ογα ἰάο νἽταὶ βοηο- 

τὸ) τα]ς Πτοτ!5 δά ν ἰσζαζουη αὐϊπιαίτ!. δῖ. εχ Οὐσία 

Ῥιοτίηας ἤςτῖ ρο τη. απτ ἐχεγα σοτριῖ5 ΡΒ]]οΙΟρΒα- 

ζατν αὶ [η τοτγα οἵξ, αατ Ρμ!]οἰ ρα σούρα5 Δαπιῶς 

(αι Βουα  Ἰθιις, Ζυχῇ ἤοπλο νεγίατατ: 

᾿ ΡΥ Ἰογ 03 ἽΜο[Ἐἐ βοὴ, 

ὙΠ ΝΣ Οὐ απ ἐστοσίαϑ ΠΉ] 8] ἀσι ἐς ἰπιογΠ, ὃζ 

Β ραίΐοτιο ἀπε ὁπος ἐαγοης. Μαχί πΊθ πὰ ἀλη 
ἔδοιηγας. Ἐπ ΊΆΙΠΙ ΄ύϊάεμι Ραη τη εις απούδῃ,- 

ΔΟΔ6 νἱἀξτον ἃς ἰηξείυς. Νοι ΘΠ ΠῚ Αἰ πθαγηι 

ῬΟΙΠΑΪ 115 οὔ νοπογατι Πιηνμ5. [τὰς αὐ γραῖα ΡΓ οἕ- 
ΟἸτοῦ,, ντ ἀταταγὴ. ἴαζοια 9 ὃς οἰαΐρι5 οὐ οἰ ταῦοπη 

ΠαΛΓαῦο ἄἀϊσδης, οὗ ἀρ!αγίαῃι Ρἰφοῦταπι τὶ ἀιοειἢ 

δτερις ἃ Ῥαης ρογαίσαια εἰἴδ, 

ἄνα. ΤΡράμο Ἐπγέίίρα, 

Ν Δταγλϊς εἰδὶ οσπαγαφηζαπι ργατοῦ!ς ὃς αὐ τα- 

Ν δας ἀρργορίῃπααας οεἰεσαπτία, Τὰ γοτὸ οοίσυγα- 

ἴξ γοιταζοπι οὐ παῦῖς Ηδ ἴτῖο οὐματῖι» αἴ» ἀπηαζοῦε5 

ῬίῸ πιῆιϊο παῦος, Οθοα ας τοιπρουῦῖ ὅι5. ΝῸΠ - 

οἴη ἀροδης ργατα Ἰῆ ἀπταπηπο ἤοτο5. ΜουλμηΟΥΙΣ ς- 

ἔϊαιη πιογτῖς οαϊ νἰοηα 65. ἃς πιο οἰξίατη εχ ποςοῇι- 

τᾶξο οοἴοτο ἀπο. Νίδμη ὃς (δ πίστι ὃς Ἰσσεηταση 4Π1- 

εἰς πτοία ΠἼλης ἐπί πα ρτοια τίθης ἔγαγασ!ς, ΠΙατὰ 

νοτὸ ρῬοιάοη5 ἀαϊτογαῖ!. 
Ἐζ). Ἐπαξιγαδ ἢ λίγο. 

δ δρψηνον οἴϊλαι πιρτίηις Παξεῖδυς Ἂς τοτηροίἴα- 

Ἃ τἰδις ργιςαζον 4ε [τ] ρἤτ αταπε ᾿ἰττοσιθ 5 Ρε- 

ἅσι νῆα ἡαδῇ ἔγο15 αύετα» ὃς ατοῖδ αύχάαια ἴῃ 
ἔχισιᾳ Ἐριτο ἀἴᾳ: ΠΊαΓΙ αυδῇ Ἰπτοῦ ἀτις ἀρ! 65 ̓ητεῖ- 

ΠΡ οο ὁ Ν ἡ πιροτι δῇ οἱ ἡνα νεν ἰο!ηᾶ το τά 

Φσ ρας, ἢ Ἔσα σις αὐτό αά [δ ̓ ρ5ά νηάα ξατῶς, ὃς αἰτιιἅ5 

᾿ Βηαχτηᾷ ἃς στα! ΠΠχά. ἸπΊργο Ποπέ τ] ΠγἹ αὐ! ηαζα, 

' ὃ Απείρατεῦ απο το ἀεῆρσηαᾶ. Θγηγϊηοσς ΙσΊΓΕΓ» 

γον κεχωλίνωται ῥθιασρον "ἢ κϑὴ ψάμμος τὶ 
7 ἵν “ 

ἢ ϑιύλροσα τίω γείτονα γίω ΑΕ ΨΡΑΥΟΣ 
γον, μάγώλζω ἀποιλήσων τῇ χέρσῷ φίω) ἐφοσδον. 

Ἠθ. Κοιήχς. Πλωήνῳ, 
ΕΝ ΤῈ μ ΤΙΞ δ μουσικὸς ἥρος φαϑέ)- 

ὍΝ, τος ἡ μελῳ δίως ἀπταρχε᾿)- ὡοδγκῶς 
τεϑὰς ᾿ τοῖς ἀσωσι Καὶ ἃ φύσιν λᾳ- 

Ὶ λίςερος ὥρᾳ μεδημθρίαφω νρίζε). 
γδ ἀκήνων ὥςπερ ἡλιακῶν μεϑυσκό. 

μϑρος. τερετίζοι γοιῦ ὁ μολῳδὸς βαμζε τὸ δίνοθροῦ 

ποιουμδμος" ϑόοι (ρὸν τοῦ οαἰγρόν. κΚοὴ τοῖς δοέταις 

τίο μουσικίωὺ ϑβιδείκνυται. σοι οοιεῦ κοὴὶ ἡμεῖς 

“οὶς σοὺς ἀαρετοὶς ἐπφιγόροεθοι. ὧκ Θεία πουσὶ γεἰρ πῶς 

κοὶ ζυπυθοῦσι ποὺς ἐγκώμιον τὰ ὑμέτεροι. πώώλαι 
γὸνεκρφϑεντοις ἡμζῶς τοῦ ῥυπτ δι βίῳ, “0, στῶν 

ἡραμῥιζοί των φρρὺς ἀρέπεὺ ἐψύγχωσας. οὕτω οδοΐ.. 

μίω ὁ κριθὰς “πλωτιος. ὴ σώμοτος ὠκτὸς Φιλοσῇ-- 

φέϊ ὁ σλὴ γῆς" ἢ Φιλοσοφία σώλιο: ποοϑϑῖσοι μετ᾽ αἹ-- 

Θιροόπων ὡς αὐθοροπος ἀὐασρέφετα. 

Αγ. Δύρκων Μόφων:. 

() Ταξίαρχρς Φ φρροξ των ἢ ϑωύκᾳςος Αμοὶ 

κριὸς δαύλωλς. πρὶ τοι ἀζαντινζῦς ἡγεβλονίας 

“ρόῦοι τ ϑρέμμσίᾳ. καπόντι πτατεῦν ϑτ μων μυέγι- 

ξον  χοήτι μοι εἴοκῶ χολέπαν ἐν τὸν πανα." οὐ γὸ 

τῶς σιμβλων αὐτὸν. εἰπε ἀρχαὺὶς ἐτημήσορϑυ. οἱιὸ 

ὥρὸς ἀςφυ χωρῶ τὸν ὀργίλον φ»οἐσ βοί σόμδωος. κοὶ 

τοῖς πολίταις τ'ὐ ἐἰπηνειαν οδυηγήσο ῥα. φήσας ἢ 

δία μιξλιηοῦτον ὁ πὰν τῷ σροιμνθ. μου τὸν ἡγεμθ- 

γα, ο)ώλεσεν, 
ΕΦ, Θέαγω Εὐρχόικῃ. 

()"» Φυσικάοσοὶ κόσμος σὲ αρῴγηνϑθ "ζθὴ ῥυτίδων 

ἐὺς ἡ δ)ωρέπεια. σὺ δὲ χορ ῆειν 6} χει- 

ρέις τίω ὡλήϑειων ἔξηπλώςῳ κόσμῳ τοιὶ ἐρᾳςοὶξ 

ὠμφαυλίζουσει: σοι ϑεργε! λφόνῳ “ραίοδιον. οὐ γεὲρ 

σὐ ρεπεῖς οἱ χειμῶνες ἐν μυετοπτύρῳ τοὺς ὠνθεσί. 

μξμνησο κοὴ ϑτινώτου. τούτῳ γὸ ἐγφεγίασας καὶ 

σωφροοσιυζωυ ἐϊξανάγννης ἐσηνειν γητή δ ὅυε. καὶ 

γῆρας γὰ ὠοϑμοεῖς κυ γεόγηΐᾳ,. «ἰοὺ οδὺ γὸ ἐπαγ- 

ἡολλορᾶρη σδϑέλψαῦ σοι. τὸ δὲ κεκτη μᾶβη ὠνόϑευσεις. 

Ηθ. Εναγόρας Ανππώτρῷ. 

ΕΣ δημιουργὸς κῷὴ τῷ ϑειλαῆϊίῳ σιετώ- 
ἕατο κλυδῶν). ΟῚ τοῖς αἹ μαλλοῖς το πολ

ώ- 

ς δὴ μικρᾷ ἠπείρῳ κοὶ ϑαλα ὁδῃ μεταίχ μον. οὐ γὸ ἀσδιννεὶν 

σταλινοομεῖ δὲ τϑοξ ἑαυτὸ τὸ ῥέϊϑιϑον ᾿μαινόμιᾷ 

ὅροις τοιγαρουῦ ὦ Αγήποῦε το σῷ γομοϑέτει ϑυμῷ; 

Ὁ υκεῦ 
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ὑπηρέτιν γεῖρῳ Τῆς ὀργὺς μιὴ ποιούμϑμος" τὸ μδὺ οὐ 
συμφιλοσοφεὶν ταὶς χερσὶ χῷὶ τίω γλῶῆαν, ἐντε-- 
λοέξ αῤρετῆς ὅρος ἀκεότατος εἰ δὲ μιὴ ταύτης κρᾳ- 
τεῖν οἷός τε εἶ, ὑξρεσι τὸν ϑυ μὸν ψυ χουγώγᾳ. οἰ κυσὶν 
᾿ὑλαᾳκτοῦσιν ἐοικέναι βεξούλησαι. οὕτω γὃ γἡ χαλε- 
παήνουσα θεί λα, ἐφοοῦ περαταίρῳ χ σείλου 
τοὶ Ἠὴς ὀργῆς οὐκ ἐνοείκνυται. 

Α2ρ: Αἴγήφος Πλατώνῳ. 

Ακαὶ γείτονας ὦ φίλος ταὶς γεραίνοις κεχτή. 
μεϑει-πόλεμον αἰ ϑείν ἀϊον φὐθδὲ τὸ “γγήσγον ἐχε- 

σιν οὔτα γὸ τοῖς παιράσι τοῖς ἡμκετέοοις ἐκπείσειντο, 
οὔτε τοῖς μιετ᾽ ὠκείνοις ἡμὰν τὸν πόλεμον διελύσειν.. 
το. κρήτοι ἀπουρχῶς τῷ ϑερισ μοῦ, πορλώτις αὐτὰς 
ἐπιμήσαυϑυ. ἀλλὰ κἡ μοῖραν τῷ γηδίου νὰ ὡς περ 
ὀργωσα ϑεᾳὶ ταὺς εἰ χαιράςοις σδεθώκοδρ. ὠλ)ι ἐκ 
αἰδέσιμος τοὶ δώρῳ παῤ ὠκείνοις ὡς ἔριν τοιγαρουῶ 
ἅσταντες “ἦ) ἐντεῦϑεν ἀπαφροοινὰν " πέζας γὺ ἡμῖν 
γεωργεῖν συμιφορφότερον, ἢ ποῖα καὶ γηλόφοις ο-- 
κεῖν, χωλεπου κεκτήμᾶμοις τουὶ γείτονας. 

Ετ. Ἐρατὼ Τερψιϑέᾳ. 
δ ς Ον χϑυσουωῦ Καλλικρατην εἰκόνα, σοι γεγρα- 

Ἵ ͵ ᾿ δ ἡ , ΕἾ φέναι φασι. τί σὲ ἡραφίω οὐ τερψυϑέαν οἷ. 
μαι δηλουῦ,, ἀλλα τίω λῴφοιναν ἑλένίω. ναὶ κι 
τοις ἀψόυδ ἃς Παρασίου πίνακας " τοιγαφουι χῷὴ 
τίω τέχνίω κοὴ τίω φύσιν ἠοβίνονφς" πίω), μδὲ ἐγυ- 
βοίσασα. τίω δὲ, σοφισει μδμη. ἡ οἰ σοι; χὰ τίω 
Παρᾳσίου τέχνίω ἰωαγκασας" χαὶ τὸ μὴ «ταοσέν- 
Ὧ σοι δγαποικίλαι τοῖς πίναξιν Σ ὥςπερ ἃ τῆς φύ- 

σέως κα λλωπίζησοι σφ λμαΐᾳ. καὶ πολλίω ὠχε.. 
νης τα) ὠτοχνίαν δεϊχνύουσει. ἐγὼ δὲ κο] τῷ 2ρα- 
φέως ἐπωνέτις εἰμί. οὐ χὸ τῆς σῆς ἐμορφίας τῇ) ζω- 
ἡράρος ἰωέφετο. ΚΘῚ τὴς φύσεως τίω σοφίαν “ε-- 

ϑωύμᾳία, κακίςη ψυχῇ σώματος οὐωρέπειαν μὴ 
“ις δύσεισαν. 

Ηθ. Σωσιπαΐος Τερπον.)»:.. 
ΝΜ ῸΩ δφί ταὶς ἵπποις ὥς γέ μοι δογεῖ, χρὴ 

μῴλᾳ σοφός 3 ἐπα: α γὃ ἐγὼ τὸ δὲ ταύτας 

λίαν φιλόςοργον. ἀλλα τίς ὁνόμρος αὐταῖς. τίω ὑ- 
πορ(άζιον ἵπτοον ὅτοιν ἐνσδεὰ κ᾽ ϑρεψαυᾶμης ϑεά- 
σοῖντο 5 καὶ πόρῥω ποὺ τω" τοκοῦσειν οἷα, συμ χίνοι 
τίω τῷ ἡλυνήματος͵ οδῶσί τι ἡβυνμεόν" εἰ γὺ τῆς ἑαυ. 
2 δχιλανθείνονται φύσεως" κα ἀὐδιεθτύλπουσοη 

τὸ μονωϑὲν κατ᾽ οὐ δὲν ουογεραίνουσει!, ὥςπερ ἔΓτ,ο. 
να σιυϑεχήτο καὶ γνήσια. καὶ φύσις μδὼ ταύτω;ς οὕ. 
στ φρονέϊν.οὐ γὸ σόλωνος ἡνώγικισε νόμιθ΄. ἀἰετο- 
χετοῦτω τὸν λόγον τϑθς σέ. τὸν ἀδελφιδοῦ ὑπα- 
ἐορῷς ϑύξαν ὧκ ϑύϑας οἰμείξοντα. ἀθλιώτατον Ὅι- 
βωνιον ἰμυπωχόυμϑμον δ ὠλόγων ὄντως ἀλρογώτε- 
οὖν σοι τὸ φρόνημα κύνας ὠλλοφίοις σιτίζοις. οὕτω 
οαρ τοιὶ αἷδὲ σὲ κόλακας εἰπεῖν οἰννειότερον. οὔ... 
γούςτετοι γεὰρ εἶναί σοι οἰδξξουσι μεόχρις ὅτου τοῖς σοῖς 
ἐπενρυφῶσιν ὦ δείλαιος" ὑλακτήσουσι ἐὲ στ αὕτως 
καὶ σέ, ἔτι τῆς κρασποίλης τὴς ἔναγχος ἐρσϊγομᾶυοι. 
»ολρήχων γεὶρ φύσις κ9) μινη μον το) χορὸς κακίαν 

Ἵ ϑεολ τῷ τόρπταν δος. οἱ δὲ μὴ, τίω ζοϑόνοιαν 
ἐπι ἢ» - 2.) , 

τίω ἑαυϑῆς ὠκογήσασαν χα οφν. 

ὈΙΥΕΚΒΟΚΥΜ ΘαΚΕΟΘΟΟΚΛΥΜ 

3 καὶ δ οἰγαιϑῶν. 
Ρ 

αχκα(ᾳ γώνιςον ἕξρις πολέυμον τοῖς Φακρύοις τῆς φύσεως 

ΠΟΩῸΘ ΠΣ ΠῚ ΓΑΓ Ια ΠΑ ΠΕΠΠῚ {ρρεαϊτα, ἐφ ἢ τ ΠΊΔΠ1Ὲ15 σοι! απ εί τὰ. ετίδπὶ ᾿νπσυᾶ ρ ΠΟ ίορ δά : 15 εἰξ ρεγξεξξα νἱγτατὶβ Ἔχιυθπλ5 τογ πη η 5.0} ἧς 
δῆς τοργίμιοσε ἃς ςοπιροίζετε ποη ΡοῖΩ5 νῷ! ν 
ΔΌΣ ΠΎπῚ αΠ δ οἔαςϊτο, ἃς ἐγμάϊτο, ἢ ἰατιαητρυς τω Ὧ5 ν]5 ΠΟῃγραγατ, 510 δἰ οἴ Πὶ Ἰμά!ρμαρα! ἧ ; ΠΤ} 
ΤηΔγΘ , νἱτίᾷ [ρυιπϊδηὶ ἃς βαέξιιατίοηρ5. 1181 
εβεις. 

ΟἽΕΥ. «ἘἜρείγ Ῥίαιάηο. 

ΑἸὰς ν]οίπας ὃ αὐλός Οτμ65 παι] ἀρ τὶ 
θογροῖαπην θο πὶ οἰγοα ἀρτοϑ σοιθμεη, ηῦ “πὸ φηῖτη ἔστ ἀν σαμι ρατγίδις ποι! τ 15 ριόμη: ἡ 

ΟΣ ΠΟΙ σιτὴ ἢ} ΡΟ ΓΕ Θο5 νη ΠΊ115 Ρε πὶ τὰν ω 
Ροΐπογαηξ, Αἵ νοτὸ [πρὸ πηοῇπαπι ργίμλ1{|}8 688 υΐ 
ΠΔΌΤ Ωγ 15,84 ὃς ρατεϊς]τ Δ 42Π| Δρεἰ!ἰαη δ . 
οτραάοπι ηργατι5 ἀφά πγις.Ατποι Πιὴτ Πα 80 Ρ 0- οἷο ἀρι 6ὸ5 πγιιπογὰ νὶ ἀρραζοῖ, Ομαπιο τοὶ 6- 
ΠῚ1165 ἢἸης αὔσφατηις, πιαάοο. Νίαμι ἔαχα ποδὶ ἔ ὑπ 
τα ρυα [ται ιὰτη σΑΠΊρο 5 ὃ οο ] 65 μαῤίταγο ΟἸΠὶ- 
ξείξος μαβεδηι" νἱοῖ μος. 

“4:3. Ἐγαιρο Το ιΡρα. 

Ντοῦπὶ ΟΔ]]ΠἸςγαζοηι » ἱπιασίπομι ἀἰπηξ Ω 

ΡΙηχ ῆς, Ῥιδιαταμη αὐζεμὶ ΠΟΙ Τειρίεεα 
ΟΧΙ ΠΟ γοίοσγο, δα 1 ἀοςφιλαιι ἩοΙομαι,,Ἐφυιάο 
ΡοΥ σοσ τ Π]ηγας Ρεγα ἢ) ταβριιίας. Ιτααιῖς ὃς αττί, δζ ἢ 
ταγαν ν ΠῚ ἀττᾺ 0, παῖς Τηἰατίαπν ᾿ηβοοηαο » [1118 
ἈΠ ΙΔἢν τεάφθηάο. ΝΑπὶ ατῖοπὶ Ροιδῇὶ } (Ποῖα (ΟΡ 

Θ}{Π|ν δ χυα εἰρὶ ποὴ ἐπίπαν δὰ ταίρι] 15 νΑγΙαγῈ “μὰ Ἰατὶ παταγα ἀεβδέζιπι ἃς Ποῖα 5 οὐ Π4118» τη ΠΔ1)" 
Ζιις {]}ΠΠ ἱποττίαπν οϊθηάεηϑ. Ἐρο νεζὸ οἴ} Ρ' 
ἐξοχθιῃ ἰλάο. ΝΝοη διΐπὰ τας ἀφέογπιίται 5 ΡιοῖΟΣ 
ε τ Ἀαρυα πάτυγα [ἀρ᾿φητίαπν αἀηγίγατα απ ' 
ΡΕΜΙΠγα ΔΗ] Πγα ΠΟΙΡΟΙῚ 5 εἰθσαητία ἤθη οτοα!αἸζ, 

Εἰ. δοίραιον Τογραηείγο. 

Ἐ- ΕἸἘ ἐπυΐς,νε αι! 4οηι τηθα ἔδοτε ορίῃἱο»(αρ!Ε- 
τί ρίομα. Γιαιάο δηΐπι αβοίξιμι ἰη μἰς Πατῖ 

γΟΒΟΙΠΘΠΠΙΟ ΘΠ), 6 λα: ἰρίς εχ οἰ. Τ1.αὐτομτοι 
οι σὴν ἰηά ίροτγε νἱάθης αἰτγῖς 5, ὃς ργοςι! πτΓὉ 
ντ σα ο φοπτίηρις, ἃ ργοῖς αροῖ]ο. σοΠΘΓΟΗΙ 
συϊάάδιῃ ἔχοι αης. ΟΠ ΘΠ ΠῚ οΟὈἰ να! ουπτατ ἰυᾶ πνῇ 
[ΓΔΕ » ἀτα6 ραστιῃι το] έξπν ἔοιιθης π.}}4 ΓΕ 18 ἐ ἔπαλέρονι [ατυπὴ παζυτζαΐθιπη ας σΘΠΠΙ ΠΙΠ1. ΜῊ 
Ὑπῃ0 Πδζιτα ἱρί!ς (ξηίωιι ᾿ἴδις. Νοη ΘΠ ΠῚ 50 Ἴ 
115 16χ ςοξοῖτ, Τ γαηξίδγαμη οταιιοπειὴ δά ἴα: ἘΓΑΓΗ͂Σ 
ΒΙ μὰ ΠΕΡΙ ρῚς5 ΔΙ!» Δ ΠῈΔ Ρειπιαζαητε 1» ΠΟ 
τιΠηᾶ τα πη 4 ἸηΔαζμη. Β διοτα τἰδὶ πγθη8 6{ τ ΞΕ 
115 σαΥ ΘΠ ]ΟΥ » Ζαὰπη Βγατὶς. Τλπ65 αἱ ἰοπο 9 418. τῇ 
ΘΠ] 605 6411 οἶτοα τὰ ἔπητ άἀμϊατογος ἀΐσοῖο ΟΟΠ᾽ 
ΕΒ Θητ 5, Βοπ θα θαι ΠΠμγὶ εἰδὶ νἰἀεδαμταγέ ἱμ ΟἾΘΟ [ῃ τα]ς ᾿ἸΧΏΓΙ ασίταηζ ὁ μ]ΈἘγ. Τ1ΤιΑιγάρυι 
ΔΌΓΟΠῚ ΟἸΏΠΠΟ δ αι 6, αα δας που ΠῚ 4ΠῚ οἵ ἌΡ 

ἅτὴ δγιιζξξαητες, Αἀδυϊλτοτυτ οηίμι ἤς οἱξ ἰρβ6΄ 
ΠΙΒΠῚ » ν Πη4]Α ἤγτηᾶ πιθπιοσία ςοπιρΙ οὐνάτι» 
ΔοΠ]ὲ 1πη Βοπογιη οδ] αίοποπι αἀἀ πρϑζαγο, 5 εἴ 
[ὩΠάςΠῚ Ποροζεπὶ ςοιηρίςθξετε Τειραπάο. 518 ΠῚ 
85» Ργοα]ἀφηζίαῃ) ἰπυϊόζαῃ μαδοδὶς μοίτειι "4 
ΠΟΥ Π.18 Ὡτασα (0. σ] ἀἸυτη ἀοιιθπτοπα. 

«Ὀεπίλιςον " ὀψέποτε τὸν ἐσελφιοῖονν 

ΓΑ ΚῸΣ 



ἄν, Ῥάρνημοῦ ἽγοΗ. 

Μουίαιια ὀχοαιιας ἀσο! ]πνν ὃς ἀορ! αρηζέμα ἂ- 
7υᾶ αδίουδεθὶς ὁ ἐπέ χ. Ἑογήζαη πος πραςπὶ- 

ἤαι τον ργοριοῖ αὐ ἀϊςατξ πγδὶ ριοτὶ ξαπχοίοᾶτς, “πὰς 
610} οἰτου μι α τὰγ ἀρ ο ]} 15. οὐδοῦ νογὸ ετιᾶτη Πᾶξα- 

τ) ἰσηογαῦααια. Ἀορθηζιγ ρεῖ ἀ6ο5 παρε οἷο 
ρ[ ΠΟ ηὶ αηταπ ἀφηγιττᾶτ, ΠΟΠΊο ἰπυάυς ταχ- 

ΤΌ. Πα υμτὶ » αι {1 (οτ5 Θεία πιιης ν]Ἰοη πα τα- 
ΟΥἸτ ᾿πΘ χόγαθι!6 ᾿πβογγαμίιπη ὃζ νὶχ πλοσῖο ρΡοῦθυις 

(ξάατι. 

μά. Επγΐρρο Τοχι 411. 

Ὁ ἀεοϊπιατι σαἰοπάας Αὐσα γε τάγαπι τε 
χα πος ρο Πτοἶτα 65» ὃς [δ 6} {ΠῚ Ρτουἃ 1) έχι- 

Ἔἴαζος, ΜΙΝ νεγὸ σοῦ δτίαα ἐχαΐξαιη ΟΕ ἀιοζθ, ὃς 
την τουγ ϑοροέξαϑ ᾿ηΗαπλιπαειηι οἰϊ, Οοτί ἀε ἰδ - 
ΟΠ γηὰς σαι σοιπῖτα Ργοδιπάςδη); ὃ τα γοα]- 
ἵππι (οὐπαἰαθαηι. [ἀπὰς ρα [5 Γδραρου πα] τὰς ρτε- 
ἰτητα Ρἰιληταίαι ραρετιτ. Αὐτὸ Ποχίογάτες αἰιὸ 
ἴγὰ ἄμς.5 Αι οΥ 6» ὃς [οπιροῖ Εδ] ρογορυ πη Δητ1- 
ἍΝ Νίδια σοϊοσγίπια (Ἀτίδτατα τρπαογιηιι ΔΠ11}] 
ἀδισὶ σοίποαδύμης, [πΠ4 τος εἰξ ἀοπἀοεηάμ ὃς 
δούς 5, [ΔΟ] 6 Γ15 οτίαῃι τα αἰ] πάν) 4ο. Εοτιιπὴ Θ1111} 
1 ρατιμάτασ ᾿λασιατη» ςαἸαπλίτατο5 δ πιίοτία», δὰ 
ἸΏσασα; αατοτοϑ ταί δαηζ, 

ΟΕΙΡ. Ἠργηι ον 45 ϑΟΡΑΙΥῸ. 

λιοσὴν ἰηάἀοοοτὸ δαάταὶ το ραυροττδῦθ ἰασε- 

Ἃ τς, ὃς ἀϊιτίας ρτοῦ τὶς διῆςοις » Ζυαίι πηράγομι ὃ- 
Ῥυὰ τποσταὶς 8. αιδα [115 ἱμηροιιαθ ]ξ; Δἰ1Π15 ἰπφοςοῖ-. 
ἰάτὴ {{ι ρος ΠΠἸοθη ριαίϊξει; φυαί τηαἱἀφηζοπὶ 

ἰιος δου ἰπυθυς πδταγαμ. 81 Θῃ 18} 5015 (ρ]οπάο ες 

Τλοστα 15 οὁχ ἀθο ἃς Ἰφῃ18 ΠΟρ Δ νῃπιοσῆς οἱ 

Ῥτοπιρε τ πγα, ὃς Π τη αὶ Ππομταντου τ μτγψ1}Χ- 

τὴ δὲ Ῥογροταοσιι), οτοηίθιις μας ἀοααλήξιι [4118 

ἘΡΡΙ ἜρΝΝ Διεθας ΔΌΣ. 'τὰ παῖιγα ἐχαζξυτη ὩΣ 

ψπτιιηλ ΠΟυ] Ιἰιις ἀφά!τ, ὃς φοπτθητ Οὐ 11 ἀο- 
ἈΠ} 115 481 {Ὁ [πα (ας, ἀἰρογοις, ρον απο πιὰ- 
Χιηγα ἀλληα Πομπχ δος οοπτίησμιπτ, ἔσο νοτὸ να- 
{ ἤει ἀπ ἀπ οὔτγα τὰ ἀοριπαζα εβιιη4ο. Πρίατῃ 
ΘΠΤΠ. Πάζιγα ἰαμάφην, ατσαπαθηταμα ν Ἰταροτ}} [ὰπν- 

ὈΠΗῚ, ἰάξηγαας τἰδ] ἀοοίαις αποά ποέξυς. ΝΝαια 1} 

11} ᾿η νἰάθηάο ολαδλιι ρυζταῦ οἰατου ἃς Ιας!άος 50- 
Ιὶς ἕυϊροτος. Ὑ Πτον δἴσσις δυσαῃι μαπιαηᾷ θη 
ϑοῇραζου. Ηΐης δηΐηι ἃς αὐτὸς ἰῃ γιτά ᾿ηἀιέξα {πητ, 
ὃζ νεδες σομάϊτα;, ὃς σοιαδητούπην ἔλο  τᾶ5.. Ἐτἢ 
τραϊτοι αἴ π8 φουιρσομοηἤηι ἀϊςοπάσηι εἰξ, ομληὶ 

Οτάϊῃο ἃς ἀδοοτῖο ἔδεογθί νίτα τϑυγε 15 5» Π10| ΔΓ ΠῚ 

ομγίπος πτατιΐα οροτι ἱπάρθητος ἔθομδι, ΝΝου 6- 
Ἀΐτὰ τριηθχ δι ϊσάτθι, ἤθη γἱάτοῦ ργοβο Οοτοτ τ, 
ἤρη βοιιθαν ἀιάτοτεπι ἀρτίςοία. ροΠΠἀογοητ. Νοη 
ΤΟΡῚ προ] ἰσερῖγα ξργύθητυτ. Νοι ταδρ! ἤγατίρις 
δα) να Πθὰς {ἀρ ά 1 1ῃ. οἴδοιο σομτιπογεηζαγ, 

οἱ ἀπ χ οχογοίταμι ἀποεγες, Ομὸᾳ ἢ οτίαπι γοᾶ- 

Ἡδῃγ γατίοποπι νὶς ἀ ροτονν σταὶς ὃς ν 16}} Ἰοτα πῃ 

0 ΓΟ τοτθα τά. ὅς ρεοθαζυσ δα π1}} οριάϊτα5 ΡῈΙ 1- 

Ῥίωμη, ἃς σεἰείςο ἥτιαιο, ἤπηης Ε(. Ἐτοη μη ΠΑ 
ὙἭγζατις ὃς ν τι] νευεΠππιδαν μαῦεῖ οχρὶοχδίοη πὶ: 

ἘΡΓΟΤΟΙ ἊΣ, ως 90 
Α2ρ. Δαφνων Μόρφνι, 

μι ἥγος δπικουλονῴς τὸ γησιον Χο τὸκα-. 

[Ὗ ἀπιμβρῆσαν ὕδωρ δλιῤῥοφησάς ὦ δείλα,ος. 
ἢ τώχω μίοι τὸ λει τοι παῆσδας ὅζῳ τὸ χάταυ- 
χμον μηχονᾷ" τὸ στν κἂν »ὃ αἰδελιμνιίζεζαι »ἡσὶς ἡ" 

τὸ οἹ ἡ ρύδτεθον καὶ φύσιν ἠγνόησεν ὕδατος. ἐοφοτά- 
: λ ᾿ ΄ ΕῚ ἢ ο , 

᾿ἅγωσαν Ὡθῦ; ϑυῶν αἱ νεφελώω, δι μόνο Τζὸ δαῷνω.- 
ὡς ᾽ ΄" εἰ ἮΝ ᾿, “ , , ΕῚ 

νι ἀφιασι τὸ ὕδωρ. αν ιρ οηρϑονος μθΈγο παρον. θι ἢ 
ἀφ υτν τᾺ 5Ρῃ. ᾽ ἊΣ ᾿ 

χα] τὸ γείτων εἢ κελήρῳ ται. ὡποιροασρητον τὸ σδὺ- 
,ὔ ἰταὶ λάρον ἡ υσοκὺὶ φυγηίϑ ΚΑῚ π)ῶν ὦ Σζ μος σπονυσοζύον. 

Ἐφ. Εὐρίῆση Δεξικρώτει. 
Ι Νωτῃ φϑινοντος αν ϑεςηρμῶνος ἐπανήκειν 

ωρὸς ἡμῶς ἐπηϊγείλω. καὶ σε ψοῦσει τὸς 
σμυϑήκας Δεξίκθατες. ἐμοὶ σὲ χα] ἀπηϑολωώθη.. 

στιν αἱ φρένες τῴ ἔρο»τι. καὶ δάλου δίκζω τὸ ὥξα- 
φύρνιον φκπεφλόγιςαι. οπικοπζαθιζον δὲ καϑη μμᾶ- 
ραν το δάτχρυα. καὶ τίω σὴν ὠνειρφπόλοιω ἐπώ. 

γοοὸν. ὁ σὲ “ἷῦ ϑυφὴν Νόρος. ἀεὶ μϑὶ φωνίασιὰ 

τὴς σὴς παρουσίας ἐγ δετο. σὺ δὲ Δέξίμρρῳτες μ46- 

(χοτίυεις ἐφ᾽ ἕτερῳ τὸν ἐρφίᾳ ῳ καὶ σοι τὸ ξ ἔγον ἃ εἰ 

σεμιώτερον. τῷ γαρ ἴδ, ἑφῳ κόρῳ αἱ δ ῥα ϑύμων 
ψυχαὶ οἴδυ λα γω εἰ ὅτωι οἰώ “γωσιν " ἀστιιςὸν Ἢ λοῆ- 

ἰώ πόϑος καὶ ἔφφτες " βληϑήσῃ φ) αὐτός ποτε. τῇ 
γ51 ἀὐσθικου δύων αἱ συμφοραὶ δ πὶ τους α δρεύσειν.- 
ἄς με βαήνουσιν. 

Ὁ 58. Ἐρκαλόρας Σωπώθῳ. 

Τὰν ἀηλυνῶς ἀκ κού σε τίω πενίαν δυοδυρέ- 
(ἃ τι καὶ κακίζοιν τὸν πλοῦτον ὡς ὀνίᾳ στα- 

οεὶ τοῖς αὐϑιροόποις αϑώμφλον 5, τοὶς δὲ, ἐφι- 

καίω, τὸς δὲ δυσόρικτον τίω) ἑαυτῶ πιαρεχόμιε- 

γον πτῆσιν" ὥςπερ βασκαίνουσειν 61) τούτῳ οῆς 
αὐθῥδόποις τίω) φύσι;. οἱ γάρ ἡλίου λαμπησονες 

τοῖς αὐϑιοοόποις δχίσης χα) πυροὺς ἀφϑονία τοῖς ὅ- 

λοις ὅδ: τορογειφοτώτη ; Καὶ ποτουδ βόϑιρᾳ χει- 

μϑρρων τὲ καὶ αἰτννοίων τάσιν ὅν δ "όριςα, τ 

δῆτα ἔφης τὸν χρυσὸν ἡ φύσις οὕτως ἀπηκρλξω μ6- 

γον τοὶς αὐθοφπις οἰγέϑετο. καὶ φιλόνθικον δῶρον 

τοῖς ὗσὸ σελίωμωυ πένοιμυε. ἐδ οὗ μέμςα κακῷ 

τοῖς αὐδεροόποις φοντῶσιν " ἐγὼ δὲ πλατὺν γέλωτα 

0] σῶν καΐαγέω οἷον κοί τῶν. αὐτὸν ἡὼ τοῦ "Ὥς φύ- 

σεως ἔποινον ᾿ἰσόϑεσιν ψόγου πεποίησει. καὶ ῶυ- 
τὸν πέπονθεις τῇ γλουκί. ἀδλεψίας γειρ αἴτιον 

ὠκοίνη ϑδο)οεῦ τοὺς αὐδαφανξίς ἡλίου ὀκλαάμψοις. λυ. 

σιτελῶς λιμωτπῆοι λφυσοῦ τὸ ἀὐϑορούπέιον “μοῦ 

σωσίπταἷθε. ἐντεῦϑον γεὶρ αὶ τέχναι τοῦ βίῷ εἰσή- 
χθήσαν "α) “πόλεις ὡκίάδησαν. χα σωναλλαγ ζοί- 

τον σὐμάεειο. εἱ δὲ δεῖ συλληβ δὴν εἰπεῖν, πάσης 
δύκοσμίας ἐςξέρητο αὐ τὸ αδέγειον ὧν δειατηχιαΐ-» 9, 
μὴ χρυσὸς ποις ἐνθροπους ἀλλήλων δτείεξις ἐτε- 

ἀτήνατουε γὸ ἀν πιλωτὴρ ἐγαυτίνλετο" οὐνχ οοδοιπιό- 

οος ἐνεπτοραύετὸ οὐν» ἀροτῆρῳ βοιωὺ οἱ γεωργοιῦ.. 

᾿ 

ες ὠχέχτηνζ. οὐ ξασιλυοῆς ἡγεμονίας ἐωρέσξοθετο σε ήρα» ἐχ αῤχαὶς καὶ «τοφσῴόροις τὸ ὑπήκοον 

κεκόσμητο. οὐ ςράτηοὸς ἐδημαγώγει τὸ σράτού κα. εἰ δ 
΄ 

καχίας ὁ χρυσὸς τοὺς ζωίας πεπὶς ὁὕταγ χαὴ βάστινί ζεται ἔφεσις ψυγη 

ὅξιν ἐρα μιρϑιοςι νόϑου δ ἀρετῆς καὶ μαχίαρ ἔλεγχος ὅϑῚν αληϑθέφοτος. ς ΩΡ 

δὲ καὶ ἀπόῤῥητον λόγον ϑάλοις μαθεῖν, ἀρετῆς κθὴ 

ς δὲ αὐτο. κοὺ τεῦ κελτκᾳΐ ποία μῷ 

"Ν 



490 
Αγρ. Καλλίςαγος Κυπαθέασωνι. 

Ων αἀκάρπων πο) αὐημιέροον δένδρων τίου) φύ- 

σιν ὁ σιμαχέφναες χθέαπου ἐνγέωρησε. τοιαύτζωυ. 
γὃ τίω) καίᾳ δίκην τοῖς ἀτελεσφορήτοις ἐψηφίσωτο 
οένόοις. ἡ δὲ τῷ παμιφώγου “πυϑὲς φύσις τίοὶ ἐρ- 

μΐω ὥχεν ἀκόλαςον καὶ τῷ ἀπροῦ γείτονος ἀφνω 
τὸ χωρίον ἀπχόλεσεν.ὁ δὲ 5 τοῦ δφϑέραν ἀφεὶς κῷὴ 

τίου σδγνυεδδλων, ποὺς ἄςυ χωρεϊ ῥήτορα ληνόνδμος 
σύμμαχον " ΟῚ τω σιμιχδ ῷ Φικαςφήριον συγϑο8- 
κρότητω,τῶτο κάγω κυπαρίσσων )0ὶ σοὺ σκουωρῇ- 
σομαι. εἰ μὴ τοὺς σοὺς μοελίπως σοοςαίξειας 4} 
ἐμ λειμώνων ὠπέχεοϑι. 9) αϑύσῃ  ιοίοις 
πόροις μὴ κεκῬϑά)οι ποοό σηόὲν ἃ οἱ πον. 

Ἐφ. Μελπορδρη. Πραξημίλλι. 
Π) τὸ λεωπόριον τοὺς δζείριβαξη αὐληΐδὶς χου- 
σοηόνη πεποίηται. τοχω ποὺ χε τέρπειν οἷς- 

ται τοὺς ἐμ: ἐρᾳςοίς ᾽ κοὶ φηοὴν ἡμζξς τὸ πορνίοδιον 
ἀγγαν συ στιν ογετεῖν ὅγηῃ τῷ Ὡράγ ματι" ἐγὼ δὲ οὐ 
«ἰδὲ πολλοῦ πεποίημαι τὸ υρωἼῤρμδμον "τοιὶ γὸ 

ἐρᾳςεὶς ὁποῖοι ὄντες τυγχάνουσι πρὸς ἡμζός τὰ τὴς 
λευσοηόνης βαστινίσφεν ἠθη.ὠνλα νοῦ μοι προὸς 
ϑεῶν αψούσοιξ δποκείσεως σαι φίςτιτος ἀΐγελος. 

καὶ τῇ λαχοίνῃ φοϑέσον.. μεγίςοις σοι χάρις τού-- 
του 74 ἕνεκα χευσογόνη ὀφείλιμδρ. τῇ σὴ γὸ ὠμορ- 
φία σεμινότερᾳ “ειχθήσεται τῶ ἡμέτερφι. ἔπει χθὴ 
κολοιοῦ μὴ φανέντος τὴ κόραξ τοῖς οὐ ωρεπέσι κα- 
(λογεϑήσοται ὄμνισιν. 

Ηθ. Αρίςων Νικίᾳ. 
ΕἼ ς Ἰλομαϑέφωτον ζῶον φασὶ τὸν ἐλέφαντα. κρῷὴ 
ἐδ ργυθονῃ σι αϊκατων μαϑητίω δ χισε. 
ξιον᾿ οὐ γὸ ὁ τὸ σύζατος ὁγκὸς ϑιιυβίαςος σαῤ αὐ- 

τοῦ ὅσον ὁ τῆς που σδείας τόθ μος τετίμηται" Καὶ ταῦ- 
ζᾷ εδὲ πεσδες ὠδεθρυλλοῦσιν ἰνοϊῶν. ἔγω δὲ τῷ νι- 
κίου τεϑιαύμαζα ἦν αἰ λόγων ζώων ἔχοντος τὸν λο- 

σιμὸν ἀλογώτερον. ὑπορΎΩν γὸ πρὸς αὐεβοὸς σοφι-- 
ςοῦ (ἃ παφξα ὀκλελόλτικας «ὐἰθὲ δὲ κύβοις χοὶ 
παλαϊσρῶς τίοῦ τῷ βίου φγολίωὶ χα ταναλωσεις" κὴ 
γέγονας πέρως δηλ ρείας τω ἡβδει" εἰ τοίνυυυ ποὺς 
εἰκούειν ἐρμίσ ϑοου ἐθέλεις, ὁψέ ποτε φρὸς τὸν ἐ- 
κείνου [βίον ἐπτόνηοε. ἐγαϑον κἀν ἐς γῆρας σοφία τὰ 
κοὶ Φρόνησις σι ἀρῃ.. τα “τὲ οἱογΟΕ. χὴ τῳῦ Πλρίτων".εἰ 
σὲ χἷυ πώλῳ φακῶν ὁ σοαινειϑζετεῖς ῥυεϑιςοίναι χρὴ 

πο δα σεῖυτον ἐρμα φόρου κηρύήεις, τυμξωρύχθ’ 
ὄῶϑι τῷ παζῳου τύφου γδι ὄμδυος. τῇ σῇ γὸ κακίᾳ 
“πὰς ὠκείνου ἀρετὰς καϑυξρίζεις. 

τς 20. Μυρφνίδης Δαμολλῳ. 
Ο ποίμνιον ἄγαν ὁ σὺς ἐλυμήνατο παῖ)ς,, τὸ 

ὙΝ ἀεὶ πῆρληρώσεις ΄τῷὸὟ ολάχτος. δλὶ 

τος πλατόνους ὃ λωποδύτης χωρέι. κοὺὴ οβάσα 
ποιήσεις, ἐμεοίμεως αὐασφχωκε. οὶ τὸν εἶβ9.. 
«ζαγτεν ἔΐον ἐσσάζετ (4. εἶτα τίω σύρ,ἴγα κομ- 

σώμδμος, ὥςπερ δχεοδείστνιον ὠδω τίω δ ὐϑυμίων.. 

«οφοββάλλεται" «αὶ τοι ἀπροικικουὶ οὐοα χουνροίτίοι 
»ὧΟ᾿ 

ϑεσμσοί. τὰ δὲ ϑρέμιμαία τῆσδε χεκεῖοε εἰέασαρται. χα «δὲς ἔφοιθέν ζδιν “δὰ ἩΜΩ͂Ν γαὶ δὲ τὴ τοιὲ ὀνϑδι, 
752 ες 7 Χ Ἶ , ΦΙ -".-.-ς- ἜΘ 4 Αἰ ς . ᾿ 

«ὐώνως δζεπισοοα σαᾷ ὁ σείλακος" καὶ μυρανίδην αἰοεκῶν οὐκ αἰφγυμῖς 7)" εἰςίων θὲς ὃ ζυγίαν λα σεῦ 
ἰχαδὲς γοὶρ ζω μοι κοὴ ἀκοάσες τοὶ ὄψα. ὁ δὲ ϑιαπέσιος οὐ τοσὶ τον! πδ νι ἃ ᾿πλῶςα ὠκξίδροιν ΚΑ 2ρ μοι ΚΘΊ αχ ς τῷ οψὰ.- νἕάσεσιος οὐτοσι νεωνίας τ γαιῶν τὰ σλρίφα ὀὁκέε τὰ 

Ϊ 

ΒΙΥΝΡΆΘΟΚΥΝΜ ΘΕ ΘΟΘΟΚΛΥΜ 

Οὔ} ΠΟΤ ΕΠ ΡΥΠῈΙ, ὃζ τὰ! ΗΠ διη πόδ Πτατὶς φίτ" 

᾿ ΡΒ τρᾶς σοτηροῆτο Πγασι]ο ἤπε οὐγαὰ τοοι!] Ὁ; 

υἦνγο Οαἰμβαινης Ουρανίβωη., ς;. 
Το] αι ἃς νου τάγαμν αὐ  }} ΠΝ Ὁ Ψ 
ΚΠ ΟΠ] 445 ποτ; ἤδιηπια ἰσηΐαμς ςοὐ παρ ις, τ 

ΟΠ Ῥοσπατῃ ἂς ἀληγηατίοι: οι ΓΟ ρ 418 αἰθοῦ! "Ἢ 
αὐα τοάάϊτης πο ἔεγγοης. ἴση]5 αυΓ6Π1 ΟἸὨΠΗ 
ἡατητα ἱπηροζυτι μαδαΐτ οβτοπαΐαπι 40 ΠῚ 
[ΠῚ 9 ἀζητι νἱςη] γυτὶς ἰοσιαν ΠΟ ΓΟ  ΠηῚ ἢ 
Αἱ ἢ|ς εοῇ Το!Πὅο ὃ ΠΠροης ριοροτὸ [ς ΠΥ ἊΝ 
ςοπξοντννῖ οτατοτοπι ἢ] ραϊγοηι) ἀε!  σετεῦ ἃς ἢ 
τ ΟΠ ἀκ: ̓ π 4 Ἰσ πηι ἀρρίσυπε, Εἰος ετίατη ἐθ0 ἼΠ 
ΓΟ σοητγα τὸ ονολ αν ἈΠ τοῖς ἀρίθι5 αναινΔδ715 ᾿ 
ἃ πηθὴς Ργατὶς αδίξίποαπτ» ὃ. ἀἰτος5 [6115 οριθὰ 

ΠΟ. 1ῃ1{ἴὸ5 τοί ά!τιις ράγαγο, 

μηοάοίατ 
ροτά! αἰϊ, 

«Ἄτρα, 716  οἸ»6Ή6 φγακχίρ 

Ὁ Τιροφογίαπι Ππαδίτατίοποιι εἰρ  οἶπᾶ Ομγ- 
ίοσοπο ἰηδίταϊτ. Εογ τα οτίαπὶ (δ πιθο8 ἅΠ|4 

ἴοῦο Διδιτγαῖας ἀςἰ οόζατο,, κ αἱ πος πιογουγιουίαπι 

ἸΠδην ἰπάἸση ΜΠ πὸ τοπν ἔοτγο, Ἐρὸ νοϊὸ ΠῚ πλΆρ ιν 
«ἰττηλο ἐπέξιι τυ. Α πιαΐούος απῃ 4πὸ Πηΐ εΥρᾶ Ἂ» 
ΔΗ ΠΟ; ΟΒγυίο πα ποτ 5 προ  ΒαΝΙΕ δά Ῥηη 
16 ΠΗ] ΡοΥ ἄδοϑ νοῦ] τοροπῇ ππποίιμα δι! 0 Ή 1 

Πυρτ 9 ὅς δ ασασης Ρ᾽απανα ἔα, Μαχίηγλ1η ΡΓΘ0 δας 
τα 0] στατίαιι ΟΠεγίοσοπο ἀθρο πη}. Νὰ τῦῦ εἶ 
ξογπλίτατο ποίϊγα οἱϊοπφηζον ργατίο τᾶ Παυ!άειη 
Π0η ἀρραγοηζο τποποάηϊα οτίαμν σογαας Ἰη οἰ βάθος 
στη ἃς ρα τάχει αὐθγ πυιθτῸ ΕΘΡ ΑΓ, 

ΠΕΙΡ. οι ον Ν]οῖα. ἔ | 

ὙΨΡ  ἀΠΠροστι ἀΠ Ὁ ξα] απΐποαὶ βετυις ΕἸΟβμ4), 
το] οὐοιὃς Πυιππα που 1) ἀορηηγαῖαηι ΠΟΙ πν 

{ἔγατη αΠΟἰρυϊιπν. οι εηΐπι σουροῦὶ5 οἷο 5 Δρῦς 
οὐ 6: τά Δαν γα ]Πς, συὰλπυρτγθοϊοίμηη ογμά 0 
Π15 Ογπαπηθητα). Ἐτἢας ΄υϊάεπη. ᾿πάοιῃηῃι για 
{οὐ ποπίδας αἰτουπηξογ πη, ἔσο ψεγὸ ΝΟ δηὶ Δ6Ὶ , 

ΤΟΥ 4] Β τας} απ ππα] θιις ΠΣ ΓΟΥΙΟΤ 6 ΠῚ ὐποπαν, . 
φωνῶν ...... 

ἸΕΣΤΑ ΘΝ ϑορἢΠῆς ἢ ΕἸ Τυς Ρατογηᾶ ΡΟΙ 
τα] ΠΡ ς ροτ 14 ΠῈ], Ἐπ πιτ4}}ς ας ρα! αἸἶτα τοτί νυ 

Β6ΠΕΙΊ. 51 ἰσίτοτ 411 Ηοτποάσοτα ν]ς αὐάϊτοίειδ ἥ 

ἄἀθπὴ δὰ {ΠΠΠπ5 ντταπη γδιοσζογο δοθῆ ας ρτοραῃ)» 
απάπλα!5 (δ η δέξατο ΓαρΊοητία ἂς ρυπάξεα ζος ἡ 
αοπηαἀτηοάπι οὐίαπν Ρίατοηὶ νιάοταν, 511 ΑὉ10 
ἀδτογαζα τι! τα ἀςΠίξοτε τηο] εἰπὲ ρατέτίβ» δέ ΠῚ] μα 
Εεγπηάσοτα τεῖρππι ργα ἀἰςας ; [οἴδς το ρδιε ΓΙ τ 
ὅπ τῷ ΡῬισάατοτοῃ εἰς ΝΑ πὶ τα ποα α1 1 ν το 

ι15 ΘΙ ν1ΠῈ ἀοτησῆῦς [Πξοές. --- “΄᾿ «,Ἢι “ὦ ἔω“ὁ ὅ “ὦ ““Φ “ὩᾧὸἡὦῪ ΦὮ ἧι 

“Ζ46γ. γίγνομίάος Ῥαν»αἴο, 
: ; . ΠΡῚ Ἐπ Ὶ 

, ΥΝ που πη σΥΘΘΟ ΠῚ αΠΠπςταὰας Ρεγά!Ἰαἰτ, (εαπρῶ, 
ἰλξὲς Ἰπηρί ης νὰς ραξογαϊς, δέ ρίατα πο 5 ἀντ 

Ἰιοϊοίις οἰδις νογίαταγ. είμάς Πἢυϊαιι ΤΩΝ 
Ζιδῇ ςασμαίθιη οαπιιοπε πὶ ἀΠ] 01} ἰατίτίαιτι ΡγΣ Ψ δον 
ἃς ἀρ τοίξος Ιεσος γ᾽ οἷαί. Ῥεζογα νετὸ ἔπος "1πά4ε ᾿ Ν᾽,.Ὁ 
Γρέτραπευτ, ἃς δά ᾿τταρτίοποηη της οαρῖα ργοολυ!ν 
(τὸ ξισηθ πη οείαμα νὴ] Ρζθοῖο ν θη 1Π[αΧ» ῃ 

Μγεοηϊάδηη ἰηταν 115 ἀῆζοτς ποη Ῥυάει. Τρ η Σ ε 
ἄϊς ἐρ!εημάϊ4ο σὐπυΐαῖο Τιγρίαπι ἀοςίριεραπι, πὴ 
ΤΥ σα ΘΠ Ϊ τη τ] ἐγαπῖ οἰ δὶς ἃς ἰοουῆα. τ Πυ5 "" 
ἴεν δὶς ἀἀδοϊοίζειις ρίατίτμας Οαιγοαβ ἀθαοζάᾷ ᾿ 

ἷ 

-ω “Ὡ μὰ ὦ αὐ ὦ Ὑὰὸ ἡ Ἄς. 

ποῦς ἐς 
φς 

Ῥω “ὦ Ὡν λαμαεΡέ 

: ἀψωα ὦ δ οὐ 



-ρρΠπΠπΠρὸὮἋὌἋὸοὸοροροροἂᾶ«ἕἊΕἔἍ || τππππππππ|}λῪλἁὲ͵ο  εροέΠπτυσουσσστος - 

ἘΡΙ5ΦΤΟΙ 4. 
δζ Ἰροιξας ποίοϊο Ζυοιηοάο «δίοιρεϊρας, ΤΊγρια8 
νογὸ ᾿πῃξαίνατ, ὃς ραττῷ αἰ 4πιαπὰ ροίξιαιι (ἀταγάξιις 
οἰ. ροτὶῖς φαλην ἀοπιιμὰ διιξοσγοῖ. Αρθας ΠΕ] πη 
ΡοΙζογυμη ἐς ἀστὶς ΟἸ ηἰΔ5., αμι (τὶς ε(ἢ Ἰοηρ!η- 
᾿ὰν τη] ρογέογγε ἂς ρατὶ φαὰπι ἀοπιὶ οἰαπἀοἰξίπιι 
οἰξέγη εἰεῖς. 

ὶ " φ. 

4. «ιαίαπια Οωὠΐηηά. 

Ν ραϊαῇιτα σοηίριςαϊα ἔαπι Απρίαπιν (ογηπα. 
δροόξασαϊαπι νοσὸ ποχας ἔδγπιο ἐχργοθγιης, πε- 

408 ριέϊοτ!5 πιαηι5 (δο  ὸ βιογίης τηυζατα, Εταῖ 6- 
ἈΠ ΤαπΘηἷς το οτος ρο [65,6 γείξιι5. ΡῈ ἕζοντο δίγῇι- 
ἴι5, Οὐσμ115 ἀλη ριδάϊτι» αἰρείξιιϑ θαι ἵγὰ τα-- 
ἸοΠἀπ15,Π6 416 γῇ δεα πιο  Π]οτυίθα ν 10}}}5 ὃ τὰ 

[ὑετας ἰαχια, οἷον νογὸ οογροσίβ» ποι δ πλ}}}16- 
ἴδ εἱοραητίαμη σαπμάοτο δοσθάθθατ, ΠΘΩ 16 ΠΊΠ]Ο 

Ἡϊργουο ογας ἱηξείειις, ΟάρΠ]υ8 νεγὸ σειριταάίης 
ἀῤξιαθας,, ἃς σαταϊδιμῆι τγαλ 1} πηᾶγ]8 σο]ΟΓΘ ΠῚ 

τοίογοθαι, οὐπι ὅζ νἱοίπατη τογγδο τη ἤπεητο ]- 
[αϊτρτοπυροίξαζιπι ξογίτατε » ὅζ δαιθαγία ργατογηαηα. 
ἌΧ] νοτὸ ποχας ταροθαης, ΕΠ τη πα] Ργο,πο- 

ὅπ γαγίις ρα! Πἀττατο οὐ ΠπἸτίαπι ᾿Πἀθοογαι ἤρο]ῇ- 
φάθαης, Ναγὶς δστοσίὰ τουπαβαζιῦ ὃς ᾿πἤρπομ ἔα- 
Ὀγιςατοσὶβ (οιθηείαπι γεφατσαθρας. ΟἸδιπι νογὸ {ι- 
Ραεγίμξαπιμι,, δά (οἱ 5 τηοάυπι οἰγοατηξαϊ σοίνας, ἃς 
ἩΝελδαρα ἰυπλ ἰδ ι15» ρα αἰ ἔγαηι» ἰηΐταν γδά!οσιιπὶ 
πΠαγαθας, Ἐσιμάθηι Οοιγηηα αβοἕξα {πὶ Δηΐ- 
ῃγουὃς πχφτότοτη δοοιίοτγεμι [Ἔπεῖο. Απιατογιυμη 6- 
ἢἰηλ αβοίξαηι οσμηοιιογαις ραάες πχαϊεῦ το σθηι15. 

ΠΕ. Οογρίας υΑγιβιάκ.. 
Σιν ονηδιι,, ; Υ 

γι πχυταὸ Παιἷς σαυάο 5, αἴ οὰπι οχίροι!ς ἀο- 
εν ἃς ἱποϊάθῃς ἰἢ ΟΥΘαἸΟΓ65 » ΠΊΟΓΙΙ5 ΓΟ ΓΙ τΔ5 11 
ἰόν 1165 ὃς ᾿πηπιαηδ5 4Π17 45 δείξας ἰς ἱποίάοτε 
μνμνανς οἰοαινει μον δ Ἀρμεὶ Ροτγεῖσαα οευ- 

Ἰος5 σοῃ οἷς, νὰ ογθαϊζογοβ ξαρσίαβ ἂς ν τ65» ἰβς ἢ 
Δάπποάμην 401 παιίσαης ἴῃ νϑμουηθης ΠΠΠγ}8 ρτο- 
(ΟἸΠ15»ρογεαῃ δἰΐδααι σὰρξ » (δὰ ὃζ πλάϊ πῶς 
οσὐμπλι85,Α Ὁ 411}5 ο΄ πὶ πυαζαυπη Πιηχὶς ἃς Αἰ1]5 ἀςδὶ- 
τὰ ρογ(ο] αἱδ.Ππλ]}6 φυ!ἀἀἀπιξας θη 5 ἢ]. 6] πτού- 
τ5 ἔογιπιάιης (δι ποτρίος ρυορ τας ἀδης. Γη(ρὶοθ α- 
τὶς ΑΙ Ἰαπὶ σομτίαοοπθην. Μα εΙρΙοχ μοπλ η διι5 πιᾶ- 
Ἰἴατη οἵδ, ὃς ἐαδυϊοία Ηγάταπι ροπταπεὶς ρα [υ]4- 
τοηΐθυς ἃς 4 ἘΠουϊταῖς {προταῖ, Ετ ἢ Ἰπ Οπηη115 δὲς 
ΔἸ Ποημπ ρετβοσγοίςθ. δ1ς θείδηι Πρετὸ (οἷλγοϑ γὰ- 
ἄϊος ἱπταοθοῦς» ὃς φἔγοπι ἔργα, τούγαπι δἀτηοάμμι 

παιίτος τοίριγαῦ 8. πα. ΡΟΝ 

᾿ργ. Τορἤομ Ῥοι,αίᾳ. 

ΝΕ ρεῖας Βογααι Γιοαςίρρι5. Μα]ά δηΐπι ποδὶς 
ἀσοτ αἰ αἷς δο[τίαπι Ππιχτὰ ἤποιη οΟἸ οι]. ΜΙΒῚ 

δὲ δοίζτατο ἀρρίαιιπε ἱπά οἴππι. Γυεπσίρρας νετὸ το- 
ἴο ςογάς ρεγάϊτις εγας δζ Δατοιιηιν ΠἀἸΟΐμπι ν]άετο 

Οριοθδι. Εἰιητηοά! αυϊάδιη ἀΠ1415 Δυτ] συρ τᾶ 8 
διμὰ ἱποοῆδται ἱπέαοδη.. Ἐὰ τα σορσπίτα δοίξγατιις 
δῦτο ν]έζογί ιν δηγιτοὃζ σατῦαΣ πλπογῖθι5 Γι ΘιοΙρ- 
Βὶ οδταϊααίτ τρο Ὀῖσο νἱτίατα οἴ» δ αὐτο νἱέϊο - 
τὰ ὩγογτΆ ΠΡ ροπάογαζατ. ΖΕ ααίρροί!οης Ἔπῖπὸ τὰ- 
Αἰο τη ροσῖτ. Μυποτα γοσὸ πιδίογομι ααὰπι ἱμ|8|- 
ἔϊᾳ βάρτῃ [οιιηῖ. 

ἷ ά4οτ 

καὶ τοὺς ἀκρίδας οὖκ οἷ, ὅπως ὀϊξεῤῥόφησεν. ὁ δὲ 
τρυγίας ὠκεγυχήνοι. Κρὴ μοῖραν τινα, ἥτει μ κόθον 

κὸμάζεάχωι οἴκασίε. ὠπίτοω μοι λοιπὸν χἤρὶ εἰηρῶν ὁ 
κλειφίας. ΜἾ γὺ πόῤῥω κακῶν αἱρετώτε:ον ὅξιν ὠ-. 
νέχειϑαι ἢ πολέμιον οἴνοοι ῥέξειν κρυγηόρῆυ:ν. 

Ἐπ. Αταλάντη Κοράννῃ. 
Ν τῇ παλαέςρῳᾳ τὸν αὐγείαν τεθέαμαι κόρ υ'.-. 

»ννῶ. τίω δὲ ϑέαν οὔτε λόγος ὠκφϑάσφον, οὔτε 

ζωγράφου χέρες μιμήστηντο᾽ ἰωῶ χὸ ὀνεανίας, σῦ- 
ὅϑενής " ὄρϑιος τὸ αἰδιφέρνιον λάσιος. οἱ δὲ ὀφϑαλ- 
μϑὴ σδορχοϊος εὠυτοῦ τὸ δὲ βλέμμα οὔτε ϑυμᾳ φοι- ὰ: 
γιοσ μον, οὔὐτο μια λακώτεθον τῇ ὑηρότητι. αλλ᾽ 
ανοδρέϊον καὶ τρῷον ὁμοῦ" κἡὶ δὲ χφοια τῷ στύκζατος; 
οὔτε ττρὸς τὸ ϑηλυωρεπὸς ἐλόύχᾳνετο, οὗτο χορὸς 
τὸ μελάντερον χατεσκίαςο.ἡ εδὲ ϑιοὶξ ἠρέμφ πως 
ἐποχύμειαε: ε τῇ οὐλότητι. χαὶ κυανίζουσειν ὥρᾳ γα- 
λζωώης τἰω ϑεί λάσσων εἰκονίζετο. ὅτι χαὶ τίου γείτο-. 
νὰ χέρσον ἀπαλᾳὶ αἷδιγἤύοσεται ῥοίϑρῳ, τὸ μ(φ“ 
νιῶσδες τῷ κλύδωνος χαὶ βαρξαρον παρέάσεισει. αἱ 
“ὲ σταρειαἱ οὔτ κατέρυϑροι.γιωυαεκῶσες γαρ οὖτε 
πώλιν ὠγρότητι. φίυ ἀπτρέπειαν ἐποςυ να ζζον καὶ δὲ 

ῥὶνολίαν σεμνῶς ἐτετοροῦτο, Ὁ πολλὴν ΄ἧ δυμμουρ. 
χοῦ φύσεως τίω δχιςημίω ἀπήλε[γε" τὸ δὲ ἔλαιον 
ὄχιχεόδρμᾶρον ἡλιοεισῶς τὐδιήςραηηει κα) τ αὺς μιαρ- 
μιαρυγαὺς “ἦν ὀκλάμψεων, φίω παλαίςραν ακτί. 
γῶν οκίωυ ἡγλάιζε, πόπονθοι κόθαννα τἰοὺ ἡυχήν, 

καὶ σριμυτέδας τὴς ὠλγησόνος αἰϑάνομαι. ἐρρ»- 

ἩΙΚΟν γοὶρ σηγησοιῶτοι πτώϑος τὸ γιωυαμκεῖον φῦ- 
λον αἱ φίαύεται. 

τε: ᾽Η16. Γοργίας Αραςείδ. 
ΙΑ, Ανοιζόμδυος γέγηϑεις. οἱ ασοαΠόμδμος ἀ- 
ΩΣ χαὶ σωωναν τῶν τοῖς οανεις ας κατα 
πλυήη τῶ φόβῳ. ὥςπερ ϑηρίοις πἰσὶ φοβεροὶς 
ὧν τυγχάνειν δοκῶν. χα) αἰδεσκοποῖς τὰς Ῥιό. 
“ἴδιες καὶ τοὺς τες ςοαὶ ἀφορᾶς,, τοιὶ ζανειςοὶς 
ϑεραπόυοιν γλιχόμὄρθ΄. ὥςπερ οἱ ναυτελλό μμ- 
γο! ὧν μεγάλῳ τῷ κλύδων; λιμᾶμος τυγχάνειν 
ὀρέχονται. αἰ χὰ καὶ κακῳ τὸ κακὸν δὶ νέμεις. 
«ανειζόμδιυος γορ παῤ ἄλλων, ἀνλοις ὁποσίδως 
τὸ ὀφλημίο. ἴᾷυτον τι πϑιαίγ τοῖς δα φόξον ϑα- 

{ ἵν ὔ ς “ὰλὰ ) - 
νάτου κα(αχρημνίζουσιν ἑαυτοι. ἔπισιε τὸ εἶανεί 
ζεάϑαι. πολυχεδιὲς τοῖς αἰ ϑεοφῴποις ὅξὶ κακόν. 

καὶ τῆς μυϑυοὸς ὕερας τοῖς αὐτομῴτοις σβονήμια 
σιν ὄξὶ γωλέπωώτερον. κἀν ταῖς καϑ' ὕπνον φαν- 
τασίαις δὐλαξοὺ τὸ δανείζεῦθαι. οὕτω γωρ ἐλού- 

ϑέρρος τος ἡλιαχὰς ἀκῆνας φτοροσβλένεις. χαὶ 
τὸν “ὩΡ γῆν αέρᾳ λίαν «οροσηνῶς αὐαπνόῦσφας. 

Αγρ. Λόφων Πεσιαδῃ. 
Η ἵκοιτο ὥρας ὁ λαούκιπισος κακὸν γεὲρ ἡ-- 

Υ 1 μὴν ἔτρεφε τὸ χωρίον ϑηρίον αἷδὰ τὸν ὅρον 

τῷ λοφιόγου. ἐμοὶ πσὶ σωςράτεν σιωμεκεκοότητο 
δικαςήρμον, ὁδὶ λοὔκιπαος ὅλας τοὺς φρένως σε. 

φϑαρτο. ὰΝ χρυσοῦ τὸ σεκαςφήθλον ϑεάσαδϑαι ὠρέγετο. τοιοῦτον Φιλόλθυσον πάϑος κατεῖχᾳ τὸν σύςῃ - 

ὕον, φοῦτο καὶ σώςρατος δ)ιγνου» ,ξυσῷ τίω γίκην ὠνήσατο. καὶ τὸν λαμ μὸν "τοῖς δώθοι ς τῇ λουκίπαου 
ἐχέβυσεν. ἐπελρϑόμος δίκη δυέφϑειρται. καὶ χρὺσὸς τοῖς αὐ ϑοφόποις τὸνικᾶν ταλαντόύεται. ἡ γὼ ἰσόῤῥο- 

δος χρίσῃς Σπόλωλε. δῶρρι γὸ μῶλον ἢ τὸ δίκαιον ἰξιόπιςον. 

Θ 2012 Ργοῶυδϑει τς 

ἘΤΗ6 ννε εοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 

. 
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Ἐτ. Ἐρφτύλος ὙΜιπύλῃ. 

ΟΣ ϑὴ φοίνμοες ἔρφτι φυσικαΐ. κϑὴ τῷ 9ή- 

λέος τὸ ἀῤῥεν ἐφίεται. χρὴ αἰδικυρτῶτω ὁ ἀῤ- 
ῥίω τῳ ἔροντι κοὴ τῇ κόμη τίω) ἐρφοομδρίω φο9. 
ατλέπεται. εἰ σὲ χρὴ πόῤῥω τὸ ϑῆλυ τῇ ἀῤῥενός ὅξ:; 
ψίωας ὧπ τὴς ϑηλοίας ὠράμδμοι, τῷ ἄῤῥενι πε- 
οιάήζουσι καὶ σοφίσμιφτι ψυχαγωσοῦσι τὸν τού- 
του ἔρφζᾷ εἰ τοίνυυυ ἐπαγήνοειν ϑυῆον οὐχ, οἱ τε εἰ 
“σὸς ἡμας»ταρηηῦρει μοι δζᾳ ζωγράφου τὸν ἔρῳ.-- 
ὥ. πῷ πίναξιν ἡ γραφὴ φανζᾳ σίας τῆς σὴς πωρεχᾷ- 
τῶ μοιϑέων ἱκανὴ γὸ κὴ σδδγνησις τοιὶ γαν ἐρῴντας 
σοφίστιϑαι. 

Ἣθ, Διοηλύης Χρύσῃ. 

Λούτου σε ταμίαν οὐ εἰεασότίω λοημάτων 

ἐξ) φημί. τοιωύτ ωὐ γὸ τίω καϊζᾳ δίκίω οἱ σοὶ 
χλ σοῦ «οοφἰωεγκαν τρόποι. ἀγοϑοῦ γὸ μετέχειν 
τινὸς τὰς αὐοσιοῖς οὐ ϑέμας ψυχαίς" κᾳτόρυτῆε τοίγωυ 
τίου) υ ζῶ χα) τὸν χρυσὸν αὐδιφοούρει τοισωώϑλιε.οὐ 
»εἱρ σὸς ἀλλὰ «οὐδῷ σοὶ ὁ πλοῦτος ξ}) πεπίςευ-- 
ται» τῷ φρυηὸς γαρ μίσου τίω) κακίαν ζηλώσας, 
λιμώήων στλουτεῖς, βρόχοις ὥςπερ, χρυσοῖς ἐπα. 
χὐμδνΘ"" 

Αἡρ, Χλράζων. Μήκωνι. 

Ν᾽. ἵεσαν χθὲς μήκων πόπομφα τῇ ποϑου- 
υδρη᾽ ἡ δὲ τἰωὺ κρόκψω ἐπέῤῥιψε. καὶ τὴς 

ἰσουργίας δὐϑὺς ὡϊξωνίςωτο. χοὴ λᾳβοῦσω τὰ δῶ- 

ο τοῖς χοίοφις σιένειμιε. ΚΘῚ τὸν φτρίσβιν ὡς ἐπαί- 

σιον ἀΐγελον ἀπεπέμψατο. ἐγὼ δὲ »λάώω. φοβερὸς 

»κἰρ ἔρως ἡμᾶς ἀσοοῖ, ἀωρεποιξ κόρης ξιαζόμωε- 
γ΄. τυφλώτουσι τύνη κοὺ ἔρωτες. οἱ νδρ τὰς ἀλ-- 
γηδόνας ἡ δὲ τίω) οὐδ, μενίαν εἰ) χρὴ ὡς ἔτυχε 
παρεχομδη. 

Ετ. Περοίχκα Ῥοσδπτῃ. 

Δεις ὠμούσως καὶ λυπεῖς οὐ τέρπεις τους ἐ- 

οαςοίς' τοαγῳσδιίαν γεῖρ ὐαμαγνύφς οὐ ϑελ- 
χόιον δὴν τοῖς ἀκούουσι. καὶ δακρύουσιν οἱ ἐρφι-- 
ςαἱὶ αὐιώμϑμοι. σεύφοονας γοὶρ αὐτοιὶ αντὸ λάγνων 
πὸ σοὶ διδάσκουσιν ἄσ καΐα. οὐ γεὶρ ἔπαγωσὸν τίω 
μελῳδίαν πεποίησαι. φεῖσοι τοίνα τϑθς ϑεῶν 

αὐιω μδύων ἡμδδ" οὐ γὰρ αὐλνυτεὶς ἀλλὰ ϑρίωή- 
σρλα τοῖς ϑεατῶς δ) «δοκεῖς χρὴ κηρῷ τὼ ὦτα πόν- 

τες ἐμφοάζοιμϑυ,οὶ μελῳδίαν ὠσμήσειας, σφρἑούων 

οὃ ἡ μουσῶν ὀδυρομδων ἀκούσει μδμ. 
850. Αντηῶϑενης Περλκλέι. 

()» Φιλίπαωου παὶς Αλέξανρος δὶ τας σῦτυ-- 
“ας οὐδεμεὼς ἐτετύφωτο. ἀλλ᾽ ἐφιλοσύφοι 

τὸ τῆς τύχης φυσήμοϊᾳ μεγίς ες συφημέως οὐκ 
εἰωθὼς δελεαζεάνω. δά τοι τῶῦτο ἐν τῇ τῷ πολέμει 

ῥοπῇ ϑεασοίυδρμος πεπωκότα Δαρέϊον. Τῇ χλαμύ- 

οδὲ τὸν ἐχθοὐν «ἱδιέσκεπεν ἀρετὰς οὶ) τύγης ἐνόδει--. 
χνύμϑμος δθγλμειαν. ἐντεῦθεν ἐλοισδόρᾳ τὸν Αλέξω»- 
ὅἔρον τὸ ὑπήκοον κὴ ἦν ἔιλημᾳ τοῦ βασιλέι ἡ σὔσέ. 
ὅ4α.ὁ μϑρ ὃν Αλέξων ρος ἅτε δὲ φιλόσοφος ὧν, ἐσὲ οβοίμει τὸ ὃ τύχης ὡς ἔοινοεν ὦ δὴ λον᾿ διὸ κὶ σλείφων ἄ“"΄ 

ὈΙΝΕΚΘΟΑΥΜ ἀαἈΕΘΟΘΟΚΥΜ 
«πηι. Ἐγοϊγέη ἨΥΡ»» 14. 1, ἃς 

ἔν" στάντα ραΐϊπηα ἀπλοῦὸ ΜΕΌΣ ̓ τὴ 

βασπηϊηδτη πγᾶ5 σοΠοριος » δὲ αἰτοῦ ΠΡ ΓΘ 
Ὠ.ΔΊΓαἾ τις ἀπιοτο , αἴσαο σομηᾶ ἀπε ἐϊά αι ροδττα, 

Οιιδά ἢ ξασμῖηα ΡΓΟΟΙΪ ἃ ΠΑ] αἰτεῖ, Ρίεπεβ ΕἸ" 
τη πὰ {Ἰ] αἴας. τραγὶ οἰγουρ! ]σαηῖ» δέ (ορμίμη "ἢ 
“ιοάδπη ᾿υΐιις αταοτοηι ὀχοίταης. δὶ ἰρίταγ ΠῸἢ κεἰό- 

Τοῦ δά πος το ήτο Ροῖα5 ΠΉΙΙρα μα ΡΟΥ τ ἢ 
Υ] ΠῚ ἈΠΊΟΓ 8» ἃς τα 15 Ρ᾽έζατα τα 1η140.}}}15 10] 
Ε τας πρύγφοια Ρτφθδατοδι {Πεϊτ θη πὶ οὐδ) ΟΡ᾿Ὠ]Ο 2 

εἰυάεηαος Θο5 αυλ πἰπηῖο ἀπιοτο ἤδλργαηζ, 

Εἰν. Τέίοσομες ΟὐΥγ[4- 

Ο. απ το ἀἰροπίδτογθη);ῃῦ Ρεςσιηἰαταπὶ ἀοΠ11" 
Δατη οἴ. Ταϊοτ επὶπι (δητοπτὶ απὶ οοπῖΓα τ 

τα} ᾿ΠσΘηλΠ} ργοτυ τ. ΝΟ Θμ ἐπ (6 εἱἷν νι “ 
σὨϊ115 θΟΠ] ραττίς ρας ἤπτ δηΐπηὶ (ζεἸο Ὁ εἴοάε 6: 

ταῦ τουγαπη, ὃς φασι οαοάϊ ας παι ὁ πα οχτιπη 
ΝΝοη φηΐγα τις [δά ροη65 τε ἀοροίτα; (υητορ5' Ἁ 
εμΐπι ΡΗτγρὶς Μγάα νἱεἰιμαι ἐπαίτατι5» ἀ το Έο!5 γῈ Ὁ 
ΠῚς ζςοπβοιατς,υκῇ ἰχαιιεὶς ἰτα Δα τῸ βγαπρυίατιϑ, 

υἄδγ. Οἰοαχοη 7] Αοθη]- 

Λ Οτοῆιηα ργεα τῇ μείϊεγηο 416 Μαςοῆ Αια 
{5.11 τέαπνα οοηξο πὶ αθίθοὶτ» αν ορεῖέ 15 

ΠΑΙ͂ {ξατίπι {πτγοχῖς » ὃζ ἀσοορτα ππιηθτὰ ΡΟΙΌΙΒ ἢ 
αἰς, ὃς Ἰοραταμη νὰ ᾿παυρίσατιμη πη ΟῚ ΓΟΠῚ] » 
Ἐρο γετγὸ ἔπι ἴῃ ᾿λοτγηη!5. Ἐογηλ  400}}18 ΟΡΠὉ . 
ΠΟΥ ΠΟ 5 ΔἤΠοἷτ ἰπί γα» οβουπι5 ρα ε}]ς 05 οορεῖ!5: 
Οὐχουπὶ ἔλοϊπης ξογτιιπα ὃς ἀπιούθ5» μὲ ηυ!άοῃι Ὁ" 

ἰοσδς ἂς τη εἰξίας 9 11 γετὸ ξαϊοἰτατομι τοιμεῖς 
πῆς σαυηα ριαἴζαηάο. 

«Ἄην»α. Ῥεγάίοκα Ἀβοάύορα. 

ον τ Ἰῃησςοηάίτὲ ὃς πιο οἰ ίαπι ΠοΏ ἀεϊοξιατ!ο 
ἤθπη δάξετβ ατηδητίρυς. Ἱ γασα ἀϊλπὶ επἱπὶ 1Π)΄ 

Ὠγΐσος ράτυτη ἀοἰθέξθ]ς σαγηγθη ἀπά θη ρη8 δι’ 
τηδζογοβ ρτς ἱπα!σπατίοης ἰΔοΠγπηᾷτοτ. Ῥινά!οἰ[ᾶ 
ΘΠ Θος ΡῖῸ ἰαίοϊυΐα τα οαῃτίομας 608 ἀοοέῃῖ: 
ΝΝοη δηΐγῃ {[παπϑτὰ ας δΙαηάδηι πιο Ἰ4Πὶ νῇιρ5: 
Ῥαζςς ἰσίτασ ροῦ ἄδος πο] 5 βοτὸ ΤΉΝ κη 
πλχα τδιοϊηα, [δά ἰπέξις πᾶ (ρεξξατοσειθιι εἴϊε γἱΔ6΄ 
τς» ὃς σόγαὰ ΠῸς οὔποθ ΟὈΤΕ ΔΊΟΥ ΠΉΙ5 πος, πιεῖο 
ἀΐατῃ ὀχοογοθας. ϑίγοηδϑ Ἔη]πὶ οἰτ ὶς 4ιυὰπι Ἰλοἰ γ΄ 
τηφηῖος Μυίας αὐ] θυ πηι5. 

ἘΠ᾿. Ἱηηδίρομος Ῥεγίοὶ. ͵ 
Ῥ ΤΡ Β τις ΑἸεχαμπάὸνς ΠΘΠΠΔΠ ΔΙ, {ε ΡῈ" 

τς Γυροοβηδι5 εβεγεθας, (δα δά ρμ!]οίο 
της ἤδτιις τ Χ τι15 σατη ἰδ δι εραθοσα Ἐν : 
(οἸ τις ἱπρίξαῦ! ἃς σαρί. Ῥγορτεγθα οἱὐπὴ νἱἀογετ } 
ΒΕ} ᾿ποϊπατίοης Γλατίμτη ςεοι 4:8, «μἰαπηγάθ ΕΝ 
ζεται σοπτεσεβατ,ν σταὶς ας ἔοτταης ποῦ} τατος 
ἢεπάφης. Εἴης Πιράϊτας ροριυις Αἰοχαπάτιῃο Ὁ ἷ 
αἰῸ1 15 αἰηςιεθαι, ὃζ ρίετας τερσὶ Ἰη οὐἰπιὶπίϑ ἰοῦ 
δ᾽τα οἰξ. ΑἸοχαηάεν ἰτάητς τληηυᾷ ρῃΠο ορβυοῖας 
τας δατ βοσταηαννε αρράγοῖ, ποτ τἀ] Π6 ΠῚ. "᾿ 
οαια οσὰμη οἱ Ρἰυγίπηα ἐδουπάα πῦ νηῦ πα 
τατραϊέας ὁ Γιρρίτετ, ΜΙίος μους εὐἰᾷ αἰ αθοῦ. ὡ 
ἔοσταπίμτη, Αἀφὸ πιοῖαερᾶς οχιγοπηα ΡΟ μ" ὥ 
τὶς ἴῃ ἔοσταπα {ποσοῖις ρει ἀοπε τας Αἰεχϑῃ 4 
51 ἸΡΊταΣ νἱοϊηᾶ ἱπητη τας] οηΐθι5 παταγαπη Ἰρῃοῦς 

πὸ τημ]τὸ ρὸ[ξ Ἔχροτίεπείαμ νἀ εἰς ργαοοβίο 

εἰατ617 

οἀτΠ" 

γ6Π) 
3 

.., Ω ἘΚ ΣΣΩΦΑ ΠΣ ΣΝ ον ϑιο δ λυντ.ν ον, ἡ τὰ 3,".. ΘΝ το αἴγελθένων ὑφ᾽ ἕν αὐτυ “Δ᾽ βφύτοον, ΕΦη ὦ ζεῦ, μίξον τίτοῖς ἀγαϑοῖς κὶ δυςύχη μα. ὅτως σὐλαξεῦ ν᾿ 
εἰς ὄκρον δθεξίας ἐμφρονέσαζᾳ ὁ Αλέξανόρος. εἰ μδὼ ουυῦδ γεν 

ΔΝ ῷ Ξε ᾽ 2 γόησοι 

Ἰωσφεν ταῖς τόποις τίω Φυσιν 537 3001 

-----ἡσἹ-ποὌἦἝἶ...οοΤ΄΄Π΄’-.....νϑν..Ὸὺϑ... - 

ΠΝ 
. ̓᾿ Μ}! Π] ' Ἴ! 



ρον, Ὁ «αὐρόρῶνῆν ἀἀολλλλβείνλι, λα νε ἘΩΘΒΙΝΙΘΘειονι. --. ω μιραμμοικααικαια- ς τυ σπσπσαςτοτττος-----. ἈΡΟΝ ππονοσσυσοΝ ΤΕ 

ἘΡῚῚ5  ὉΣ. 
κα ΌΝ 

“ς ξοσηϊείοπις Βαθερὶς ἀπε ψαϊούος αἰ [οἰ 1π45,. 51 

ΥἹττὸ ἃς ἰυδεπς σαουτὶδοργααίογεπι ρα παι [οὐο!ο 

Οἰὲτη ἀο]Ἰξξογιιηι, ὃς σορ πἰτϊοι]5ὰ τε (ἀρρίίοια τερε- 

ἴδησαΐ. 
ἘΣ : . . 

“εν. “β4εθγοι ὙΠ] οηῖ- 

Ὁ μησε ὰ οἰσατα ρυγραῖο. Μεδ8 θη ϊπὶ ἀρέβΡεσ- 

ἀϊά ΕΝ. Βοος Ρεΐ ἄδος οἵο» περοιῇ Βο- 

1 ἀστιςοΐα. ΝΝΠΠ1] εαυίάοπι αυδαά “ἃ τῷ ποίγαδηι 

Ροττίποι, ἃ ἔαοῖς ἀΠβετο. Οὐἰάηδτῃ πα οὐ ἰὰς- 

οὔ νὶςῖπο. ΝΗΠᾺ πιαλιτία ἀοἰείτοτί5 οαγαΐαηη Ρ6Γ-- 

ἤμης τιιληι 1πιοπυρογδη τα τη πτϑὶς πα ογιραμι 14111118» 

ἃ νιοϊηἰς Ἰπἰατίαπι οὔ οσα!ο5 οδίριοἰεμδηι ἄἀαῦο, 

ντοπηγπαβῖο αιΔ ταλίαπι ἀ ς"ΠἸπχαπι ξασίληῦ λο 

ἀφο! ποητ.. 13 

Ἢ “Ὥ»"4. Τεϊοβία ταϊάδ., 

ἋἊ ΤΕ σας νεπᾶς δατὶ τρθτα  Πξαδτὶ ἱηπυΐγθητο5, Πα- 

ΟὟ «πο ρατεογαπα ΠΟ γθ 8» 11 τογγαὶ ἀγάπα 1 το - 

ΠΟΌΥ 5 (ουπσα τα] ΔΥΌ οσι]ος Πυατέτεϑ νἱἄθτο; 

ταητᾷ ἴῃ ἤπα αἵτε ἀ1Πσεπεὶᾶ ἂο σατά φἀμι θεῆς, φυᾶτα 

ἐρὸ τοτά οἰαἰτατό (ογαζατα ἤπαν» ἢ Ροϊοπι τς ΔΩ] 

αἰϊσαδι σούποτε. Ῥοσιαπι Θ1Π οἱ εταράραν ὈΣΤΟΓΔΠῚ 

Ἰμδαοίρροι διιάϊο. Ἐξ νομαπιρης ξαΐπηθη εο8 οχοθρίς. 

Ατα; ἀαπχηῦ ἐπ Ὁ] 40 }165 ἀάαγις εἰμ] ἰΔο τ  αλᾶ5.1τὰ- 

ας Ὑτασο ἴα Δα αςΓΧ οτο. οῦ δαϊτι οὔθ [ο]ό 

᾿ἰπ ροξοίιαι οδτομηρί αδίπιαγ, 510 ὃς Μϑάςα, δέ ῬΙια- 
ἀγα τουγιθιϊοσῦ ἤδμη. τ 

᾿ ἘΠ). δοβραιον υάχίοενο.. Σ 

δ ατγθην ππροῦ το Γδραίοθτο τδάαο [ογῦσ, ὃς 111-- 

Ε το ογα δ τοῦ ἤδης εἰμ48 ὃς ̓ Γο]αηἰτοι ἔοσγο. Εἰ 
4υοπιοάο τὸ γίτ (αρίουτῖα {ππιἀϊοίμπ) δάἀταϊγαθοῦ; 

“αι! κἄτι Ρ αθξοξξϊομο τὸ ν ποῖ ραῆϊιιδ 15. ΘΟΠΊΠΙ}8 

δἰΐπν 448 εἰϊ, χα ἀρᾷ πο5 φεΐοθγατισ πιούβοῆος 

αὐϊάδ(ο! το, ὃς ςοπίποϊο ἰόσίοτ, αὐ ξατατῇ γετὸ ἀϊέ 
ΒτθιΠπηλιις. Εχίριατη ροτεστιπατίοπῶ ποία [0 ]- 
ΡΙἄτΝΟ ἀϊ (δραγαιῖ αἷ ἰς ογιπηϊηϊ δι, ϑαθεν ἀϊπ- 
(ἰοποπηνεχροόξατιοης ἔαζαγας σΟμ ΣΙ ΠΦΕΙΟΠ ΝΟ τί- 
δὶ ἀςοίάατ απο απίπλο ρ μι δα τιο σουρουι8 ἀπηδηξί. 
Ν δια ἃς ΡΙοτίπας νἱάοραταῦ ραάοβοι, χιδά ει] η 
φοΐρογο, Αἀθὸ το] εἰτὲ ρΒΠ]οΙορμαια μαροραῦ πος 

πιοτταῖς ἱητοσαπηθπτιμη, ποι αα πα] ὶ {Π|Ὸ Ιυ- 

ἔζαμι. Τοιπιίπος ροης ἀοἰὀτὶ» ρυπάθητία αβοΐξιίο- 

ποιὰ πιοάοτατο. Μοάϊοιις Εἰδιπιοτιρῇ ἢ5., ΕΙαθος ἴῃ 
Ῥτούαρτα πλρα ἰσατηθ ΓΙ» ΠΕΤΡΕ τατομο. Να- 

Ῥεητῆος Ὀἰΐς σαγὅβ., ΟΠ] ΠῚ} τ] Δ ΟσΌ τη ΟὈ] οἴη]. 

Νοι ἃ πιοίτοσὶ αἀ ρει ἄδάαςοτςε (οες, Ἑαθοῦορε- 

τὰ. ΜΜοιχαϊ δας πλοστα τα το παααπηις. Ἐκ ΠΊ τὶς 

δηΐη πταςη 5 Πΐσ τοσία ν!5 ἀπιπαΐ ποζαταί, Ερο πᾶ- 

εἰτήτατοτα ροτίὰς αυὰπι πιογῖοπι ἀθρίογαπάαπι οςι- 
ἔξαμν. Π1α δηΐτα ἰδ ιτγπγάγπ οἰ 1πἰᾶαπν. Ηδονε- 

τὸ ἀο]ξτίυνι ΠΡενατίο, Τρπογαπεῖα ΠῸ5 ᾿ ραν λεῖς. 

Ἐς ᾿ποτζθη} ὀχβογγοίοϊ γι 8.ηὉ αυ1ᾶ ταἰα (δὰ ΄υδά 

Βουρπίδις ποι οἰἔ ποῖα. Ὁ] οηΐι ποιίταῖσι ΠΟἢ 

ἴδῃρι, ἕο Π τὸ δά δαπὶ δοουίαηάδλμῃ δἀάποίτατ. ΝΘ 

ρίζαν ΠμΉΠς ΝΊοθα ἤδ5», πα τα αυδηάο νἱἀθᾶσίϑ ετἰᾷ 

Δ Ἰαρί4αδπι μυμιδηαιη παζαγαπα τεδη[πλαζατο. 

Ν ον. (δονοβῖς ΤοΧΊ Οὐ ΑἹ ὦ 
ΕΥ 

Ἃ χ' Αρποιέ σξυνᾶ ἀπλᾶτο βοττά Ρμϊδός ὃς ποον!- 

ΓΑ τοῖο σόιηᾶ αἰογαηι, αὸά οὔ ἀπιατο οί οοἱῦ. 

φἤϑοιο τοίνιμυ τῇ νιόβῃ ἐφώμαλλος. ἵγα μήπου δόξης 
ΞΈΝΟΝ ΦΌΕφε Κεχθόπης. ΔΕξΙ ΘΝ ππ τὸν λυ τς ες ΑΒΕ. 

χα τῶτο ζίω ἱσορῶσι ὲ λίϑον, ὅσον τεῦ ἐρρομδύφ κὴ σύν ὄφις 
ων 

Ἕ Β Ἧν μα γνῖτιν λίϑον ἐρᾷν τὰ σιδήρεφασί. 

σῃ! Θ 2012 Ργοῶυεϑε ας 

Ὑ οἵ Τῆῃε ννείϊεοπιε Τιυβί, ἰοπάοη 

403 
μετ᾽ οὐ πολὺ τίω πεῖραν ὄν ει σιεδσικα λον. χρὰ Ῥς 
γνώσεως ἕξεις ὡρεσξύτερᾳ τὸ μαϑήμιαζᾷ. εἰ δὲ 
χυφλωήεις ἑκων, χαλεπωτέρας τῆς ποινῆς δχιτεύ-: 
ξῃ, πλημμελημότων κοὶ γνώσεως εἰ ασρα Πόμε- 
γος σἔκας. γένη 

Αϑρ. Αςαχύων Μέόλωνι. 

Τ Ον ἀγρὸν τῷ κωνείου ὀπκάϑερε. πος ἐμας γὸ 
 ἐλυμήνω μιελίηας" μὴ πάρεχε ὡρὸς ϑέὼῶν ᾿ρά 

[καΐᾷ αἰφρὶ γεωρίω" οὐδὲν κηφίωων ἡμὲν διενζωο-. 
χας τ δότα χαλιπτώνεις ἐλόγως τοῦ γείτονι, εἰμὴ 
αὶ κακίας ὄστος αἱῆς πει πόνηρε, ἢ σὴν ἀκολασίαν Ὦ 
ἐμιαὺς ἔπχι)ρώψαι μεϑύραις χαὶ τοῖς γείτοσι δὶ ἀδλ-- 
κίαν ἐνσείξαμμα. ἵνα σε πάντες ὡς πέρ τι κακὸν συ-- 
σοίντητον ὁποφούξαιντο. ΑΙ ΘΑ κμός ἐν εἰ 

Ἐρ. Τελέσιλλα Λαϊο). 
ΕῪ" φλέβας γρουσοῦ μεζαλλουργοὶ ανιχνέ- 
᾿ σοντες οὔτε φρεωρύγοι τοὶ ὦ »ὴς ἐρεξ οοὔὐφῶν- 

τες ὄπόῤῥητα . ὀφϑαλμοις ὑδώτων ἀνα ζητοιοῦτες 
ϑεοίσοιϑαι»οὕτοῶ αὐἰδὰ τίου ἑαυτὴν! ἑαπτουδάκασι τέ-- 
᾿χνίω,ὼς ἐγὼ τοὺ πόλιν ἐσκινδαλαξιζον ἅπασειν 
εἴηου τὸν Αγησίλαον ἰοῦ μιεϑεα σουάχωι ποτὸν γὸ αὐ-- 
τῶῦ ποποιηκόένωι, ἢ μαμναί σε λό κίπαην ὠκήκοα. κὴ 
ῥαγδαος, σκηηηὸς ἡμῶν ἐπε δυμησε. αὶ τὸ σεείϑος 
ἀπταρησόρητα Φλεγ καῤνᾳ μοι δάκρυά. διὸ τῆς βα- 
γῳδέας σιωυέριϑος ἔσομεαι. οὐ γὃ ἀνΐ “ονΐᾳ λοιπὸν 

ἥλιον ϑεασόμιεϑτι.οὕτω τὸ μησείας καὶ φα ρας φο- 
(ερωτέρᾳ γλμη σομέμ. ΤΎΡΟΝ, 

Ηθ. Σωσίπαφος Αξιόχῳ. 
ὙὝ ΤΟν ὠδελφὸν ἐγαγός σε ϑώψαι φασί" καὶ) λίαν 
 δλϊτῳ πάϑει ἀπαρηρόρητα «υσφορεῖν. καὶ 

πῶς σὲ φιλόσοφον ἀνεῖρα: ϑαυμφίσομμι, δ τοσουτοῦ 

ἱτὸ τ παίϑοις ἑωὐρνικώμϑμον᾽ ὕπνος γαρ τις ὅς.» ὁ 
παῤ ἡμῖν θρυλλούμδμος ϑένατος. τῷ μδρ σιωήϑτις 
τούτου μιφικφότερος. πορθς εἷὲ τίου μυέξλουσειν ἡ μ(6- 
ρών ἐραχύτατος. δὲ μικροὶν ὅστοδημίαν οἱ τεθνηνκό- 
τες ἐσοίλησεν. οὐκ ὅηὴ πολυ τούτων ἡμῶν ὁ χωρι-᾿ 

σμός. καρτέρησον τίω) ὀχαζοαυξιννώνα μδῥων αὖϑις ὃ 

ἕνωσιν " μὴ πτίϑης φιλοσωμάτου ψυχῆς. ἐπεὶ χαὶ 

σλωῖνος ἐοδδκρι αλονωϑουδύῳ ὅτι ἐν σώματι εἴη εἴ. 

τως ἐλύπει τὸν Φιλοσοφον, τὸ θνητὸν τῶτο αὐἰδασκή-- 

γον. σ σον μοι μέλε! τούτου τὸ οἴάκρυον ᾿ ὅροις γομ-- 

ϑύτει «ἡ λύπη φοονήσᾳ τὸπαϑος ϑεράπευσον. ἰατρὸς 

γένου σειυτο ἔχεις λόρον τὸφαῤῥῶκον.νηπενϑὺς ἀ:- 

“χολόν τε κακῶν ὅλέληνϑον ἀποείντων, οὐκ ὠμκροίῆο- 
νος δὶ τὸ χέϊρον ΤΎΣΤΣΙ ποτῷ, ὁ μιουρηος τὰ 

ποιή μαΐα. τοῖς θνητοῖς τὼ θνητὰ καϊᾳλοιψωμδυ με- 

γάλαις γὸ κριλῖσιν οὐγϑείσε τὸ βασιλικὸν τῆς ψυχῆς 

καταςίζεται. ἐγὼ τω ἡἥσεσιν καὶ τὸν ϑείνατόν μ(ξλ-- 

λον δακχρύσοιμμι.τὸ υδὺ γὰ δακρύων αῤχή᾽ τὸ δὲ 

ἀνιώγτων κατάλυσις. ἄγνοια αἰξασϑεις ἡμκος ἀπερ- 

γάζεται καὶ ϑείνατον δὐλᾳξεέμεϑα. οὐχ ὅτι κακόν" 

ἀλλὰ ὅτι τοὺς ἀνθρώποις ἠγνοήται οὐ γάρ μ δ ηγῶ- 

σὶν ἀφήρηται τούτου καπῃλορέι φεφχειθόίατα. μὴ 

χαὐτὸς λίθῳ τω ἀνθροοπείαν φύσιν ἀμιοιξεῶ!. 
Δεξι κράτει. : 

., ἢ 

. » 
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ὁ πηνίκᾳ γὸ ἡ λίϑος τῷ ὁμθζύοου χωρίζητω,, πα- 
οαυήκᾳ νεκρούται χρὴ τί ἑαυτῆς ἐφέργφαν δποτ,- 
ϑέται. τοιαῦται τοφασ θείωι δεξίκρατες χρὴ τοῖς 
ὠψύ χοις ἐΐγίνονται. ἐγὼ σὲ τί οδ᾽ πώϑοιμε φίλίᾷτε, 

δὶ τοσοῦτον δστολιμιστωνομδμη τῆς σῆς ἐνδημίας, οἷ. 
μαι τὸ φράστη τῷ ποιϑεῖν χωλεπούτερον ὅτω λυπή.. 
σταμε τουὶ λυπησούϊας,νὴ ξέλος οβοοίμην τοῖς ἐρῶ- 
σι. ιν ϑὴρ ἀφοοοΐσιος ϑουλρἥης φλογωσέςερος. 

Α2ρ. Θεράορων Σπείροοι. 
ΠῚ Ὁ αὔτνζω τὸ σικελικὸν ὄρος ἀπαίτομδμ. οἱ 
πόντες χαίρειν τῇ αἤικῃ. οὐ πώποτε γὸ δυςυ-- 

χοςέραν γί πρὸς ὅγίσδοσιν καρπῶν ἑωράκαμδϑυ. 
αὐτὸ πυρὸν, μυῤῥίνωρ᾽ αὐτὶ κριθῶν, κι)» ἡμὶν ὠπε- 
κύησε."ὦ ἡ ἅλως λιμοῦμοι πεπλήρφοζαι. δζρῴίτοι τῷ-- 
τὸ τὴμ πρώτων μοι μιὴ ὠκφυέντων ασερμότων, οὐκ 
αὐ αὖϑις τῇ ἀγνώμονι Κατα βαάλλοιμι. οὐ διωάϊαι 
σεωροῦς λιμὸν καὶ) σρωτιώτίω ἔχειν πολέμιον. οὔτε 
“δὲ πλωτῆρες οἷοί τά εἰσι πνούμασιν ὥᾳ Καὶ κεραυ- 

,νοὶς αὐ τιιφχεδ)αι. ᾿ 
Ηθ. Ἡρακλείδης Αντιϑένει. 

(ὝΣ μοι τῆς ὀργῆς ὑφῆκας Ανπιῶφνες. ἀλλ᾽ 
ἔτι χωλεπαίνεις ἡ μὲν κοὴ κρύππεις τἰω) «αὐΐαν 

«οφσηνῶν ῥημάτων «οῦφήματι. ὥςπερ οἱ ἐν α᾽- 
ϑιύώλῃ ασινϑῆρα πυοὺς τοαιμισύονες. ὠκκάϑαρε λοι- 
σπὸν τῆς Καρσιίας τίω λύμίω»" τῶτο γὸ οἱ ἡμέτεροι 
λόγοι ὠρεσᾷ σὔονται. εἰ 5 μὴ κοὴ Θειλάοσης ὠπηνέ- 
σερος ἔσῃ. κατευνώ οι γὸ ὠκοίνη τὸ ἀγριον' χρὴ παρέ- 
χἕϊαι τοῖς πλωτῆρσιν ὄψιν φιλάνθρωπον ὁπηνίκα τῷ 
ἐλαίῳ φιλοφρονοίωυ 7) ἀγαν τοῖς κύμασι χωλεέπα- 
νουστων. Α2ρ. Λαχείνων Πηγανωνι. 

ἽἼ 1 Κέμον «τοὺς τοὔλαιον αὐριον" ἐν δημήσωμι 
ΗἸΣ τῷ ἄςφος οὶ οαιτυμῶν ἔσομαι φίλτατε. 
γύμφαις ) καὶ τῶ πανὶ τὰς πταρ ἧς τῷ ποιμμψίου 

ἀναϑήχφιμι. οὔνοουσι γὸ ἡμῶν ὀψέποτε οἱ ϑεοί " τὸὼ 
χΣιουύβιωα πεπλήρφται μοι τῷ γάλακτος. αἱ ἄρνες 

οὐ όνως τετόχωσι. «ὐἰδασκιρτῶσιν αἱ αἴγες δὶ τοὺς 
δὔτυχωις ὡς πέρ γηϑύμδυαι. πεπαύμεϑθω πενίᾳ 
μφχουϑροὶ εἰυσνουθετή τῷ ϑήρίῳ τὴ δυσκόλῳ. οδ.-- 
κίω ἕλκους τοὶς κεκτημδρόις ἐμπλέκεται - φιλοσύ- 

γηϑύς ὅξι κακόν, ῥαϑυμιοποιόν. κατηφές, πρὸς λύ- 
πῆν ἀπαρηγορητον " «ορὸς αϑΐαν ὀξύῤῥοπον. ὄγρυ- 
σπνον.Φιλομοόριμμνον᾽ ὅγηοχθον. κακῶν ἐφόίρειπόν, 
ἐσδοξον. σὔχωτο ἢ οόνητον. αὐεπίφϑονον" οὐ γείρ τις 
ἐϑέλε; τηλικούτου καὶν» σωψαντᾷν. οὐοῖ εἰ «ἰὼ 
δρέςου μανίαν νοσεῖν καϊωκραϑτίη. ῥίψαντες τον 
τοὶ τῆς πενίας τῇ σπινίαι,. ἐφ᾽ ἑτόέθαν μιεζᾳςηστώμεϑα 

λήξιν ὅλτς ψυχῆς ὠμείψαντες κρὴὶ τὸ φοφνημίφ.. 
Ἐτ. ῬΡοσῇνη Κανλιόπαῃ. 

Πὶ 47) ἐρφμςτῶν δἧασύρεις χ9) σκωώπηεις ἡμᾷς 

Ἐς: κ του κογαυν δϑοῦ μοι τὸ σιυύτονον κὴ σῴρι.-. 

γῶν τῷ σώματος δζωαποϊζούσω. σὺὴ ἢ σὴν πανουρ-. 
γίαν κεχρύφθαι δοκεῖς. ἀτελεσφίρητα γὰρ τὰ κυο.. 
φορούμϑρμα ὑποασῶς ὦ παμμίσρε.κ) τὰς ὠμβξλώ.- 
σᾷς ἢ τοιυὶ τοὐοετοιὰ αἱρετουτερας πεποίηστοη ; δριμμυτέ 
“«ἰδεπνίοουσω. Κοὶ τῆς φονικῆς μησείως ἀπηνες 

ΣΙΝΕΑΒΟΌΔΥΜ ΟΕ ΟΟΚΥΜ 
(ὺπι ΘΙ θεηληια ἃ ΠΟ ΙσΟ {δερεηϊαιί) τορεηϊῷ 
νοὶ ὰ - ᾿ Ρ. Δ- ᾿ 

1ητοΥΠγουταν ὃς (δὰ ν]μ ἂο ν γτυςε ΔὈΙΟΙΣ. 
: ΡΉ ἰς8 αθδέζιι9 Γλοχίογαϊοϑβ [ἢ ᾿πδη τη ατ 5 οἰαπείαλαι, 

Ἐρο νοτὸ χι!4 Ῥατίαγ απο ΠΠγ6. τα τὰπλα τὰ Ὅν» 

ΡῬτοίεϑιίοης ἀοίργασ. Ἐφιάςπι νει! ἀΐϊοετε ἃ 
τοῦ αἰ πεῖ πις αυδιη αβοέξ! ΟΠ 61. ς!ς 6Π1Π| ἀοίο- 

- ν Ἵ 8.- 

Τοῖὴ Δάξογθηζοβ ἀοϊογε δἰῆοιαπι, ὃζ ἰαουΐΠὶ Παηὶ 
τλβΏΓΙθὰ5 (ολλν}}1α Ν᾽ ἐποσθα τηασὶ 10 απιμηαδῦιοιν 

«ἤδν. ΤΡεΥ Πγο5 5ΡΕΙγΟΜ1. 
γΑ]6- 
1115 
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Ὁ ΖἜτρρμι δἰσυϊαιη πηοηζεπι παρ γάηη!8. 
ἀϊσοηζοα Ατεῖςα. ΝΟΙ δῃ πὰ νη 6141] γἱά! 

τοῦτα ᾿βοτιπηαζίοτοι δα ἔγαραπα ργουξταπι. 
τί εἰς5 τογττ λίπας, ρτο Βογάοὶς μοάθγαμν ΠΟ 5 ΡΟ" 
ταὶ ττ, ὃς ἀγρα ταὶ τοι βλυνὶς ε.Ο φδιη οδιμαπὰ 
Οὐὐπι ρείτγα (δ πλΐπα ποι ὁπαῖα ἤπίφῃοι οαα! ἀΕΠλ 16 τ 
Ομ Πά0 10 ᾿Ἰπστάζαμη τούγαπι Ἰδζοτο. ΝΟΣ ροτοῖ ἵνα 
οοἷα ἔαπμοηι ὃς πα τον μάθοτο ἱπβοίιιμη» θα 06 ΒΡ 
Ὀεγπαζογος ὨΔΌΠ1Π) ΡΟΝ αης τυ  α 1.5 (μια δέ τι 
τ ἱΠθὰ5 γο  αέζασὶ. 

ΕἸ}. Ἡρεγαιάος ΝΜ ΠΙΩΣ 

Ν Οπάπην τ 8] ἰγαπὶ το πη ΠΕ ΑἸ μομοδ» [ὰ 
1 Ἃ οὐαπηηθπ ᾿]ἀἸρσ αΓ 15 Π015» ἃς οσουίταϑ ΠΟ π 
{πὰ δἰαπάα ΟΥ̓ΔΓΙΟΙ1 18 Ριατοχίι» αιειηφάπιοάια 
αι 1η ἐξ] ρπε (οἱ μι] δὴν (γυδηῖ. Ἐχριυΐρᾶ ἀπο Ὁ 
ΤΟΙ! 5 Ρεσηϊςίθη). ΕΙος εηΐμα ποίέσι ἐθγηιοπεϑ 1" 
Οἰπζ.51} Π.ΪΠἸὶδοδζία τη αγὶ ἀ ΠΟ ΠΟ Ἱπηρίδοατ 
ΤΟΥ ΘΓῚ5. δορὶς δηΐμα ἡ] βογίτατε ὃ παυῦὶδ μυπηᾶ, 
ὨΌΠῚ ἃ ὈΘΗΙσΏΌΠη ν Αἰ τι ΩΣ ΡιςὈοι οὶ οἷθο {κληῦ 
νοῃεοιηοηζοῦ ἤ  θις ἱπασΠδηζΕ 11). 

υάργ. 1ιαιϑάμον Ῥαράμομί. 

ΝΩ ΓΉΪΠῚ οταβ δά οἰδιιῃ).1 νεθομι οπἰ πὶ ΡΟ" 
Ποίαν ὃ. σοῃ Δ ΠῚ ἀρ δΠ} ἃ ΟἹ 1 Π|6. ΝΥπ 

ΡΠας Θηίπὶ ὃς Ραηὶ ϑΓορ 8 ρυιτηϊτίας (ογαρο.ϑ8ηΓ 67 
Ὠ1Π} (δγὸ τἄφοτη ΠΟ 5 οπουο ! ἃς ΡΓΌΡΊΣΙ ἀἡ. διαί 
Ραἰτογα! α μα] τθέοιτα ἔμπης δός, Ασηὶ (α ΟἹ ΠΠπ| 
1η Ἰχσοιη ἔμπης εἀ τὶ, ϑαϊχαης σαρτα ἡπδῇ ξαϊιοϊιατέ 
ϑιλιἀφηζεβ, Το μηις σπὶ Ἔρείξατο φοπῆυιέμοτ 
ΠΕῚ ἀξέξονα ὃς 4:Πς1}]}. Αὰ νἱ]οοτὶς πιοάιμ 605 
4] Βαδεης ἱππδάϊς Μαίαπι οἷς μη] ας ρίσγιηι» {ΠΓ 
{ἰς», δ ἀοίοτγογη ἐπίο!αδιϊθ, )ά το] ειδηι βεχίρ 6 
με ὀαποελρυνος Ὁ ΔΙΩΔΏ 59] ΔὈοΓο Πα τ, τΔ] συ Π Ἂ" 
τὶ ΘΧ» ΠΡ ]ΟΥ ΠΤ» ΟΠ ΟΠΊρτΙΙΠ1,} ΠῸΠ 1 ν204115- Νε- 
ΠῚΟ 6Π1ΠῚ [ἢ τἄζι τ ΠΑ] 1 Παρ ᾿ποίάογθ» πααιέ ἵ 

Οὐοἰεις ἔτους ἰδίρογατο σοηιήποαζας, Αμἱοίι ἰρ μα 
Ἰπορίᾳ ΡΟ ἱπορίδπῃ , δά Ἀ]Ἰατ ποι ἐγδηςί αι} 
ΟΠ ΔΏ]Ο Πγπζδηζος δῖ 4Π [δηςο ΠςἰΔΠ1. 

“». Ἀβοιίζια Οαἰϊίορα. 
Ἁ Ῥυᾷ φὐγαΐοτος ἀπξγαδῃ!ς » ἃς ἀοτὶ65 Π05 ἰ4Π 

Ε οὔ ἤδης, ἰατα οὗ {Π|Π2πὶ τοι Γιαχαταμ οἢε ΠΔ}}} 
οὐτεδέξιοπθηι δένίροτξ ςοϊροσῖς {Ππά4επ5. ΤῊ Μ8 
τᾶ γον [ατίδῃ οσουταήε νἱάεσίς, οπι ἱπηπιᾶΐ 
[ατᾶ ἀοιταῃῖς (ςεἰο ΕΠ ΠΠμα. Αδογέμμι ἐπίπι 41 
Ράγζατηι παΐρος Ροςογθιη»δζ ηφίσεπξοπι ἱπξβητΈ ΠΕ αἵ- 
Ῥεγιοσ θα πηρα ἰσαιπθπείς ἰῃ νϑηΐγ [πβοολ5» δ. ΠΟ 
πγϊοϊἀα Μοίρα ταϊτὸ οὐ δα οτεβ ςαἀε5 ΡΔ:Γ25. 
Τθοτουμπη ἐπτοτβογίσοια ἡ] 1πὶ ἐπαξίταϊς με βάιϑ 
Τοηίπηχ ἰδ αττίςομ ἀο σοσίαπηιτα ἀπ ρει 
Ας τὰ ΡΓΟρΡτοΥ ἰογπια, αἴηας εἰεσαητῖα ἀεοι5, 

φις Φαρμ(δίκοις τοὶ ζωοηονούμϑνα ἐν τῇ σ ἢ γ29} 
5 ͵ « 7 Ω ) οἷ 2 7 -- ᾿μ 

ἐ βέεν αν μων ὁμόξζυγος ἢ αἰγετίω κ [2] αγώνων χΐμ) 
τθργζῃη τοιὺ φόνοις ποι δοκτόνον ὠκείνζω ἐδ' 
σύμμαχον σὺ σδὲ δζκ τὶ τῷ χόλλοις οαρέποιαν ̓ 

τπη0 0167 

νι δ αν ὁ 

- 

. 2 -- ὥ ΔἕἝ ΨΈΌ Δ 'ῷ Μὰ ΨὌῸ 

Ὥ ὦ «΄ᾧ » κὦῷ ιχῷ πὸ πὶὸοὍἘ ΔΙΌ Ὁ »’ῖ εἰ 

--.« «ἃ 



᾿-᾿ 

Ἶ ῬΘΙΥΙΌΙαΙΩ ΕΥΡῸ 

Ἰππαπιοίαδη]ος οἴαάος εβῆςοϊς πιεγοιγίουϊα. Πεήπο 
ἴδηάρηι (δ αἰτίαι ὃς ᾿πἰππδ ἢ ταῦ ΠῈ οαΐαις, ὃς πο- 

ταν ρἰετάτεια μά ιρτίο μαθοῖς. Ηυπιαη!οτ ἀριι 
"05 οδἱξ ραστιις χαὰμη ἀθόοσγιδ, δ] 5 γοζὸ τογγαῃλ ὁ- 

τίατα εἰδι Πιοοεπίδτο : ὅς ρτο Β]ογαην οδάς ραπᾶς ὰ 

πο) οα πόξαητα οχροειῖ. 

ΕΠ’. Ἠορνα ον ΤΡαίοί:. 

Εάϊςα ααὶς Ῥααο;, Μεάοτγαμπι ετἰᾶ {πρευρίλιῃ 

ὃς ἀυτοσδητῃι (οὐτῖτα οἱ υππαρηπη αυϊ- 

ἄχην. ὀς ροπὸ πιπλίιπι 46 Πιὰ ἐογπλα Ραϊομειταάϊης 
(ϑηειθης. Ἐὰ τὸ δείδμι [αοπιῖμα 1 βουῖοῦ οἵΐς νἀ οτα, 

Ῥδηηας ἰσίτασ νοἰας σοπιαπῃ οερ τοὺς οΟ μοθΘΓΓΙμλΑ 1 

αἰριοἰδηγίθιυις ἔογπιο Πτατοιὴ οἰϊομά τ, ἃς οἰτουίαγοηι 

πραγατη οὔ βοιτ, ὃς οαἰεἰξοιιη ογηδζιηι τείοιτ. δἴηιο 

ΘΟ] 19 ρομπαγιαι αἰζγογιιπι ΟΥ̓ ΔΙ ΠΦΉΓΕΠῚ εἴπηρις. 

Ἐτος εἰ Μεαϊοατά ααΐστη ἸΠΘΘΏΪΙΠῚ ΔΙ Ώ 48 Ρμ- 

οἰσι τα τ αἰ ςποι ἐπίμα ἔπατα οἰοσαπτίαμπα ἱπιΠάθηζος 

Ρίϑονίρις οἰξδάμπης, Τα νοτὸ τα] ΠΤ 65 (γ
αηρταιη- 

τηατις, ὃς νἰσίαζος τα σου 5, ατη 6 Ιαροτος ᾿ηοίἐξ- 

ἰος το]! 489 ταητόη; ςοιῃιποάο πο5 σάύθηζος Π6- 

σι ϊσὶς.51 ἐσίταν πιάτα αυσαᾷ οἰτ ἢο5 πιο] ο Π1}5 αῇῖ- 

(Εἴθ. αι άθπι ΘΟ ΠδΓα5 οἰϊὰ Ρμ]οίορμο αἰἸθηϊ15. ἃζ 

ἃ τα ῥγοίοΠιοης ΔΡΒοσγθης. δία πιθζιϑ ἴῃ σαί εἰ 

ἀασυτοῦδίοαι ππούδιη γα α8» ἰάθη Εἶθ] ἀσοιαττ αιοά 

Ἀρτίσοία φαΐ πνυϊτοὶ {πποτεϑ τοῦτα τπτιὸ ἀεά!ττ, ὃς 

φἰξηο τοριροῖο [ρίας πο. ποεῖ. 

υϑγ. Ῥοάς υλριφεϊ! δ. 

γοασο ἀδοτοριζο » ἤπλαὶ [πρθάπη!5, ἘΠ 15 

ὀχ  ἤτοὃς ρογηϊοίοίαπι πολ! βίαἰταμῖι (ἀἸτατίο- 

15 ἡ ΘΏ ΠΡΟΣ τοῖα ἀΘΤ ΠῚ παὐπάαδι τοῦς ἔστας τε - 

σοηζοβ ν ἐτίμα ξουπυϊ δῦ} 5 ἀθιηεγῆς. Π|υὰ γετὸ 

παῖτις δἰ ἐπέοσταπίπην : πο ναΐτ [πο] 6 τιι5 αἴης ΔθΓ- 

ορά σοὶ οτειιῖπι σαυάσε μι ἀσα]]ο μαριταγονδζ 1η ργα- 

ἀϊο ποίξγο Πδὶ ἰεόξιιμ οοηπείτιίε, ας [αξξποίμην οἵδ 

ν άοτο: πᾶπὶ ρτὸ ν τ Ρ18 ΡΠ 65 ΠΟ Πγμ5 ᾿πξουτι 4]; 

οὔτι Επμαίας νὰϊε ριφαπλατ; ὀτα γαὶν ἐπυγίπνιδ» ὃ 

τσ 1 αιϊοάάαιη ἀοπαπα το σὶ γι ἀδταγιΝ εἰπααὶ 

πιδες φίϊατε πο αυδαμδ, ΡΓΘΟΘΉλε: Π ΓΘ ΠῚ πόθ 5 

ατοίοοατίθυς ἰατσίφηταῦ " (ιο επίηι. 40α; ΡΟ βἀοηγΣ 

δὰ ποθις ποη ααϊπηδγοηῦαγ, ΕἸ πίῃ ΡΥ (6 

φταπ!ς εἰξ ὅς πιο ρίτι, Ομδα Πεοτίατα ἰπῖρτος ἤηῖ 

ζορίοὔ, νἱοἰθητίοσ ο[Ἐ ἰσηθν ἤδαμις το τπλΠμηῖς κίηη1- 

ἴα ἔγοηδεν τ ὨἴπΩι 

ἅμι. ὉΠ) αἷδα ΤΡοι 

Ὺ Αιάο τιαλπι ργιἀοπεδπὶ» ὃς {ππηπΊάπα ΤΕ σιπη 

οἵεῖθηῖα Ππαῇ ὁ τεγροίς Ργτπίοο 

ξωζαγα τ] ρυδα ΧΕ] , κ αοατιιὶς ᾿γηορο ργοίμ- 

ἄϊοτος ὃζ αρθγα 9 τος ν 11 (ΟΔ] Ἰπλδοιι5 ΠῸ8 το }}- 

φιτ,αποίαις ἱπ' (αὈΠ1πης οἰάτιιβ ςοἰοντγιπιὸ (βείοτα- 

ἰδ αἷς, Ἑπρὶς Π09 (τεἰς ΗΠ αιπλ5 5» δὲ (τί οτά5 εἰ ρο- 

ἴϊοῦ σαρ άϊταῖο (μι. Τὰ νεγὸ Ὠ16 ἡμασυν ΑΓ 

δας. Πατοιαγαπάϊς. πο Πάοπα αὐρεας (σαίατεα. 

ΝΙΝ Βαβθηῖ. απμάϊοτεβ Ῥεομιρτηὶβ αυὰπι ταῦτας 

τηρήζα.  Ζππθπο5 οηΐπη διποΥ 115 ἀεάϊτι» νοϊυρτα- 

εἴδιις οὔτ]. » οτίαπη δεπα ςοἠζυϊταηά!ι ξλουϊταζετα 

αβξογμης, ἃς ἐλοιιπε; Ἰοχυυπτύγαιε ἡυςαμ!ά 8: 

τπιοτος ἀπῆρειηι.. Νοῖν ρεμέμι ἐροπτει ςοποιταν 

ὧᾳ, φὴς γόϊιππτατα γΘγαμα οαρίάϊτατο “τεμθησατ: 

μυρίας συμιφορεὲς ἀπεργάζη “πορνίδεον. στ αὔστιι 
δὴ τἰωὸ σὴν ογτανθρϑοπίαν καλύηζουσει. χα] τίωδ, 
ἡμετέραν οὔσέβέειαν δζαποα ζουσει. φιλονϑρωπότε- 
Θον σαρ ἡμῶν ὁ τοκετὸς τὴς ὠμβλωώσεως. ἴά), δὲ καὶ 

ἦν ὅ7:] σοὶ χωλεπανουσοιν. καὶ πταδοκ τογίως σε οἹ.- 
ναξ οὐ ῥάϑυ μοῦσοιν εἰ αστρο ἤξόϑ)αι. 

Ηθ. Ἡφα;ςίων Θώλ"τη. 
ἊΣ Ο μησδικὸν ὄρνεον ὁ ἵδες καὶ ἢ μήσων τίω 

ἰξοψίαν κεκλήρφται μεέγοι 1 αὶ ὑύροίπεον 
δὶ τ καλοὶ φρον αἰν. τούτου χα) τίω ϑήλειων ἡτ-- 
τα χει εἰοκκεῖ" τὸ “Πεϑὸν τοι γαιθριεῦ οἷα, δκὲ κόμιζωυ 
αϑῆςησι.γἢ αὐδιφανίφτοιτον τι τοῖς ὁρῶσι χάδλος στ ὦα- 

βέχεται. χα] κυκλιρον απεργα ζεται «ἤλζα. χα) τὸν 

οὐράνιον εἰκονίζεται κόσμον. χα! τοὺς ὀφθαλμοὶς 

τῷ ππεροῦ τίω γὴν ἄφρων δχρκότμησιν ἀνατελοτ- 
γεται. καὶ τότο (δι μουσικῶν ὀρνέων ἦϑος φιλόκα- 
λεν. οὐ χὸ βασκπκαίνουσι, τίωὺ ἐαονὴν δὔκοσ μίαν ζω. 

ἡράφοις σδιωδασκοντες᾽ σὺ εἶδ τοὺς σοὶς ἐφέζῃ συν - 

ἡραμ ασι: κα) τας σοὺς αρετοὶς ἐγκαλύπηεις " καὶ 
τοις πόνοις ἐνεηποείμτοις ἐᾷς ᾿ τηλικαύτης ὠφε-- 

λείας ἡμιοὺς χηρδύοντοις σι αρορόν. οἰ μδὺ οιωῦ βα- 
σννανία τς ὅς νήμφς τὸ λυπτοῶν, ὠφιλόσοφον το ἐἴ". 

χοίρηξζα καὶ) Τῆς σῆς ἐπαϊγελίας ἀλέριον. εἰ ἐδ ὅ- 

κνος τἰω ἀαἀναβολίω τευμα), ζαυτόντι πόσπονϑες 
εἰν δ) γεωργαὶ σγολλοις τους ἰφοῶτας δεοανεικοῆ 

«ἢ γῇ: καὶ ϑόροις ἀκμὴ μὴ οδοεπτομδύῳ τοις ςὠγυᾶς: 
Α20. Πόας Αμπελίῳ.. 

Ἂς. Εὔρο ξυναυλίαν γεθόντιον «λαύσου μι ὁ 710. 
τα μὸς ἀνεσμίρῤτησε Κορ κακὸν ἡμῶν ὠργήστε- 

το σπίρτη ἀ(οι.ὅλον τὸν εἰγρὸν ἐπταλύσευτο. κὺ τοὶ νεο-. 
οὐνα χ᾽ ἀμπέλων φοβερὸς ἐπεβύϑισε. τὸ σὲ μοεῖ:. 
ζον δυςυγημια»οὐκ ἐθέλοι ὁ μιαρὸς ΝΜ ἐντεῦϑεν ὡ- 
παῤρᾳν᾿ ἐμφιλοχωρεὶ γὸ τοῦ γησίῳ τὸ κοίτην δ α)ρὸν 
πρποίη7) τὸν ἡμιέτερον᾽" χαὶ δακρύων ἐξιόν ὅειν ἰ- 
“δεῖν. αντὶ γὸ ὡμπέλων τοις ἰχθύας γεωργουμδ οἱ 
τάλανες. ὅταν ὁ ποταμὸς ἐϑόλη, ἀγρόϊορμδμ. δτοιν 
ἐϑελη λιμωή γμδω «4] μἰξγα τίμιοι σῶφρον φιλοτί.- 

μιεϊάγαἱ «δοκεῖ εἴϑε τῳ Θϑέρῴ τὰς νεφέλας μήσια μαΐς 
ἑκκετευο μὰν ὄμβρον ἡμὲν αὐχμῶσι χαοίζεῦναι. ὅτὼ 

»ὺ περ κοχτήμυεῦτι, οὐχ ἂν ὠφηρήμεϑα. ποία μος 

οὃ καθ᾽ ἑαυτὼ ἐπαχθής: εἰ ἐὲ χαὶ ὄβεξροι πλουτ-- 
στηεν τῷ πυρός ὅδιν ἀκρατέφξέρος. χαὶ μόξοις οὐ 
χαλινοὶ τὸὶ φρυά[ιρίᾳ. Ἴ 

Ἐξ ἘΦ. Γαλώτεια Θέτιδδι. ἊΣ 
Ἢ Πωιρῶσου “ἴω φρόνησιν κὶ τὸ λίαν ἐμστηρόᾳ- 

ἘΠ ἀγωμαι' ὡς περ γὸ ὧν ἡπούδος τινος πυϑι.: 
κοὺ τὰ μέλλονᾳ οι γήσω μοι" καὶ τῷ λυϊγέως δξύ- 

τερον τὸ βαϑύτερᾳ τε καὶ ἀφανὴ ). πῳραϊκάτων 
ἐσμόπησας. ὁ καλλίμοιχος ἡμίϑὲς καίωλέλοιπε. 

ἀπέήγη μοτεωραζόνϑμος ὀξυτώτῳ τῷ κόροὐ “Ἴερῳ; 
ἐδραπέτευσεν ἡμῶς ὁ στα μιμίαρος χρὴ γέγονεν ὁ κό- 
ρος ὠπῳΐ Ὡς ὄγιϑυμίας φῳρεσξύτερος. σύ δὲ μοὶ 

παρήνεις πολλὰ. ὅρκοις μὴ πείϑου γαιλάτεια᾽ ὅρ- 
χων τοῖς ἐρῶσιν οὐδὲν ὅδην οὐ χέρέσερον " ἐρορτικῶν 

,καὶ τὸ καλῶς ἀφαιροιιῦται, βουλόὔεόστω.. καὶ τεεῆουσι καὶ φϑέγ- το Χ 0 8 3 

ὅαρ οἱ νέοι. ῥμιρϑύοντες ἡδοναί ἵ ᾿ 

ΦΘ 2012 βγοῶυκδε ἰἰς 

οὔ ΤΗ6 ννεϊϊεοπια Τιυβί, ἰοπάοη 

εἰ. " Ε΄ 47 ,- 4 

γοντα ὅστε γομοϑετοῦσιν οἱ ἐρῶώτες. οὐ τγαρ δὰ 
Ε] - 2} 
τοχίνητον ἔχουσι φρραγ μφέτων Τίο) ἔφεσι: 
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ὠπιςίω πίσεους ἔομοεν ἀσφαλέςορον. χἡ πρὸς. πώ- 
τίω ὅρος σοφιςής ὄξιν ἀξιόχρεως. : 

Ηθ. Θεμμιςοκλὴς Χρυσίππσῳ. 

Πειδερὴ σωφιοοσιμΐη κοὶ «πο οὶ τοῦ μύϑῳ τεή.- 
ἱ ἰροναίσπο, δῆτα χξύσιπωε ὁχοεμυϑολογήσω.- 

μια! σοι μῦϑεν οὐκ ἀσεμμον, φίκοντο ποτὲ πρὸς δ 
δὰ τα δρνεα κοὴ ὀλύμπιον ἐωρεσβούοντο ἡγεμόνα" 

ἣν γϑαν αρχίο, τους ὄρνιθες τὸ λυ ὃν χρὴ μυεγίςου τι- 
γὸς ἀγωϑθοῦ ἡγεμονίας ἐχηρσῦον.κ) πολλλζωὺ φχᾳὶ τῶτο 
τίω ἀκοσμίαν ὠμέκτηντο. ἐπένσῦσε τοίνιωυ αὶ ζεὺς κὴ 
γέλονεν ἔρηον τὸ βούλη μιφ.. Καὶ δωρξϊται δῶφον τοῖς 
ὑρετόμεισι σου μ(φιςόν. βασιλέως γεὶρ ἰυῦ ἀξίωιζα τὸ 
διοο ϑιυον φροσέτατῇε δῆτα τοῖς ὄρνεσιν πὶ λίμιγας 
καὶ πηγώς ὠφιυυέϑαι 5 Καὶ τὸν ἑαυ ὁποσμηξαὼς 

ῥύπον. κα) τοῖς ὑσασι τἰυ) βαστινον τῆς ἡγεμονίας ἐ- 
“πίξευσεν ἰοῦ γεὲρ δὐ ρέποα ὐὸφ τρῦ σὲ τὸ τιμώ.- 
μϑμον: ἐλούσειντο δῆτα οἱ ὄρνιϑες. εἶτ πρρᾶς τὸν 
σία πο λινόρομοῦσιν οἰ ϑύς. κοὶ «ἰὼ ἑαυτῷ ἕχαςος 
δ ρέπειων ἐνεοθείκνυτο. ὁ οὲ κολοιὸς τἰω οἰκείαν 
οεσδιοως ὠμοργίαν, τίω) τῆς φύσεως δημιουργίαν 
ἐνόθτυσεν, ἀλλοβίῳ κόσιμῳ τίω) ἑαυτῷ Καλ)ι ωπί- 
ζαν σὐφῳρέπειαν. ἀλλ᾽ ἤλεγξε τίω ἀμορφίων ἡ 
γλαῦξ" κοὶ τὸν ὅλήπλαςον κόσμον ἐσείχνυε.τὸ γὰρ 
οἰκεῖον δγιγνοῦσοι πε οἐν. ὡς Ἰοιὸν ἀφείλετο. τὴ τοῖς 
ἄλλοις ὀρνέοις ἐσέοδου οὐοφσεγ μα, ἕχασον φα)-- 
ρεϊάϑαι τὸ ἴσιον. κἡ γέγονεν αὖϑις ὁ κολριὸς κολοιός. 
ὁμῦϑος ὦ χεύσιγσεῦ ἐλήϑειαν χαϑυπερ ὕπαρ 
φϑέϊγοται πὸ ἈᾺ ζοὺ στο οοσιυύην ἡμῖν σδειν)ούμδμος. 
οὕτω γωρ καὶ οἱ αὔϑοφοποι οὐδὲν χἧν "νη σε κἐκτή-: 
μεϑα ἴσιον. ἀλλα ζῶντες μδρ “οὸς ὀλίγον ἔχι- 
ἤπλώςῳ σεμιγυνόμυεϑει κόσμῳ" τεθνηκότες δὲ ἀφηρή- 

μέϑε ὧπερ οὐκ ἔςιν ἡμότερα. ὑὡρόρᾳ τοίνυωυ χ9η- 
μἰφέτοον ἈΦῚ στώμζῳτος. εἰϑτινώτου δὲ σρρῳγ μίάτος ἐ- 
πιμελοῦ τῆς ψυγῆς τὸ μδρ γὸ αἴσιον κοὴ ἰϑείνατον. 
το οἱ θγητο χοὶ φσοθς ὀλίγον ὅδιν ἡμέτεθα. 

Α2)ρ. Μυρφνίδης Μοργίων!, 5“ 
δὲ δ: ὧν αροτήρᾳ δου κεγώρηχῳ τῶ Τυνάνίῳ, οὐ 

ἡεὶρ ἰοῦ ἀντεῦ Ἃ ζοὔγους τὸ ἕτερον. ἐπηΓγεΐλαᾳ- 
το ὃ ναὶ ὁ τυκανίας τὸν ἑαυτῷ μοι ταῦφον οὐοσγε- 
γι. (οὸς γαρ ἐχοιπύμιζω» κὠγώ" ὁ γοὴρ ϑειυμαςύς 
μοι φῦ σεςπολωὼλ ἐν οὐπύτὲ ὃ χῶλ επὸς ὠκεινος λοι- 

μὸς τοῖς θρεμαίασιν ὠνεδήμησεν. ὁ δὲ καλὸς τυκα.- 
νίας τᾶ; σιευϑύκας οὐέλυσε, καὶ μόχρις ὕτου ὁσπο- 

"πὸς αὐτοῦ σείει ύετο, ςόργᾷν ἐδόκε; τὼ δοξωνα ἐγὼ 
εἶδ τία) τύραννον αὕτλίου θρίωῶ. οὐ γὼρ ἀῤοτῆρᾳς 
βέας κεκτήμοεϑοι. ὁ δὲ καιοὺς 1} ἀρόφων ἤδη που 
τ) πτρῴχηκε. σιρεαςήρλον τοίνυν τοῦ τυκαγίᾳ ὁπλιί- 
στ ῥύχ! τὴ σδυκαςοὺς ἃ πεῖν τὸ χίθο λον προ φφησο βεξα" κὸ 
ἡ απάτις ὀκείνης δέχας ὑφέξεγαι. κἡ κακίας πείσο.. 
μὰν τοιὶ ἀκολῴφοις ἀπέχεδγαι, ἑνὸς ανθροότσυ φ... 
ἂν σωφε;σιυήης οδ)οώσια λον ἔχοντες. 

το ΈΔΙΣ Ἐρῴσμιιος Λυσισρώτω. 

ἔπ» Τουὶ αὐθροόποις οἱ ἔροντες" δουλαγω. 

ι 

ΔΙΝΕΆΘΟΚΛΥΜ σἈΕΟΟΚΥΜ 
Ῥογβάϊα τυτίου ἀρρατεῖ Ηάς, ὃς «ἀ ἀοἰυπὶ [λοταπιθη" 

τὰ ἸΠΣΟΓρΟ τι} ἀ:ρ ΠΣ ΠΠηλ1185 εἴ παρ μαῖοῦ. 

ΕΠ). ΤΡορηβοςΐος Οὔ} 09. 

Ὑοηίδηι τοτηροτάτία οτίαην ἴῃ Ὁ αἷϊς οοἰοἰταν 

τὰ οἱΐ, ρῷ (ἰμεγίρρο» ΒΡαἰαανειθί ποῦ ῥώνη 

ἴθι, ψΎα τα τ} 5 ΘΧρ]ςθι. ἃ σοΙα τ Αἰ φιδη 40» γι μρθ 

Ιοιθιὴ δάϊγοης ἃς Οἰγιηρίαμι ἀποοπι ρετοσεμί, Ύ 
ΘΠ} ΔῈ) 115 πο] ταν εγάτ, φαδά ππὸ ΤΣ 

δυ5 Θοηβηςὸ νπογοηζ,», ὃς ππάχιοο θόπῸ αἱ εὐνῇ 

ΤΟΣΟητ» αι ΟὈ 6. ΡΙΆΓΙΠῚ] ΙΏ ΤΟΥ 688 μαίσοραπαι 

ταγγαἶτιι5, ΑΠπμ:1] σιζογ Τυρρίτετ, ὅζ γοϊμτᾶ5150 

Ρ15 ργοάιέζα οἱξ, Εν πρρ!!ςαηείρις ἀοπδῖ ἐσγερπὶ 
ἀΟΠ 1}. Ἰλορίαμν. δηϊμι ἀἰ ση ζαϊεπι Ἰαγσιοραταν 
Μαῃάδυϊε Ἰτδητθ ααΐδιι νι δά ραϊμάο5 δ [οητ68 ἅτ 
δἰτοητ,ὃς [τάς ἔπας αδ᾽ πούοητ, αταμε ααι15 ἜΧΡΙΟΣ 
τΆΓΙΟΠ ΘΙ ἀπέξιις οὐοά!άις, Ετας οπΐπι οἰ ράτια ΔΡΗ 
Ἰοιιθη) 1 ργθοίο.τα ἰαιασαης αἰι65. Πλεῖμθ ΟΝ ὧι 
[Ἐπ αα Πουιθ γοουγγαης,, ἃς {Π Δ} ρα ο τυ Π6ηὶ 

ἀυφὶ δοῖ οἰϊοηϑοθατ. Ογαουίας νοτὸ ἤιαμι ἀοΙΌ ΠΗ 
ζαϊοὨ} πθίποηϑ, ατατγα (αδγιςατίοποιν αὐ ποτα! 
ΑἸΐθπο ογῆατι (πλὴν οοσαητίαι ἀοοογΆΠ8. Αὐτὸ 

ἀλτρυῖς ἀφξογηγίτατομα ποίεμα,(ς αἰ είτίμπι ΟΠΛΑΓ 
τ} Οὐ Θσυϊος ρχοτυλῖτ. (πὰ οαῖπι ἔπας ρΕηΠΑΣ . 
Βιποίςοτεῖ, ]υαί! δά (δ ρογείπθηῖος αὐξογοραῦ, δέ 
415. Δ] θι}5 ΘΧΟΙρΙ θη ργοάοιαι, νῖ «μι! ρου 
Δυξοτγοῦ, 516 ταγῇις λέξας οἵδ, τάσις Οτδῦ 115. 
Ἐαρυΐα ΟΠ νγῆρρε νοτίζαϊθη» 4υδή [δγπιοπς ΟΧΟΟ’ 
αἸτ,ιλαρ ἢ ἀμ η5 ΠΟὈΙς τοιπρεγαηεᾶ παυταῖ οδίοτυλῃς 

ἄδι, δὶς δῃΐτῃ δείδισι Ποῃλ 65 » Π18}]} μῖς ροΙ Ἵ. 
(πηι, [ἃ νλμθηζος σα ϊάθι Ραυμ ρον απέμα! ᾿ 
Τ]ΔΏΛα οὐ παπηθηΐο. Μοστα] νοζὸ ἀπαϊτιίμνιϑ68 ἢ 
ΠΟ ἢ {πη ποίετα. ϑρέγηε Ἰρίτιν ρθουμ185 δὼ οι», 
ΑἸ μηι5 Διυζδειδι σατο: Πε,4α τοἰειριόσο Δ 
ΘΠ {δι ρ τογητη} ο φἰάοπι ἃς ἱπηπποσζαῖθ: 

[1 γοτὸ οχίσιο τειηροτε της ποῦτα. 6, 

» 

κατ; Κάργ, Μη γγοιίδος ἽΜΟβυπῆ,, Οὐ, Ὁ 

Εἰ τους ἀτατοτγίπμν Τ γοαηία ςοης , Πεοτᾶς δ΄ 
Δ )υυ11ὴ ΕἸ δὰ Ἰπσιτην αἰτεν Ργοηλ τ δπτεῖη νἱο μι 
Ἵ γοληῖαϑ ἔς τασγιιπη ἤναμα τ ῈΠ] Ρυαθιταγυμλ Νὰ 
ὃς εροὸ θοΐοπι ἀο πάθεα. Ερτορίι5 ΘΠ, τς 
τα ἢ ροσῖῖτ, οὐαι σγαι ς.}1 ροίζΊς ἢπ αὐιρεειεῦ ἡ 
(Ἀττι Ατ ργαοίδγιις ᾿Εγοαηίας σομπθηζα ΠΟ οὐ: 
ττ, ὃς σπουίαιιο (ζοριις οἱ ΡοτΠοΙςδτατν πιδῃοῖ6 } 
(φῃτοητία ν] Δεραταν, Εσο νετὸ Ὑγιαπη ςαπα 
πίῃ ἰθσοο, ΝΝΟἢ ΘηΙπὶροιος ἀτατογίος μᾶ ὦ" 
Οὗ] ἘΕΙΡ τις ἀγατγ 5. ἀφ ἘΠ πδείιπη απ ρεπὸ ῬΙΩῸΣ 
τιοτ’τ, Τυα]ς ἢ ἰσίταν Ἐγοαπὶς ραταβο, ὃς ἐυιΔ!οθδι ) 
τ} Ἰοοιιη αὐ Ῥδτγοσί τ αἰϊαπγατα ὃς θέασαι Υ ἡ 
δΙϑραιπη5,ατα:ς (το! ογατὶς ΡΟ μΔἀοθίπηιδ ντ ἅ ΒΡ . 6 
τα Δί πθαητ, νηΐας Ποιμιίηὶς ΡεγἸο6Π1» (ΟΡ 
ΓαΙτ Ια: ἀδητοϑ τηδο ΠἘγΔιη). 
ΠΠΕΎπΠΤῚ σεε η;, Ἐγαζηνης ΓΗ γαῖο. " 
χαίταν Βοιη τη δι ἀἤλογο5» ἃς ἴῃ (δγαϊοαυ! 1 » 
Ἀαιρυπε; Θο5 απ] {πρ Τ πα ἤχητ, ΕΠ] αἰατὶ »Υἱ " 

τιᾶῃι Ρ᾽ξξοτῖριι5 βάδην αἰ Ἰηπαηι Παρεάμηι8. ἰὼ ὰ 
ΠΤ ΕὨΐτη νἹάοτο μοίξοπι ἰϊοότες. 810. 6Π1Π| μῶν 
ἰδῆτεβ ἰαςι} 5 ςομβοογοησαγ ἀτπογοβ. 864 μοοίρί 
Ῥ 9. πιϊυτία: ρατί πηι». αδά Ἰσῃογδαί πη μοβές 
ΟΠ πο  πβτυζα Ραμ εἤδξης. 

« . . δ ᾿ Ι 115; ἔθϑευϊ. αὖ. τδιίοπθ δϑηοεσοε ἴζδα τι οδῖ 
Ἀν ει δου, οι καρ » κὔ.λι [ΛΝ ᾿ι, Ἃ ΠΝ Σ τ Ἄς Ὁ“ 4 Ἔ ουσὶ τοῖς τῶ σεληνὼ ἥα)σδεὲς ἰσυσπερουι ἵνα πιχοὴ τοὺς ζω γράφοις “πειϑτώ μὐεϑει. εἴθε ) ἰὼ τὸ τ. σαν Ὁ Βα, τι ᾿ ᾽ ; "ἣν 

λέμοιον ὅβαν. οὗτῳ γερ βάλλοντες ἐδἀλλούτο 
το ΚΩ͂Ν χων, δνετῷ δ." γέ δοστῳ 3 ῳω 

: ἄθέρις ἡγγοήσειμδρ. ὁ “ποῖοι τὴν φύσιν ὄντεξ᾽ ̓ θ)οὶ ἔδοντες ἀλλ᾽ αὐτὸ τῶτο ἠδικήμεϑει πριίον, ὅτι ὐτον 
τυγχαίνουσιν, οἵῳ γὰρ ἀλογίσῳ πάϑει συμπόπλε

 μη! 
Μεΐαμῖρ ́“ 

ΟὐΔ}1, 6,11} 

ΠΩΣ 

Ὡς ἂχ. «;ὦ 5... 



Μεϊαιορρεη Του Ρτοΐοῖη πλ τὲ ἀθρεῖθο» πὸ 
Ἰ ([ὉπτηῸ συιάθηι ν Π 6 1141} Π.}]Θ το] ὴ σοπίρίςα- 

ἴδ, (ο(ἱ ἀιηταχαῖ αι! θη5 ἂρ Αἰιηπο» Θά} ΤΏ ]Γα 91}1-- 
ἔδυ ὃζ οχος ἢ] τοῦ σαποῖς. Εταπίμηο ἔπι ἰα Πς» οὶ ΠῚ 
ΠΌ]ΪΔπῚ οςα 5 νίπιααῖ ἰη σία (ςη(δτί μην υοά [ο- 
Ἰεῖ ἀςοϊβοῦο Τιγπῇτατε. ΝΝαης νοὶ ὃ μ1Ε] Πππὶ οςυ]} 

δι γο 5. Γαμ τὰ ν 5 Δι τ 1} ροξιιτ. δ1πὸ Ἰσιταῦ 
εἰ ξασία, ἢ Ροέξασυιπν σποτο » πα αυσ θά οἰξ τηνα- 
διηδῦῖο, ιοα αἱ ξυμ) εἤιπείοιο. οι οπὶπ {πεῖς 
νη 5 το Ἐς χὰ νου ζαζτθιη ςοπ βγη άδηγ. Αττδηλο 

ΔΠΊΓΟ ἀο]οσοηη Ρετοιρίο, δέ 44} ΠΟἢ να] οἰ 5 α- 

ἵποῦς τοηροῦ, ας Ρηϊσο ἔυγοτα πα] σογγθρζαϑ νὶ- 

ἄφου, Ετίαμ {ΠΠιν ποη {αὖ οουΐος ςαάοθατ αιοά 46- 
ἀφγαίϊσαϊαγ. 9. ὅζ ορίηϊο (οἷ ἀςεπάοτγατογαμ ἤαθαϊς 
ΡΠ απ τι. 

ἘΠ᾿. ἘἙαγιαείς Ομηοηΐ. 

ῬΡ Κοιυιεῖ: αλεΐτα, ὅζ ραιτᾶ Ρταίξας, αἴας Πἰπσυά 
μαΐνος αἐξίοπο (δ! υἱοτοι. Ατὐι νϑυθουῦυΠῈ 

ΦΟΠΟΙὨΠἰἶτα5 ἀριμ τα 1η δ γατίοηο εἰξριέξογες ταὰ 
᾿ϊηστια Ρια απτίοτοβ ἔπητ.» 401 οα ἤπριμηῖ ὃζ οΧρτὶ- 
Ἡλς ἢ τα 115.» αυα παταγα οἴ οτα πο ροτοίῆ, 

δ᾽} ΘΧ Ῥτομλ Πποπιδιις νοἸ πρταῦθην σαροῦο αυάτοη- 
ἴος μων πρα νι ωρ συϊάσιη Ἔχ ΠΑ γα8. Νόοη αἰτεπὶ 
᾿αἰτὸ ρὸ ΤῈ σταυμογθηι πιο] 6 [ΕἸ 1} ξοοἴ5. ἢ ιυμάξ 
ὃς ̓ πίσυληΐα ραϊοπθυγίπηα πο ταηταπὶ ΠΟ 5 ἀοτ- 
Πλ]Θητιθιις νοἰαρτατθηγ αβδγαηῖ » αι ηταιη ν]ρ]]Δη- 
εἰδιις τ τίααν. Οματε σοηζεπείθηεία ολιη Πηριια 
ἔλξια μαθθαβ,πὸ διηοὶδ δύίαπν τηθητίθιάο γερά ασίς 
ληαϊίας ἃς [αἰ αλίοἰς νἰταρεγαηαὶ Πγλτου δ: Ρταθοας, 
νεγζαζεη πο σοϊοηάο. ι 

υϑν. Το ρου ΟΥ̓ γϑοη. 
γιά παης πϊδετίγης ν οἰ πσαπη πιατα εἰ ὃς ρετ- 

ων" δυοϊαγα Πυ:π]. Ψημαια τ] μος τα] ει 
Ρεροτιῦ»ν ΠΟ δτίαπι ΟΥ̓ Ο]ορ 5 συ δι Π[ς γΊγ-. 
{δὰ αἰ απο! ταυς Τ οτείσοι π|Π ςοἰ οσοιὶς αιιος,ν - 
πὰ τασιιπ Πη6 ρυοΙρ γθαΣ ἔθγαιγι. ἸΝδτη ὃς Η] ἰδπὴ ς-. 
ξτοπδτὲ νἱ ποῖα σύαυο οἰξνᾶς ΓΘροΪοΠγατη ρτὸ ραῖτο ἢ- 

ΟΠ μαὰ Πὶ νοπάϊοατε ρεογίας ποπ εξ τοϊογαμάιιῃ). 

“4. ΤΡοιὶΣ ηάχαγεβο. 

ΝΟ Ροτες ὙΠουίάοιη ἤπλι} δὲ Οαἰατοατη αππα- 
το Νεααο οηαἶπι ρυσηαᾶῖ ἀς {πἰἀοτῖ απ}. Ν ατηο- 

τος ῃοὴ ἀϊπἀπητυν ίς πςα: ἀρ] σθιν πη ηῚ αἵ: 
ταΐο τὶς. Οὐουναἀηχοάθηι οη]ηι τοῦτα ἀποι5 {01}. 
(Δ ο ποεῖ πο ροτοίξ, 51ς ντι15 ΔΠἸπημ5»πο5 'ρηο5 - 

τηστοτίος πση {ξποῦ. ᾿ , 

᾿ ΕΠ). δοιγαίος Ῥίαιση. 

Τνυύίαι αυϊάφιν πθιηο Ρατιτυΐ. Ατ οὐδ 5 11π- 
εἰς αἰποϊαπτίρουτθ 4} Ποιεῖ δηλ οτρίτη). Υ Ἰστι:- 

τὶς εΐτι 8ζ πα τα Γἀσλι15 πη ρεταζο 65. ΕτΊρυϊς δὶ 

ποοηΐάος ργσάϊαμι Εἶος εἰ ἐχεγαποῦπη Π6Ω ΤΠ ΠῚ 
ἀπίῃγαιι ν] ]α ρουπιςοῖς αἴίεοϊς. Βαμα ΠῚ δὶ ἀςάϊ 

Ὀ μα ίρρος ἃς ἀππυΐιιη βαγαταν ΝΆ]]απα Ἰη]ογίαπι τα, 

Ὡς ΟΡ ΠΕ ἃ ΘΠ Δος συ πὰ αἴξ, ποη οἵ πο-. 

ἤρα ΕἸ αμντασαι Βαζθατὶ νῖτα ργεπδγιηζ, ΝΙΒΙΙ 

ἱπςοηγιηοά! ραἤδις 68. Νοη ηΐτ δἰπρίτογπππῃ ΠΠ 

ἀδυἘ, ἈΝ αροΥ εὴπι πο μΒαθ δῦ] πάτα οἱ, ὃς 
᾿ Τασἤπῃ ποη εἰϊ» ΠΟ Π14ΠῈ υϊάξ πΠοὴ εγατίδά ιν 

ὅτας, ἢ πόα ᾿σ ταῦ ἰηξογυης Ἰη ΓΙ ΔΊ» ΠΟ 1 ἀ ΟΙρ 

οτηΐῃ65.Ε Ηοιηοησιμη Ογείοροιη δά πιίτογΝε- 
στα επΐτα ἔς ̓ σ ἄογε ρ6γ τ] γα πὰ αἰοῦαῖ, δὲ εἴδῖ 

. Βαίζοτὶ ποσαξίοπὶς ἰοσο νογίτας!δ αἰηγπηατίο.- 

ἘΡΙ5ΤΟΊΙ. Αἱ. ἫΝ 
μιελονίπτο ἕω σδιουδώρου ἀπόγονον ὠκτύπτις πόϑῳ 
Μη σὲ ὄναρ ὅποτο τὸ γίώθαιον ϑεασείρϑμος. ἀλλα 
μόνον ἀκούσεις τοῦ τινος, σειν αὐ τοὺ ϑευμφςῶς. 
καὶ βέβλημιαι τἕίω Νυλ ζω μησὲν ὧχ οἰ ὀφϑαλ,δμ᾽ 
ἰσικούμδωυος. ὅπερ εἰώϑειν ποιογήν λυσίςραται νας ἢ 
γελονασὶ μι ὃφιϑειλμοὶ Χ9) τα τοι. τοσεις τοι ἡ φύ-: 
σις ἐρφόγχον οἱεδ᾽ υυύητ αἱ. εἴτε ουμῦ ἐριννῶ ὅδ, ἢ ϑεω- 
οὰν ἠγγόηχα. εἶτα φανίᾳ σία » Τὶς ὁζ τὸ λεχθὲν, οὐκ 
ὄίξοιμαι. οὐ " εἰς ἐζάρτυς ἀξιόχρεως πρὸς ἀλή- 
ὅταν, δλθὼ δι ὃμε ς τίω ψυχήν καὶ τῆς οὖχ ὄρφο-. 

μῥδλ ἧς ἐρφ» χορ! πτ ρ οῆς μρετειλης ἔνα μανίας δοχω, 
κανεῖνο ὠϑέατον ἰ τὸ ποϑούμδαι ον, "0. οἰδγογσις μό-. 
γη 0) σπτοϑουνᾶμων εἶχε τίω) ὕπαρξιν. 

Ηθ. Εὐρμά δὴς Κίμωνι. 
ἘΣ πολλὰ καὶ Ὡρατίοις ὀλίγα. χαὶ 

ἃ ,τίω Γλάτίαν ἔλ ἐς ὑψηλοτέραν τὴς πράξεως" 
εἰ Ἀλ᾽ οἱ μδο ῥη μκοέτων κομνότης τεϑαύας αι πα- 
9 σοὶ οἱ ζε γραφοι τῆς σῆς δια ατώτερο, ἴλώῆης 
τοσαῦτα πληςουργοιῦτες τοῖς πίναξιν ὅσοι ὡρᾷάτε 
τειν ἡ φύσις οὐ διωαται. εἰ σὲ Κα) χαίρειν δοκεῖς ὑ- 
στο φἔσεσι τοιὶ ἀκούονίας, μετ᾽ ὀλίγον ἀδὸ σἴφρα. 

νέις᾿ αἰτᾷς δὲ μυετ᾽ οὐ πολὺ χαλεπητέτερον. ἐπε) καὶ 

δ)" ἐνυπνίων τὰ κάλλιςεα, οὐ τοσοῦτον ἡμᾶς σ0)- 
φραίνει κα ϑεύοίοντεις, σον ἐγρηγορότας ἐλύπησαν, 
αἱ δ ἐλπίσες μα) τῷ ὕπνου σιν ανίπηαΐται. σύμφω- 

νὰ δὺ τῊ γλώήη το ορώγμαΐᾳ κέκτησο ἵνα ΓΙ 

φίλοις αἀπεχβήση ἡ δυσδόμδυος, κὸ τοῖς ἐχθροῖς ὑπό- 
ϑεσιν ψόγου σπτορίσψας ὡς ἀληϑείας υπαρχὼν εἷΞ 
μέτοχος. Αγρ. Τεήίγων Ορτύγωνι, 

1 “ἔτα τρισείθλις τίω ἐῶυτα οδλαξας καὶ 

τοιὶ πέρσικας ὠξεπέτασεοις. οἷγός σοι γέϊονε τὸ 
κακόν. οἴνει καὶ τὸν κύκλωπτος ὀφθιιλ μον ὠνήσειῶζ 
τὸν ὀείνεσ ἕα φασί, οι εἰ μὴ σωυαθροίσψας τείνων 
τοιᾷ ὀρνιϑαςἁσιι σοὶ καϊακρημανίσει μι ἐμαυτόν. χα] 
παοα γερ ἀκόλοφον ζὴν χαλεπόν. χα] τάφον «οοϑ 
τῷ παδὸς ἰὸν σφετερί στιά χαὶ λίαν ὅ61 οἷν σζῷο- 
ὀφότοιτον. 

Ετ, Θέτις Αναξαῤχῳ. 
Υ διωύασοη ϑύτιοδὸς χα] γαλοτείας ἐρᾶν. οὐ. 

᾿. 7 πιγὸ κάχεται πόϑος. οἱ γὸ ἔρφοτες οὐ μρεθί- 
ζονται, ἀλλ᾽ οὔτε σδιπϑιουιῦ αὐενέβεοις τὸν ἐρφοΐζε. ὡς 
“γεἷρ ἡ γ οἴῦο ἡλίοις οὐ διυϑαῖαι ϑλποῶτι, οὕτω 
(μία ψυχῆ, δυαῖδος πυρσῶν ἐρφοτικῶν εἰκ αϑέχεται. 

Ἠθ. Σωκράτης Πλάτωνι. 
ΠΑ Δδικέμαι μδρ εἰεείς ) ἐἰαδυκοῦσι ὃ ππάντες αὐτο- 
Ἁ μάτως ἕκαςος ἑαυτὸν ἰεδηεῶν. αρέτης γὰρ καὶ 

χακίας ἐσ μδι αὐτοκράτορες. ἐφείλε τόσον λεωνίδης 
τὸ γήδιιον"τῶτο Τὴ ὠκτός" καὶ τίν σὴν ψυχὴν οὐδὲν 

᾽ ᾿ 5 ΄ 4 

ἐλυμήνατο. ἐζημίωσε φίλιπαος καὶ τὸν σακτύ- 
λιον σφετεθάζεται. οὐδὲν ἡσίννισαι αὐτὲς " τὸ γαὶρ 
δ ίκτητον οὐχ ἡμμέτερον. τὸν σὸν {0} αὐ έϊλον οἱ βαῤ- 
(αροι᾿ οὐ πόπον θεῖς τι δεινέν. οὐ γερ ἀΐδιον τὸν ποῦς 
δα ὠκέτησο: ἔνα.) χὸς σοὶ μεὴ κεκτημδύῳ «ρος γέ-. 

νΨν ͵ 

γονε: καὶ πάλιν οὐκ ἔςιν. ἐπείπερ οὐκ ἰώ, ἀλλ᾽ ἐγέ- 
Ὅλο τ Ν ω ες: ν»(ἃ ᾿ δ δ δ λ ΓΔ ͵ 3.κ 

νέο, οὐκοιεὺ ἐἰσικοῦσιν οὐκ ὠδεκουῦται οἱ αὐϑϑ'οθοῦτοι. Κα) τὸν ομηρίον τεϑειυμφκα κυκλωπτα. οὐσ γε 

γείαἢ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑβι τς 

ΘΞγ οἱ ΤΉ6 Ὑγδίίσοπιβ Ττυβὶ, ἰοπάοη 

Γ ῳ. Ἃ πὸ ἡ 7 ͵ ᾿. 

δὺρ βλαηήειν ἀσδυκούμϑμον ἔφασιε καὶ ἰὼ τῷ ποιμδρ ἰὀπόφασις ἡ Ὡς ὠλήϑείς 
καταφασὶς. 

ἘΞ ΞΞῖς «. ----- ------ -- --- -Ξ 

τον τ, παρ Ὡς - «ν᾿, τὸς, παν κ΄ μα- 

πτωτα-- ΡΝ 

"--Ξ  τασξεν σος Η; 
᾿ 

ὯΝ ̓ 



4οδ 
ψῦρ σοο ν οὐκ ϑρ, Μαραϑὼν Πηγάνεν!. ΨΥ 

Τ Οἱ πολιτικοιὶ κλύδωνας ὡκ φυγὼν χαὶ τοι 

ὠπαρωτήτοις ϑορύβοις τὸ ἄσεος, ἐμιάγωσεί- 
᾿ 3 ᾿ 7 Ν ΄ ) δ Ἴ Ἵ 

κω τὸν ἀλρον τουτονί. ΚΘΗ μεαξολίω ψυλῆς ἐεἶὸ.. 

κοί σὔρειν. ἀϑλνὰ μείζοσι κακοῖς ἐμξεθρληήμεθω. 
᾿ ᾿ Ν Νν.3 Ι 7 2) Ι Ὰ Υ 5 

ποτὲ γὸ τίαὺ ἐρυσιβίω ἔχο πολέμιον. ποτε τὰς ἀ- 

χοίδας. ἄλλοτε καὶ τίου χώλαᾳ ζαν ἡ σὲ πώχνη λυ- 
᾿ς Ἢ ΡΥ 3 7 Ὥ 

ἐμαλνετοα τοῖς καρποῖς ὡς ἀαπαραλτητος Τυραῦνος. 

Ν, ς δ ς -“ »Ψ; ͵ 

κϑὴ τοις ἱφρώτος ὁ τάλος τοῖς αϑέμοις χουράζομμα), 
οἴμοι ὃ δύςηνος ὑποι Ῥαπωμα, ὅταν γε ργκῶν 

πόνων μνηδκῶμδρ, τὰ τὸ ἄφεος ἐπα ζόμρεϑτι. ὅταν 

τὸν πολιτηνὸν τοάθφιγον ασστα στόμοεϑτι, Τῆς ὠγρθι- 

χίας ἐρῶ. καὶ τῷ ποι οὄντος δ6) τὸ μὴ παιοὸν αἰ τυχέ- 
] 2 ρ πᾷ 5 [ων ’ Κι ͵ 

σερον. μία 4), λυπηθφὴν ἀνε δυσὶς ὄφιν ο ϑτίνατος, 
.} ᾽ ΄ὔ , "ν᾿ “Ὕ ) 

δῆτ φυσικὸς ὅξιν εἴτα πόλιν αὐθαιρετος. ἕκου ὧἴ 

! Ν ! βδελύτ: 9 Ἂν ἣν γὸ Ν 

ΟΡΗΜΘΙ τὸ φαρμίανον Ἃ : ὅταν. αὐώρθι ΤΟΥ 

Θοίνάτον τοις συςυχουυτῶς ἡλίδπον. 

ΟΠ ἘφΦ, Περακλὴς. Αασασιρ. 

1 δῶρο ζητεῖς, οὐ ποϑεῖς. δώ ος δόχητοὶ γὸ δὶ 

ἔρωτος. ΚΘῚ τουὶ ποϑοιοῦτας τοιούτοις οδοά.- 
Ε' ᾽ 5 δ ᾿ ͵, “ Δ ἡ 

σκϑσιν. οἱ μδῥ οὐυῦ ἐρᾷς»τὸ οδιοόνει φῦλον ἡ τὸλῴ- 

βϑιν οἱ ποειότερον. εἰ δὲ χρηκίτων ορέίῃ κοὴ δὲ σ[)- 

πορίαν τὸ ποϑεῖν αὐεπόπθνα σοι». γνώμην ἡ γλῶσ-- 

στε δ)ήλεγ ξε πολοῦσω χρυσῳ τῶ; ἡσδονας τῷ ἔϑε- 

λούμρϑς ΛΗΘ. ᾿Διογήθης Δημονίκῳ. 

Ο,τεχϑετον τυ μον᾿ τὸ σ)οδυὲς Ἵ μιειῥριον. τὸ 

ἡ τῇ φύσᾳ 51) μηδὲν ἐνελες, "ΘΟ ριςέον. λυ- 

δὸς σδὐνξχος. ἁπούϊα γὸ τοὶ ἢ σώματος μέλη [λῶτ-- 

ᾷς ἔχην ἀφήμονας ὀποϊγέϑλοντωι. ἐγὼ δὲ "ῳ σὸν 

ὁμηρακον ὀψυοσέα τ ὠκείνου βελῶν οὐκ αἱ ὅ) αγο- 

μωμα δρανὲς )ὸ πληῆςιν τὸ γα αγκεῖον φύλλον τοι 

ἥρονας. ἵνα τῆσοι ΚΘῚ σοβαρώτερον ὑποφϑιγξωμαι 

τὸν Διομήδη μεμούρμδρος. ὑλακτεῖν δῆτα κοὶ “με- 

ἀδωένω τοῖς οὐνούγοις ὅδην αῤμόσιον. “ἤς “ἶ᾽ χει- 

ρῶν γὸ ἐφέρηρδμοι δυνάμεως ὡπανΐᾳ ὅχρ ἡ [λωτ- 

τις οίην ἐϑέλουσιν.οἱ ὃ φίλοι πολλίω δὐήϑθειαν 
“΄ « 3 ὐγδα αν. ς ᾿: γν 

κατησοφεῦσιν ἡ δ. ἐπειδὴ τον υβολφην οὐ ποιγαις. 

ἐμεινώμεϑε" οὕπω γὺ καὶ ὄνος εἰλακήσφων, οὐκ αὐ 

Θοχοφίθιον ἀντώ συγκουνάσειμδμ. τῶτο “τοι κοὶ 

τῷ σωφοινί σου σωκράτει Καλῶς εδιηγορσύται. 

τοῦς μῥιϑορὶ Πουμίδης. Ἰζορύδωνι. 

δ᾽ Ἐπὰν ἔσομαι διατύμων. ὥτανίῷ τορὸς τὸν 

γάμον μοι παρεσμόὔαςαμξτνος. ἐρέβινϑος" 

ἰᾳχασὲς πολ αν" γλευήοος ΚΘῚ μελιῆουτα. ,. "πό-. 

σγανα. αὐτὸς σὲ κόμιζ ετἰρὸ ἔντεχνον σύρ,γγᾶ. “τὸς 

ὑεδρύμψους μῳλωσέξους ὠσομὰρ ος.οἷδδα γὃ ποιρᾶρι- 

κρὶς μουσουργέας ἔχισήξξων πορύεδων. τίου γὸ πα- 

κεἰσδα ξεξούλημαι “ὡφὺς ἡϑονζω κινεῖν ἐφ οοοέσιον 
τοῖς ιἰωὸ΄ ϊς σεέλπιίγος ϑελχομδῥίου ϑχήμζασιν. 

τς τν Ἐν’ Λέανο Θ', Πυλαδὴ. 
ΠΑ ἴὰν ἡμῖν οἱ ἔροστες ἀποχβάνονται. ἔγω μδ ἐ.. 
στ τρφὰς ἡὶ ἐἰὰ ποϑουρδρῥη μησεῖ. καὶ “Ί ἐραίσοη μὰ 

᾿ Ῥαπᾶς ἀΠΠστηλα5, [1 δά σΙ π}165 τα πα 15 

ὈΙΝΕΚΘΟΚΛΥΜ᾿ ΘΆΞΟΟΚΥΜ 
υὔογ. αγαῖνοι ῬάφΑποηΐ. νῳ Ὁ» 

ἴα}}65 τεπυρείζατος ἔιρ] 6 Π5 » δ πα 
681 

ἣν ντρε πλοτιδ»γιι5 πος ρτθοῖο οομ όχι» ὅζ γπνμ 

τομθῶν ἀῖπαὶ ραξαῦαπι τὴς αἰ φαμαζυι1» (εἀ] 

τπηδιοτα τηαΐα Τοῖς] ἰππλι5. Μοαὺ ἘΠ} ἠμρνν τ 

τ Ρατιοάϊηςη ποίζοιι παρεο,ποάὸ Ἰοουι45. ΑἸ" ἷ 

Θτιδῖη σταιπά 161}. Ῥγαΐμα ἔχις ρεγά!τ ας Μ 

ἸΠΘΧΟΥΑὈ1}15 ΤΠ γύσπηι5 γ᾽ ὃς [ἀΟγ68 ΠΊΦΟϑ 1ηῚ ᾿ 

γΘητ15 Ἰαγσίον. ἔθ υἱοτο απ0 116 γε Ό8}1. 11} - 

ᾷ ΩΣ . {[- 

σ᾿ οἴτσιηι ἰαθοσαμα πο) 5 πῃ ταοητοηιν 61» ΓΕ5Ν 
πος Του ΟΣ 

ΠΊ. 5» Γ65 τα σας απο. Ἐπ (οἸΏροΥ ηυοά πο Ρτα 0 

οἰξ ργαίδητο ξοιταπματηὶς ἀρρατοῖ, πᾶ ἀοίοτυηι 4" 

οἰϊπατίο πλοῖα οἵξ, ἤνιὸ παταγα 18», ἔτι ἤρομτο ζΟμΈΟΙ 

τα ταπυς Ἰαησοιις με] σειοάϊαμι οἴ. Οα]ο οἵδ Π1}- 

Ηἰ νίτα, ΜΙίογος οαΐῃν πιούΐθη ργοάμοοτε ἀαΐται 

οἴ. 4 

Ταςουταρε {πη 

᾿μῶηα. Ῥεγίοὶος δέρμα. 

Τ ἀλαπογα “πα Ὑ}59 ΠΟῚ ΔΠΊ45. π 
ς ἴα Δῃογοδ,ἃς ἀπηαηζοϑ ταῖο5 Ἔστι. 5] Ἰρίταῖ 

ΔΙῺ 5 ἄατο τἰ] αυὰι ἀςοὶρεῖς ργομηρειὴϑ εἴτ. 51} 6" 
ΟἸΜ1185 σρ 5. ὃς ρτορῖοῦ Ορο5 ἀπηᾶτε τ β.615» ἍΠ15} , 
ππσυα ργοάπἀ!τ » θη 615 ΔΙΓΟ ΟΠ 41 νο τνοῦῦ 

Ρζαϊο5.. 
ΕἸ}. Ῥίορεμος ΤΡ ΟΜ(Ο. 

Ἐτήιτα παι ογοαΐα,, ἀπρ! οὐδ Ἰησθη1) (ἐμλία!τλ 
Ὗ σὅο ἃ παζυγα }}}}} Παθθ 5 ρογίοϊῃπ» 'φ ιν 
ἃ οὐν, Γ γάω5 δαπιοιις. ἸΝάτ οὐ ΐα Ὠγ61} τῷ ΤΟΥ 
ΡΟΥ 5» πησιας πάθοτο τυγρεβ ργοἢιθηζαγ, Ερο γ6 
(δοαηάιτὴ Ησενωδ μνήμας οἶτις τεῖα ποι ον 
τίο, ΝΙΒΙ δηΐπι ργοβοὶς ρθη πιυ! εὐρεῖς.» ΠΠΙΘΟΣ 
τοῦτοτο γοίισ, Ουττδι δειαπν ρου! ὰ5 Ιο θᾶ με 
πηράθηι ἰπηίτατα5, 1 αἴτατο ἢς ὃζ ξιΓ6Γ6 Ἐυμιοὶν 
ΘΟΠμΘΗ τ ΝΑΏῚ πιαηιηα ν γίδια ρυμαατι ΡΟ  ὮΡ ΄ 
οὐγηἶα νοΐπης οἴποογο. Απλιοὶ νογὸ πλαρ 1411) “ 

τᾶ τη 11 ΠΟ] 5 Γορυθποππμητ, δ πο. ὐρ ἰμίαγιο υ 
ΡαΠδ5 Γοροτίτι5. 516 ΘΠ τὴ ἃς Α ἤπιπ οαἱοἰες ι 
ποἢ Θαυ! θη ἴῃ ἡπά οι ν οοδίηγς. οΟ ΟΣ 

7 

ἐτὲ διίαῃι ἃ ϑοῦσῖαῖο Η]1ο ϑορῃγοηιοὶ ἀπρυταῖα "" 

υἥξγ. Ῥγαιμιάρς Οὐγγάομι., ; 

᾿πρταν ἀσᾶνα σοπαπδτ, Ομγηΐα μα] Π] [μπῦ «ὦ ̓  τας τα γμέϊα ρατατάσας. Ἐαα, οἱοοῖ» πν ᾿ 

ΠΏ Ϊ τὰς ὃζ τη αἰ τη » ὃς ρίασςηζα το] ]φα αι Έ ΡΟ 

μα. Τὰ νετγὸ δίξα] τ ατγειβοϊοΐίδ δάξοι Ηγπημῖς Ν 
τπιοϊοάϊας σαηδηλις Ἐκ οἴ Ὡ τ Ραίτογαί "5 αὐταί ροι 

τι5 ὁ (οοτγάοῃ!: ὙΠ αϊαγοιπι θη πὶ δά νοϊιρτᾶῖέ 

Μεμπογοαην Θχοιταδοφίαθς ςοπερηείδας οὐἰεύϊαῦ 

ων». Τακηάρν Ῥγίαάα. 
ΣΥ͂Σ ΓΕΡῸ ) ν 

γϑπιοάαιι ἐη 6] {πη ποῖα απο, ΕΡῸ ας 
ἀευὶ πιο. ΑΥ ἢ α ηπάμπι αηλονῖο οάτο ΡΓ0 

Ζυτατνᾶς 4} 4 ξαοϊά τ Γδτεΐμλας, Νοη πάρος ἡ 
τε 5 σαπαδιίοια τγυτίπᾷ. Γπυρατας ποσί! ρ15 Ἰαοδ ἐν 
πηγὰς Ῥοπάογαμης, 511σταῦ ἐδοϊιης 1π|ιΓ14Π1» 1 
γοςθηζαγ, 51η δρρεἰ]ατίοηθι πο η (ἈΠ πη» ΓΩσΟ 
εχ ὥιο ἱπάϊορης. Ἐτπλ 1 ἀοίοτες δά ἀ{ἘΠΠ|85 1 
4116 ΠΟΙΠΊΔΙ ΡαΥΓΙΔΏΤΟΣ, ᾿ ᾿ 

αν ὁ πρεσείϑϑλιος οὐκ ἰσόῤῥοπον ἔχουσιν οἱ ἔρωτες πλαΐξια, ἀνισεὶ τοῖς οὐ ροῤηὐηε ξυχοςατθσι τὶ 
εδοίχρ ρυᾶ. ἰ ἐδ ὃ οὔ ἀδικοῦσι, 3 "οἱ ἡ »οκλή στιν" οἱ εἰὰ ΟΣ ΤΥ ἢ ῶ  Σ ΚἪ 

ζέ ῥ ᾿᾿ τ δι Δ. κῶν, εὐ ΑἹ ᾽. τὰ μόδον ΕἸ δὲ τἰιὸ φοροσηήγοράαν ου φαδοοντωι, ρῶς ΙΕ, 

τουότεν 9) τὰς οὐλγησόνας ἐμοὶ γκι1ὶ τὸ χρΊον μιεραζέτωσαν ΡΟ ΨΑ 

᾿ 

“ 

εἶ: 
᾿ 3 . 

ἀεὶ 
- ὦ... 



το εν ἀνέ χοόδφρυ, ὐς» ὐὐβόμ θυ βαμαοθαχθεν ας. υὐὰκ ἐμὸν δου μυοδαν μου δώδ, τυνλον οι μννυλυλα᾿ νῳκκτις φρωμεκίμκσύκικε του, 

ΕἸ 

ΕΙΡ. Ὀίοσομος ὐνιξίαγεο. 

δ τρῖτεὶ ἐ Μαςοάοηίαπι Αἰεχαπάοσ, Βιςερῃα- 

ἰο 64πο γεέξις, Ἐσυῖ αἰηῖ [γοηΐϊς πὖ ονφάϊτε; 

ΠΘΖ 6, [Ὁ] τὶς πα ρα]ραιίοηί θυ θη τὶ. ἘτεΏ1ηΣ 

τηδ[ ποτῇ ἂς ἔδγατι οἰ} απιπιαὶ» ὃς αι! επὶ ξυζοσε ἢ 

οτὰϊ δας» [δ ᾿παςσείϊη » δ μ15 401 ᾿ποϊάογεηζ, 

τηᾶσῃο οὐπι ἀδτγίπιοπῖο Οὔ 14Πὶ ἴδατ. Οὐλαι [6{{0- 

ἴθι Αἰοχαπάσγυι ἐουζίτσας ἜΠδτριπυπιδη!ταῖοι η8α- 

ἢ πυδη[ιδευάίμο τορογαυΐτν, ρογΙ Πλῖτα 18 ξεν τάτε πα 
τποάθῇ Ἐπ ταῖν άοτε τηοάδγαζιμτι 41] αὐτὸ ἔμε- 

ταῦ οἤθηϊς. Νοη σῆμα [ας εγαςτερυρηαῖς ΑἸοχαη- 

ἄτο, 5:5 ̓ἰσίταν Αὐππαγοῆς τὰ 406; βοίταπα οὐδα!ὅϑ. 

Νίου θηπα Αἰοχαπάτο,[δα ἔοιταπα Βυσορίναϊηβ οὗὔ- 

Ῥοχδατ. 
᾿ 

υάρν Ῥαννηίομ ἄγου, 

Βὸ εν νδοτα ρτα πἰπιία [Δ δεῖς σορία ἀΠτρι γο 

ἰαπς. Ἐπ πείοῖο ποπιοάο γαῇς ἀεἘἸζαλπλαῦ, 

Ὁμαιποδγοαν ἄχ τα ναί Ἐρο τ᾽ Ἰὰς ῥγαθεθο»ιπα- 

θη ἄσπρο δχίριιο Ὀοποβοῖο τορεηάςη5. 

1. ΟΡ γήζοροο Τεγραμείγο. 

ΝΕ πὸ ἀοοαίδς σοπα ἰρΥΠὶ ὃς πα. Αὐπδα- 

τὸς δαΐπη [πααίτάτοιι αταὰς οὐἰεξξατίομε5 Δά- 

ἔογαητ, ὃς ρίασὶς αταας οἰσατείςιθι15 ρογῇερε ἰοσιποῖ 

εἰπείαπευτ. 5 ἴα ἱμά!σηὸ ἔοτ5 ἱπίασιατη, πε το ἃς αμι- 

ἄσπι ἀοοεγρος οὴτη ἰρίπαπι τποταιαϑ, 

ΕΠ’. [,οοαϊέος Ῥεγίαπείγο. 

Ἑποτίτας οἱξ οὕδαμν Ῥείαπιιπν ΑΘ Ἀ]]165 ρεῖει- 

τοῖα, Ἐξ μοιεἰαμπι απου Ρ 465 Ποπου!βοὲ Βᾶ- 

δαῖτ Αταμς τοάας ρατγὶ πποστα 1) ΑἸταπα ἐρ Ἰοη- 

ἔμιο ἄόμο Ρείδυνποι αβιολδς. Ετ μαΐυς ἀμ] ἀοπι ἃμσ 

ἀλεϊδην ἀἀτηίτοῦ, ἡ] τὰς νοτὸ Βαπηαπίτατε πη ἰαϑάο- 

ἘΠῚ τὰ παίβὶ χαόαις Απας 465, ὃς φαποτυπα [ἈΟἈΒΥΥ " 

ὕτας Πἰ Γ τάτο ΕΠΠὐτηχας νπυτα ΠΗ ἀοηα. Ναμὰ δ 
ὯΟ 5 ἴῃ τη ΓΟ τ ς νοράταας πυοιηφάμηοαᾷ ῬΥΙΆΙθΙ5. 

Νοὴ δηΐηγῖο Ποίξεπι ρίο 10 [Δομγγιηῖα οδίρογα- 

ἔῃ, ἢ ἀζγατηθητο ρ᾿πο]α ἐχάγαηζος [τετας. Αἴ 

[ δείδθντα τὰς Βαπιδη ταις ἰαπμάθμη δα! πιά ες, 

φηζϑιθγζαῖ ππητ15 ΡΘΕ. ΠΟΙ ΘΠΆ. Οδά Πιτατῖο αρυά 

ἰδ πόἢ τόσποῖ, [δά τα ἀἴαιο ἀοον ἀιρῃιταζειη [οτ- 

εἶτα Ππτ, ραγα Προῦ ἡ] 468) Ισταδετςν πηαρὶς νοτὸ 

ἀο! εδίδροὰτη τα πὶ ξαξοτὶς ππαχίπια εὔαπι ραης ἃ
 

ἔξ Ἔχισδηζαγ, 

οργοΟαἰάνεοη δροίγομῖς 

ΤΟοϊοπας [δ νὶς.» ἃ οἰ Π δας ταπτυϊτίδυ5 ἀΡ6- 

Χο ςτα οτγατογίδας ὃς 1 10115 ἄτα 6 (ἀσσοβίθις 

ΟρούΔΙἢ ᾿πιροη 5,3 ]θέξο ἰτσοιθ, Ρόπδιηι ὃς Οπαῦ- 

τὰς αςοῖρο αἴχιο δά οοτιου ΒΙπῸ βαςοιῖο ίςποχ. Νοπ
 

οηΐμ ϑΥσορμδηταβνπεαας 40} 11 τι άῖσος ἀτεϊτιὶθ 

Ἰραιαητατ»αστοοἰταηι Βοίρυθ! σα τοϊεγασ, 

υἵρι. ἈΡοάορίοια ἨΥΡ}ΠΡ) 4. 

ΓὝΠΝ ὴ Ῥείγσππι μευ ποΐξα ύδη ἀεὶ πρε ὰ ἃ- 

δ. πααζογθαι συν Ὀμιγῆρρα ςοπίρεχὶ, ὃς
 αἀοϊοί- 

ςδης ἰοῦ τοποραι,ὃς ἀράποοῦραῖ ἐ08 δ
ι λθτοιο - 

πὰς. Οὐπν αὐτῷ σομλίτ Ρέςζος 

.Ψ “ ν ; Ἀ τὸν : ν 

τον πειραμῶ χθὲς τη γυχῦ! αἷδιεπόλουν. κα) τὸν σὺν 

Ἢ ρὸν ἐδωδούχδι καὶ ἀοηπόμπιθ᾽ ἡ φιλία, γραυς εἶμ αφορ ῦψραοαν 
δὥώκι χ τὐδᾳ γα σκότῳ τὸ σφ» όμδρον δέαλᾳϑοι. οὐκουι μιητθ ο 

γωγον φοοφσε) Ὸν γ ἐνεκελόῦύετο ὃ σὸς ἐρφᾳςῆς 2 

σῃ! Θ 2012 βγοῶυδϑι τς 

Ὑ οἵ Τῆῃε ννεϊεοπιε Τιυβί, ἰοπάοη 

ἀεηις αοαιοτγετοίαἴπιε, 

ἴαὰς ἀπιαῖοτ γε το περτδροϑ τοῦς. Οαάγέ ΠΘαῸΟ. 

ἘΡΙ95ΤΟΊ, ἴω 

εἤξωξοι τὴν μιφφεβονίων Αλεξώνοϊδοξ, τῶ 
Τὸ βεκεφώλῳ ἐποχόρϑρος ἵππῳ. τὸν δὲ ἵπιπὸν 
“αλινᾳ ἱσορῶσι μὴ πείθει. ήτο δὲ χειροήϑεσι 

κολακείαις μαλαπιῶς ) ἀτιϑιίοσ σί ὧν τὸ ζῶον 

κοὴ τρῖ ϑὺυ ιᾳἷ τὸ ἵτεπος ἐξ) ἐφύρητο, χαὶ κακόν τι αἰ- 
φοοόσιτον Τωὺ. οὶ τοῖς εὐτυϊχανεσι λίαν εἱυσείν τῇ:- 

πον. ὅτε τοίνωυ ὅχιβατίω Αλέξανοθρον ὠπληροῦ- 

σατο, τίο) ἀπίωριαν ὥσπερ οι ότητι σωωεπκέρᾳ-- 
σεν, αι δόρδμος ἐν κατηφείᾳ τὸ φρυαγ βίο. «ρὴ ἰὼ 

ἰσεὴν στόφρονω δὶ ἀπκόλρ τον. γὸ Αλεξαϑόρῳ ϑέμιὶξ 

ἰῷ αἰτειοίχε νει “ἔσο τοΐϑαν αβίςειρχε κοὶ σὺ ᾧ τύ- 

χης ὑπήκοος. οὐ γὸ Αλεξωνένῳ »αλλὼ δῇ τύχῃ ὁ 

βυκέφαλος ἐπείθετο. : 
Α5ρ. Ποιμωΐίον Αρνων. 

Ἔ Α ἢ φροβώτων ὄϑείΐᾳ ὑπὸτ γαλάχτος μιόλ- 

λρι μοι ϑζαῤῥήγνιυδλοι. καὶ κΙασυβίων ὃς οἶδα 

πῶς ἠἡπορήμυεϑτι. «ἶγο δ: δ μδρ αὐτὸς τὼ κιοσύβια. 

ΠΟ Α τὰ ἡμρν πα μξαθιον. μεγϑλοιςϑώεο μὲς 
κρὰς ἀμοιξόνδρος χώρας. 

Ετ- Χρυσογόνη Τερπανγόρῳ. 

ΜΕ μόμιφε λοισδορεμδμίω πὸ κοὶ ὑξ οἰ ζεσειν, 
[ῪὟ λοΐἱ γὸ ποθξνός [Γλυκείας τὸ τὰς τέρψφς τόοσ 

φέρενται. καὶ πλιιίαὶς ὃ κοὴ κώλων πολλακις ὧΞ 

ρα ζον 7). εἰ ὁ δυσανα φετεὶς ὑξοιζόμϑνος » σὲ ῥό- 

δὸν βρυγήσας δ᾽ ὠζᾷν αν εαὔλαθε ος. ] 

Ηϑ. Λεωνίδης Πεθιυνόδῳ. 

Υ Τλίῶν ὁ φῳρίαμον ὃ ἃ ϑύτισδος φρεσ βοῦ
υόρμ- 

ΗΝ πολιαῦ γὼ ἔχθ ον δ Ὁ πηλέως ἠδεύνε- 

το. χαὶ δέσωσι τ πὰ) τεθνηκότα δ᾽ πασδα, δὺευ - 
Ἐ ἀπὸ ; ν 7 Ἰ )ἃ ἢ 

Δεσώτῷῳ φιλοτιμό μδρος δώρῳ Ὁ Ὅρίαμον. ΕἿ μδὲ, 

ἃ τολμΐου τεϑαιύυμῶκῳ. τῷ δὲ τἰω φιλανϑοϑοπίαν 

ἑπήνεσει. γίνου μι καὶ αὐτὸς αἰακίδυς. καὶ πολιαᾷ 

ἐλέησεν οοέκρυα νὰ ποῖ δε μοι ζῶνᾳ εευοούμδυ Θ΄. 

εἰνξυγέμδω γὸ χορ) ἡμιεὶς ὥκαπσερ καὶ ὃ ωῤίαιμος. )ὃ 

αὐ ἔντω, σε πολέμιον ὑεϑ παιδὸς ἐῶρεσβοαύσωρδμ 

δακρύοις οὐ μέλανι τα ἡ δγμιςολῆς ἐϊχαραξαντες 

ἡ»ράωμοτα. ἀλλ᾽ εἰ μδὺ ᾧ σῆς καὶ σὺφιλωνϑρῷ- 

“αἴας ἐρὰς ὅζυταϊξα ὃτη τοροφανέτω τὸ δῶρον τίου 

αἴτησιν. εἰ δὲ μὴ λόγι Θ΄ οὐδῷ σοὶ (ασιλόύοι, ἀλλὰ 

θυμός τε ΧΟ] λύπῃ τὰ φρεσβέϊα κεκλήρφται; 

ὅ Ν ὀλίγον μδν δὐφοανϑήσῃ. λυπηϑήση δὲ
 με:- 

ξόγως ἀφιλοσύφου ϑυμοῦ μεγώλας καὶ ταὶ χοιννας 

εἰσ ρρἤόμδυθ. ἐν. 
τ Αλρ. Καλάμων Σπείρρνι, 

 φβγνν ἀφίξασο.εἰ ἡ ῥήτορες ἰδ σοὶ Ὁ εζαςή 

δια καὶ βημοΐᾳ εἰδιασάδα οι, ὃ δινιδδναν ἐφεὶς; 

καλααῖδα καὶ χείρτιαι αῤάνϑρος ἐς κόρρμκος γύρον 
ἡερόντιον οὐ ὃ συβοφαύτας αὐϑῆνας. αὶ τὸ αὖ δες 

“ραςαὶ φϑείοομδύους υκνότοαν ἡ Φ} γεωργῶν 

πολιτεία ἀρϑοσιεῖ). ᾿ ὺ 

το τ Βκ, Ροδοηλοία Ὑψιπύλῃ. 
ρα φίωὶ μυετοὶ τῆς χουσίπτπης ἑώρα καὶ μέθι. 

ὃς ὑπῆρχεν αἱ οφτονον. ὅτε δὲ τἰωὺ Ὡοφα-- 
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ὀμνωῦτι μήτε κολωκολσύοντι ποίϑου" γλωτίης "ὃ 
σύφισ᾽ μᾷᾳ δεινόν ὄψιν ἐχῴτερον. : 

Ηθ. Σωκράτης. Κλέωνι. 
Ταῦ οἱ λύκοι μιεγοίλης αἰριτύχωσι ϑήρφς καὶ 
τοῦ κόρῳ φιλοσοφήσωσιν, ὥςπερ ἐξερατειαν 

αῤνῶν ἔχουσι" τὸ ἦϑος κρὴ τὸ ἄγριον «πρὸς φιλαΐ- 
ϑρφπον με ἀλλεσι. καὶ ϑαὺμ(φιοήν τιγα οἴ κᾳιο.. 
συμΐω ὁ κόλος ὠκοδιδάσεᾳ ζυὶ λύκοις" μα Τὴ ρ»- 
ζατων σωυέμον). γἡ γεραίξουσιν ἄχρις αὐ αὐτοῖς ἡ 
γαςὴρ αὐαπτνσύσήηεν. ἀλλ σὺ χα) τὴῦ λύκων δ τ οὁ- 

στον αϑακσέςερον νξετησοι. χαὶ καλλον πλεονεχτι- 
κώτερον τὸ ὠκόλαςον ἔχεις.ὅταν ὁ χρυσὸς ὑφῴρανα- 
ὄὁλύζη 2 σῶν ϑησευρφν ὡς περ οἱ μυέϑυσοι. δὲ- 
ψῶσι γὺ ὅταν κορε(δ ὡσι τῷ οἴνε. χαὶ σοφίζοντωι τῇ 
μέθῃ, μυόϑης ὄγέτασιν. δ χὰ τίωυ ἐς ἄκρον ζε ξίαν 

τοὺς τίω ἐναντίαν διάϑεσιν μεταπίσηεσι αὐδαγα- 
νῶντος τῷ οἴνου τους οἰνόφλυγας καὶ ὠκκαήοντος. ἀ- 
πύλες ὠκολῴςου μέϑης ἀπκόλαςε' ἵνα μὴ τούς 
τίω ἐναντίαν ῥοπὴν μετα χθὴς, ἀφαιράμδιυ Θ΄ ἡ τύ-. 
γος ἅπερ καὶ δέονου"κε. τοιαύζαις γὰρ ζοιὶ ἀχαρίςοις 
ποιναὴς στυφρονίζεἴαι. 

ἢ Α20, Μίνϑη Ῥίζωνι. 
() Ποΐ μὸς ούσυπαος τῷ γησδίε τῷ ἡ μιοτέοου 

μϑῖρῳν ἐσύλησε Καὶ τῷ σᾳ αἀγρᾳὶ ωροσεχύ- 

ρῴσειμώνοφντι ποιῶν κ) ἠλίϑιον, ἀλλόριον ἐπαγελ- 
λεῖ).. αἰλλ᾽ εἰ μδρ σδυκαςηρία φόρτον δὶ τοῖς ὠζμοις 
φέρην ἐχ οἷός ἦ εἶ, δῶρα ποτα “κα! μὴ φρϑσί:σο. εἰ 5 

Ἱ ἀλλορίων ἐρᾷς, μετ᾽ ἐ πολὺ δακρύσάς δ ἰδίων 

ςφοούμδυθ΄. : 
Ερ. Μήδᾳα. Ἰάσωνι. 

Ὑ δὲν τοῖς αὐθρφόποις «ἴδιαν ἕσίαςον ὅτως ὄτε 
ἢ φορφσκορέφερον ἐρφοτικῆς χῳϑέςηκε ογέ- 

σεως ασϑ σοὶ! Ἱ δακρύων τοὸ ῥέιθρᾳ ἃ τοῖς ἡ βμιετέροις 
ποσὶν ἐπεχύμαμνε. π᾿ Ἐ σοὶ οδιέπζηστεν ταὶ μυρία γγύη 
τ λογων ὁκϑνων γὴν τε ῥημώτων τὸ ὑφάρδνον τε κ᾽ 

χαμαιζηλον οἶμαι μῆτε τοις δανφζομδμεις τοιέτοις 

φῳοοὺ; ζριὶ δανέςοἰς κεχεῆ δα! τοῖς ῥήμασι, μήτε 
φαυκφτίαν ἢ ἃ πολεμίων ἀλόντα χερσίν ἡ σωώτο-- 
γος εἰ τος σα πωρϑθχηηος. τοὶ ἑωϑιϑα χοφιλέλοιπτας 

ἄσ μαία.πωρῴσωταξς μυρίας ὡρεσ( εἰας, ας απὸν 
εἴκές Οις ὅρκοις; αἕ δὲ ΤΥ" σνοοσωγωγῶν γυωαιων 

ἐσπείσω μοι. Οὸς ἱπέρᾷν ὠφνω παρϑένον ὠλίδ)»- 
σε; ὡσσερ οἱ καθ ϑονῆς ἀυέσως ἀφ᾿ ἑτόρας τορὸς 
ἑτέραν «γυπνίων ,ἰπύϑεσιν μεΐᾳξαίνοντες. ἔπτην : 

τοις ζωχραφοις. αοήπέροις γὸ τουὶ ἐρφόας α᾽αγραΐ- 

τἰαβα δ νωννρυνμεμωρλῦσιτολεραδιαρίῷ. κεῖ 
πλασίίασι ἢ α λήθειαν τερᾳτϊονται. Ν 

ΗΘ. Παρρϑρίδης Χρυσοιϑένει. 
Ο μὰν ἐγρηγορέναι ὅδζᾳ παντὸς, ἀϑανάτε φύ. 

σεως ἴζιον. ὑπνν ὃ μιερίως, τ χαθ᾽ ἡμιας δεν 

εἰς ἔοιιοε κα αὐ θρφπινον.τὸ ὃ πέρ χοιϑεύδ 4ν Ὁ ὡρί- 
πόντος, τοῖς τεϑνηκότσι μᾶλλον ἤπερ τοὺς ζῶσιν αρ- 

μόσον. ταὶ πδιείς ας γρυσοῶνψες ὁ σῆς ζωῆς μοίρας 
οἰφήρησαι. ἀεὶ γὸ χαθαῦ σεις» ὁ ἡ ἐνθάσε μεΐφξε- 
ἔηκας λήξεως, οἷά τις ὀεἴυοσ δὺς, ὦ καθ᾽ ἡμκας οἰκεμᾶμης 

ΒΙΝΕΆΘΟΚΑΚΥΜ ΘΟἈΒΞΟΟΚΥΜ 
Ἰαγδητὶ πφαϊε δίαηάϊοπεὶ ἤάεπι μαῦρα ἸΝΑτιΥ ττΙΠΩΣ 
οἰ᾿ ἐστοσία ᾿ΐησυα ἀε] 0. 

ΕΠ}. ϑοιγαῖδε Οἱδοηέ. ᾿ 

( δῷ Τρ πιαρηδιν ρα ἃ δάσρτὶ (απ, δ 
ίατε- 

ταῖς ρ!μ]οορίναπτιν μα τοπυρεγδητιᾶπι Αἰ} 
ἀαι, αὖ ουδυς μα οητν ἱπσοπίμμι [ογῦ δὰ 138 πὲς 
τ Ποῖ ςοπιιοιταηζ,, ὃς ορτορίαι Φυδηάαπὶ 1υ{1|- 

{πὶ ]}υρον ἀοςοῖ (ατυγιταβ., πὶ οὐ 115 νηὰ ΒΩ] 
σαηταν ἃς Βοπογαηξ οας ἀοῃες ΙΡῇ5 νϑητοῦ γεΙρι ΓΤ 
ποτίτίΑττα ἱπηριάζτιον! αυιὰπη ἢ] ᾿η .ΈΠ)}0 μι " 

ἴὰς 65» ἃ τητὸ ςβτοπατλιὶς ὃς ςυρ! 4)" το σοετιβροὶμι 
Δαγαῃν αδυηάας τα τιοίατί τοῖς» ποη αἰτεῖ αυὰμὶ 
το) οητί. δ ιτίθης οηἰπὶ ον δα (τιδτατεπι νΓ} ΥἹΓ 

ΠῸ ἔμπης ἐπ ρ]οτὶ » ἃς εὈτίοτατίς νίπι ἐρτίειαῖο ρεεμδν 
Να ἐ (μππια ορτίπηάηιις ναϊοτιάνης » 1} (ΟΠ. 
τγατίαι ἱποίάσης,, ΘΧ Π]άταητο νίπο τοπια!οπῖοϑ δί 
ἐχαγοηζο, Ἐς, πηυς Ἰητοιηρογαητοηι 11 πὲ [6 Π}8 ὅ- 
ΤΙΔΙῚ ᾿ΠΓΘΠΊρΟ ΔΉ 526 1ἢ ΠΟ ὨΓΓΑΓ ΔΙῚ Ἰπο Πθατ!ομ ἐπὶ 
{γα ἀπςαΓὶς 5 ἐρο  ατιιβ οὐ 6.5 Θς ΙΔ ΠῚ " (οττυμᾶ 
ἰάτρῖτα οἱ. Η:ς οἰλὶπὶ ρασηὶς ἰησταῖος οαἰξίραϊ 40 Ι.- 
Ρίθητος γοάάιτ, 

“ζῳ». 1 πηι} 4 ἈΡίχρηῖ, 

Ε ἔμιας ΟΠ τγ ἤρριις ἀρνὶ πο ἔγὶ Ῥοπα
ῃη ραττέ αῦ- 

ἀυχὶτ, ἃς τὰο τὐτὶ ἀἀιπηχίτ. 510] 14ὸ ἔαςε 5 δ. 117 

Πρίξτος » ΔΙ Το παι) ργοηντειτ: [δ {1 ἡπἸ σ᾽ ογῸ ΠῚ ο"}}5 
ἔετγο Πυθοῖ 5 ΠΟῚ Ροῖς58» ης δυμηίη 5 ἀο πᾶ δάμη" 
τὰς, 511 4] Πο πὰ ὉΟΠΟΙρΡ 15.» ποι αγυϊιὸ ρὸΠδ» ἐπ 
την τα}}5 ρυ ματι ἰαρς Ὁ 15. 

«δ». ἡΠείρα 1[Πη]. , 

ΝΙΝ Αὐ Βουμὶη θιις ̓τα οΟἸ Ἰτατ,Π6 4; νοτὸ αιΠ0 
Ζιιληι [Ἀτοτατὶ ργορ παι οἱξ χυὰπι Πρ α105 

ται αἰοξξις ΝΟΣ δὶ Ἀ πουμραίν, Ἀβιυιέτλ» αι Π0Σ 
{για ρεάϊ δας αἰϊυεδδητι Ομὸ ἰδὲ διιοίαγαης ἸΏ Πη118 
ϑεπεια [ογιγοηπηι Π]οτιπὶ νειρογύν (ἀρ πη810 
δζἀρρ]σατῖο. Εααϊάοιη ορίποι; Ἴραυς 605 4] Ρέ΄ 
ΟΠ] πλμζιὸ (ἀπλιιης οἰ υτμοα] νοις ντὶ ἀρυά οΓε 
ἀϊτοτεβ, θα; νυ] ηθγατᾶ , ἢ τοφηίδις μοίείιμι ἤτ ἐ(ἂσ 
Ρῦι5, 11 ἀ] σοη8 ν]σΊ]α ργατογι)τ. Ματζυτιηα5 (αΠΠ 
τοπος τ] χα]. Το γα τὶ ̓ πηππγογα 1165 ΡΕῦ" 
τοΠο65,ράθγα, γδῃοηϊα. θα πὶ ΡεΓ ἐπῖοι 11“ 

(145 ἔα: ϊπας ἀειι! {Π|.Α ἃ Αἰΐαπι τερεητὸ νὴτρ πε πὶ 
ἀεοι {ΠῚ φαοιημαάτηοάιιπι ἀογηλίςηζος ἱπηπηεά τς 
4Ὁ αἱϊα ἐοπιηϊογιαι πγαζοεὶα δά δ᾽ [Δ] τταηί τε! τ 
τυτ. Πα ρἰέζοτοβ. Αἰατοβ Ἔπῖπὶ ρίηριης αποίἐϑ 
ὃ ατῖς τε ἘΧργιΠΊηῖ » ὃζ ΠρΤΏΘΏΓΙ5 ροττοπάμης 
γουιζαζεη,. 

Εἰ. Ῥαγνιομίάες ΟΡγγ [δ] εη]. 

Ῥω γἱρ! ατο πηπηογγα! ταςὶς εἰς ργορτῖαΠ1. 
Πουτηΐγε νοσγὸ πηεάϊοοτγίτευ,ποβεᾶμι οἴοντ ΟΡΙ͂" 

πορδζ Βυπγληυμη. Ας νίτγα ἀογπηγο,ιβιη [τἰ5 Εἰ» 
τηοστα!ς ροτί ὶ5 ατιλπι νπθητθυ5 σοπυοηῖς, ΡΙαΓΙσ 
15 τις ν]τα: ΡαττΡυ 5 ὁ ΟΠ γγίο ἢ ΘΠ 5 ρυπαγ!5: 
(ξμροῦ ΘηἾτη ἀογῃγλ5ζ 15 δ ἀεπι ει» νους ΝΊγΥ- 
(ες αι ρίάτη ὄχεγα ποι ἔσιπη οτθεπι οδοτγαη8» οὐδᾶ- 
ὯΟ υοάστῃ (Οτηηο νι» ὃζ ηεηϊῖς ογίθησθηλ» Πέ τ 
48ς οσοἀφητοπι (οἴ εμὰ δίριο] ἘΠ 5. 

ἕ 3 ; ΚΑ" 
ἔξω πλαγωμϑρος.ὠκεαν αἱ τινι τῷ ὕπνῳ χρώμμ" 

Ἃ , τς. ὄ , τος. μάτε αὐοχονΐᾳ μήτο δυόυδμον «φ9σ βλέπων καὶ ἥλιον. 
Ν ἀ : Γι Ἔ ᾿ ᾿ ) ν ν 

ες υογ.Ὀ45» 

ργγίϑῃ! Θ 2012 Ργοῶυδϑβε τς 

ΤΠ ΡΟ ΠΤ ΤΠ 0} 
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ἘΡΙῚ ΤΟΊ 4: ᾿ς ἥῃ 
υἅξγ. αρύμοῃ υδερεῖγο. 

Ε ἴοὶ τα αὐ πιθιια ἀστιμη γα! 68 ρτοταϊεγάςηε- 

41 γοΐπης διμρ 8 οὔϊο τα ροτοίξατ!5.» ἀταμς ὰ 

ἴμο 1πγο δ ξγαδξςνιναι ξγαόξιπι ἔκπετύιπηαιε ἀοπμᾶι, 

88 δηλ οροτα πγαηΠογαμητν δῖα; μας ἰεχ εἰξ αστι- 

(Ο] 5, ἃς Ιεσίθιις αυα Ἰαπ ξημεγαπῦ» ΠΊΟΓΕΩῚ ΒῸΓς 

ίξποχ, Οιἰιὸά { ὀοπίποτιιάϊη » αι: 0015 οἰϊ, ν]5 

σοπεγηάφιςοτονν δίας ποαυτα τὸ τθοθηζοηι ᾿ερ Π]ατο- 
τοι ὁ τα Εἰοῖς οομο [15 το οἰ )οίπιις ὃς ὃ ποίετ!5 1 - 
15 τς οχο τταλη πνα5»η παί! ΑΙ ΘΠ 1Π2. 

ἦν. Ῥγνγϑίας Ῥριοηίεῖε. 

Ι αἴγαϑοῃς ἀοφίογηταζθι 1 Απιαῆα τορι ῃθη- 

ἀλ5.Ν6 εηΐτ ροτείξ πη σφουτιγε ΔΉ 15 ΔΙΠΟΤΕ 

ΤἌρτιις, απ οηΐαπι ἐπα] τα εἰξ ἀπιδη τη τα αβεέεῖο. δ 1η 

ὩΘὴ ἀΠγ 5, 14 ΟΠ Υ ΠλᾶΓ 5 ὅζ Ἰηροπλ ς 5» Άταπς τἰ- 

ἱπιοτίρῇ ἐροηταπραίη τεπιροίζατεμα τοςοτῆς. [η]ὰ- 

᾿ς ΕΣ] ΔΙᾺ ἰσιτζαῦ ἔποϊβ νισοθας τοαομαᾷπο νὺ ἀπλαῖοῦ οὅ- 

Ομρ᾿ σοηδοπαης νὰ Ἰηϊπλίσις Ἔοχθοδηὴ ἂς ἀεςοϊξα:5. 

ἘΠ αρια[ωνσ υἥμηρομο. 

Τἄοι Βαδδοῖ ϑοογαῖοϑ Υἰτα ΡΊρηοτα, Ὡς ρεαῆςϊα- 

τὰγ το ἢ] ο ρα ἀασοόριαῬΙσηογα ΔΌΣ πη γίτα ἰπ- 

το] ΠἸσαηταγ ΠΡ 6γῖ. Ορια ἐμ] ΠΑΣαΓΑ 'ἀοσαϊτ εἴτε 

Ραττφηηφίπης οτίαπι ραεγοβ Θάμπζαγε 416) τΠπιτοοῖς 

οὐρά 0116 οἰϊτρολιχ οχρογιθηῖια ἀτάίςεγῖς σεποζαῖο- 

ἢϊς αβοέξιιμι ὃς ἀπχοσὶς ἰῃ [ἰθοσοβ ἀοίοτξη,. 

«7. Ορῖάδ ΟΟΥ̓Α 0. ᾿ 

ψφῴ(οτο Οουίαπης » που! ἴλπ0 τοπηρογε Γ111 

ορογάδη ἀςοδιποίαγο ΠΕ] ν6}15, ΒΡΙΏ15 ΒΠΙΠῚ 

ΤᾺ πα θαιττ οἰ Γουτη(ορί τη Νἀπα ροτιουίο 9 μιαίρθπηιδ. 

δἸάτοτες οα οὔ ἐαάσπι ορετα ΟΠ] ΔΗ) 41}- 

τος ταις ἃς ποτα π ριις ςοητοηάοτο. νερι5 γΊτ65. 

Βεαςομιὶς οἷοτα Ρογάῖς. ΟΠ ἴάιη ἀε τα ρ 15 Ιοχυαιῦ 

Ἷ δηξ ἱΠΟΧραβηδτης. Ομαῖς τα λάαμδ,; ὅς πὶ ἰαθοτι- 
Ὁ ὨΜΠΠ {15 ΔἸ ηπηδηζο» ἀἴαμ6 ερὸ τὸ γτυγίις δας 

᾿Ππιοαὶ τορας ἰυπαδο, 51ς δαὶπα οεἱᾶ ξοξαιήοα ( πλμ- 

τυὸ Πἰπαηο το! οἰειατὰ αἰ Παητ, ὃς πιάχί πος ἰᾶρο- 

τὸς Ρογασάπι. ᾿ Ὲ 

ἄρνα, δα νοῖά Βγίομὲ. 

(να τυ ϊοθτὶ σεποτὶ ἢ θιοόζα Πιπὶ, 1ναἴάεπι 

ϑϊοροης5. ϑοιεγάτοιι ΡΒτγΡίας. Ῥμιοίορίνϊα 

σ]οσγιαζίο ῬοΥ τ ρταυ!τατδαν Δοϊδοογαητροο οί ξοπλ, ἃ- 

πλπμιτα το Ι]ῴογαπς, (δ λπχειη ργοξοῆποπεια ἐτύ- 

{τατ ὰπς. Οὐμπια ναπαὰ ἤππξ εἰ5 α8α: ρυΠὺς Δ οχοοῖ 

ΟἸΣΔ τ ΟΠ6 ΠῚ τῇ (ἀπε. Γπηροτγζαηι Ια Ἰογυπι 

ΠΝΠΠῚ νίάοτοτ εἴς » νσαρϑίθποτι ἐαηῃϊα νεπογαπά!ς 

Ῥύάϊταπι; πησα]!αγαιη ἰαδαηζειι αὐ ρτα [δ ἐογθητῷ 

σταν τατοπα, απο η}ς πιοτοεγ συ] απποῦς ἔθη οτί ἘρῸ 

γοιὸ οαερμίππου, δὲ εἰαπι Πιίποτς ἤθη ΡΟ ΤΠ ; 

οἧτη ἴῃ (ἔπος τπόϊ4ο. ΝΙάΠῚ Ρ ΓΙ παΐ5 ν οτ]5 οἶτπι ἴῃ 

γεπογοας ἱπσεβεδαητατ, ὃς Δ ἀσπατοτὲβ ἀἰξεδαδξ 

βοςΠπτορτα ἰηίαπιά ἰαροτᾶτε» σαρίἀϊταΐοπι ἰητειπ- 

ῬΟΓΔΏτΙ 5 ΔΠ1ΠῚ: ΔΙ ΠΟΥ ΠῚ ἀεἤαϊοηζαβ» ΟΠΊΠ]4 ἔοττο 

[λριϑητξ, βρογαγο νογὸ ταατὸ ργαάοηείιϑ εἴ. ΜυΪ- 

ἔλιτι σα τι τοιαριῖς δὃζ ἔοττυίηᾶ ροῆαηΐ: 
, 

Εἰν.- δοβγαία Γ[)Πγάῖο.. 

ΤᾺ Ν οπίλυ πτυϊτῖϑ ὃ ἐστε ρ!5γαξϊ 1. το αὐποί- 

τατὶ Ῥομοίορος τοίαπη γιἀφηγαγτοχογς » ἀρῈ ἀᾶ 

Μοείςιϊο πη οηὶπιὶ ἀστίςοἶα: Ἰμα τπὶ εἰ, διμοῖις.. 

: δ δισὸν μμἈϑὰ ᾿Δάφνων Αἰϑείρω. 

ΠΙᾺ Τσυχοὶ σε φϑϑς τὸ ἐμ γ γήσιον ταὶ ῥίζας . 
Γ πλώ στινγλτοῦ Τ᾽ σὴν οἰξεσίαν ἔτι ξλέιν ἐχ ἐϑε- 

λεσοι. τὸ τὸ σὸν ἀφελόρμδιρωι σδέχαιον, φιλοτιμῶνταί 
μοι τὰ κνήκκοἵᾷ. τοῖς ἐμοῖς γὸ ἠυτομέλησαν ἔρλοις. 

τὸ τῶτο γόμος δφὶ γεωρλοῖς. κἡ γεγηρακόσι νόμοις 
“παῖθε γεθόντι ον δἰ ὃ τοῖς παρ᾿ ἡμὰν ἔϑεσιν αὐιφϑέ!- 

γεῶς ϑέλᾳς, ὡς χοηγνὸν ὄντα σε νομοθέτην κ “ορόσ-- 
φατον 21.) γεωργικῶν συλλότγων ὀκξλλομᾶμ. καὶ Ὁ 
ἡμιετέροον ὅροον ὡξοςραχίζομδᾳ ὡς αἰ Λλότθμον. 

ὀν τς Φια, Πυῤῥίως Φιλωνίδη. 
Ϊ ἐρᾷς, μὴ Κατλόροι ἡ ἐροομδόης ἀφρέξειαν. 

ι οὐδ ἀν. ἀρε ὍΡΑ τυφλωήειν ἐρῷσει Νυγή. 

ὐτἥητος γερ ἢ γἣω ἐρφντων οφαν ὠϑξία. εἰ ἐὲ οὐκ 

ἐρᾷς »τί δωκρύεις ἈΘῸ φένεις.᾿ χρὴ «λύδωνα σοιυτχῖ 
“φοϑοσῴέρεις αὐθαίρεΐον. οδκεῖς ουιῦ ἑκάτερον. πο- 
τὸ διὸ, ὡς ἐρᾳ τῆς ἐφιέμδμος. ποτὲ ὃ ὡς αὐταγωνιςής 
βσελυήόρανος. ᾿λ ἘΝ 

Ηθ. Δα λίοισκος Αντιγόνῳ. 
᾿" μὴ βία 'ξωκρῴτης ἐνέχυρα κόκτη) παιόα.. 
Ὁ γωγὸς τὸ σὃ μὴ φερχφειζέάγω πωρδός. ἐνέ-- 
ρα ὃ (πῶ δὲς νοθί δ ὦ σοιν ὃν χὰ 5) πατέρᾳ φύ 

σις ἐδίδαξε,τθίον κοὺὶ παιδαγωγεῖν ὅν ἐξιὄπιςον. 
πείρᾳ μανϑυνονΐᾳ “δυνήσεως «έσιν χοὴ Ξοργῆς ὠλ- 
γησόνα.. Α5ρ. Κηπίας Κοριαφνῳί, : 
ἐν ϑλτολ αν ἔσο μοὶ μεσημᾷθίας ὥρᾳ κοθιαν-" 
Ζ ωννένας μασιᾷ γδκ ἀγρὸν πεφραξομιαιιχακες 
γὺ τοῖς δόϊτιας κεκ μεθα. οὐχ οἷός τὸ εἰμι ̓ ὴ ζώοις 
ἃ λόηρις καὶ τοῖς εὐ ροόποις συ μιπλειοεάγαι. ὁ λα- 

γωὲς ταὶ ὠμπέλοις, ἡ Κά μπτη ταὶ λφίχανα ὄλλυσι. 
ἡ δῆτα ἰδλ τὴν ἰἀσαλάκων λέξαιμιιφοξερὸν γαρ 
“τ γεωργᾳΐ τὸ κακὸν κοὶ δυσανζαγώνιςον τὸ πολέ. 
μιον.«δο μϑι συξωω δα τοίου. “ἦ πόνων σωωνῶϑ- 

τιλαμξἝαὐεικάγω δέσε αὖϑις τοιέτοις ἔροοις μοί, 
ψοίκαι. ὅτω γεὲρ χοὴ οἱ μύρμηκες συμέία χοιυῦτες 
ἀγλήλοις νὼ, δ μόχθον σοφίζονται, κρὶ “0 μεογίςωωῦ 
πόνωγ ἐφαζήηοντι.. τ 

τὰκ ἀπο αν τ ΕΠ, Αὐθέα Βρίω. ὃ 
Ἁ Πωιΐ τω γωρωκείῳ φύλῳ δεδ'ἐλω) Λαΐ- 

ἐὸς ὃ διουλύης ἐρῷ. Σωςράτης,ὁ Φρύγιος. δ 
φιλοσοφίας κομψ ότης δϊόλωλε. τὸ σεμνὸν ἦθος στους 
ϑῴώσειντο. τὸ αἰϑέρλον καταλελοίπασι φοίφηκία. τὸ 

μιεχείρσιον ἐπόϊγελικα σδιεψαύσαντο. ὥπαντα φροῦ- 
ἔνι τοὶ φορὶν αὐτοῖς μεεμμελετη "ἀ φορὸς ἄσκησιν. 
εἰωρέν μοι παίϑνιον 1) δοκεῖ, αὔόρα ὡρὲσβύτζιω 
πολιαὴ αἰδέσιμον ἔχονζα. “᾿εϑρωφρυὼ ῥῆσον δ) σε- 
μνότητι, γεαν, δὸς ἕζαίρας ἐρᾷν. ἔγω δὲ κα[γζω κα ἢ 
γέλωτα φέρᾳν ἐ διιύαμαι, ὃ πηνίκα συωναντήσαιμι 
Ος γεοοντήοίς. πολλὰ 2 ᾧ ἀφο οἵτης κριτηλόρεν 
πίώλαι. γὴ φοϑϑς τοῦς ἐρθντας μανίαν νοσεῖν αὐϑαί-- 
μεῖον ἔφασκον. ἔφεσιν ἀξολάςε ψυχῆς τοῖς ἔρφοτας 
δριζόρϑροι. ἅπαντα φέρειν σοφόν. τὸ ὃ ἐλπίζαν λίαν 
ζεὴν ἐμφοονέσερον. πολλεὶ γὺ χξόνος κἡ τύ) σού. 
γητ αἱ: ὥς γὲ γὸς 

Σώςραΐζς Λυσιςράτῳ.. 

" 
Ε ΠειδΥ σοι πολλὰ ἡδὶ ϑαυμοςτὲ ὠὐδα ψέσείντες τὸν πήνελόπης ἐδόξαμδρ » ἰφὸν 5» φέρε δὴ τοὶ 

ΩΣ : 
: 

“Μ Μ ἊΡΡ 
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φέρε ἡ) ἑευϑυκῶν ὠπτωρξω θα λόχων. ἴσως γὃ τῆς 
σῆς ὁγανοίας ἐφίκοιτο δὴ τὼ λελόμϑυα. ἐν τοὺς νεο.- 
βλαςοις Τ' οἱέγ ρων ὃ τε! ὀχέμδμος, ὥρᾳ καύμα- 

τος ὀχελᾳὸ ει ἃ ἑαυτῷ αὐῥμονίας αἰϑϑανόρϑρος ἐ- 
ποτέρηττο: ὁ δὲ μύρμηξ παρὴν ζο)ς ϑερίζεσιγἡ ἰδὰ. 
Σ ὅλω ταὶ δα ριξαἢ ἐπεποίηζο. χρὴ τοῖς κόλποις ἃ 
»»Ἱς Σ ἑαυτῷ τροφὴν ἐθησαύθαξον, οἷα ρφιμηϑέςε. 

ες ὧν ὃ μύρμηξ ἢ τέιρος. ππαρῳ χἠ κᾷ τοίνυν ὡκ τ 
βορείων ὁ ἥλιος. ὠπὴν τὸ μετόπτρον. κοὴ ὁ γειμοὶν 
ἀπηνίᾳ τῇ γῇ. ϑώλαα τας γουλζίωυιαίας ὧνον- 
σδεὲς σδιελύστουτο.οἱ πἰλωτῆρές τες λιυδιύας ὡς σωτῇ- 

ρας ὄνίᾳς ἠασάζον το. ὃ γεέωρηος δ) Ὁ ἑαυ ἀλέ-. 

αν καᾳ τέφοξ γε κοὴ ὃ μοὐρμυξ ὦν λαφόσι ἡ γῆς Κοὴ 

Ἴὲς πόνοις εἶχεν ἐςίασιν ὅητήσειον ἱκότούε δὲ ὃ τέ. 
τιξ ἃ φιλόπονον μεύρμεηχᾳ Τ᾿ ϑησαυρῶν μεΐᾳ ο,ἕνν. 

δ ὃ τὸ μεελῳοῦον τ ἑαυτῷ ϑυρόν ἀπεπίμποί πολὺν 
εἰυτζύ ἡ ἀργίας κα ἴα χέων ἃ γέλωτα. κὶ Ἐ ϑεροινῶν 
ἀσμίτων αὐδ' αὐεμίμνησχε. δ)όπερ ὃ μὸρ εἶχε λιμὸν 
᾽ φδὴν. ὁ ἢ τοις πόνοις Ἑυφήν.αρ 67) σοι ὃ μῦϑος 
λυσίσρατε,αῤηος γὃὸ ὧν ἀθλιώτερος εἰ ἢ “πυρέοσον-- 
τος. ἐδ) ίων μαάτίω σπλασια.ποι)ε δῆτα ἃ αῤγιως 

ὦ ξέλτιςεο τοὶ ἡ φύσεως γὸ δῶρα ποτήσφγωνας. τη-- 
λικαύτην ῥωμῆν κ᾿ σοφίαν ἢ σώματος ἐἰκόσμῃ. 
τὸν πρλων δγηςήμῃ πίνων ἀσκεῖν μὴ βυλόμδμθ᾽. 

ΤεΥ γων Πορφυρίωνι. 
Κορύσων σὐσαίμων αὐὸρ κοὴ ᾧ τύχης φίλος 
«Ὁ «. σὺ 7 ᾽, 

()ὲ ἐουζεν οι ὠφεττελοι Τ᾿ βότρυσιν ἀἄχθονται." 

αἱ ἐχρώσες βοίϑουσι κοὴ “0 ῥυγώντων ὀρέγονται. 
αἱ ἐλεῶαι τὴ γῇ «οροσνενούκασι. κοὴ τοῦ πλήθ4 τὲς 
οὐεγκφυδύοις κλαδις βιάζονται. οἱ λουμῶνες 
κατάμομοι" ἡ ἄλως τς νελοώς ἐφείμιναθε αὐ- 
λαξιν. αἰγλὰ κοὴ τὸ γώμον μετὰ “, ὠδλων 6ὃ-- 
φραίνοι τεν αὔοῦρα, τοῦ ὅτοι γεὲρ ποῦ δὲς ὠυτο, ὥςτε τὸ 
δανωὸν κοὶ οὐ γυῆίον ταῖς συτοκνίαις νικῶν. ἀ ΑΘ’ 
μὰ γάρ ὅσην ὑπσομκοζιος. ἄλλος τῆς γωλου λείας 

ἐπαύσειτο. Ἑτεο9! δὲ ἕρπουσι μήπου τῆς ὀρθῆς βασί- 
σέως ἀπαρξώρδρ:ν. ἔγιγῖ οὐοατραυλίζεσι κρὴ τὲς 
ὀδόντας ἀμείξ ἐσιν. ἄλλοι ἃ ἐκ μῆς ὄχι βαίνουσι. 5) 
τὸ βούποι δὲς ξζ) κειυλήρφονται. σύραγηος σδίχζω 
αὐλῶν ἡὶ ὁ ὑλικίαρ ἀἰὐτοῖ τώξις συυτέτακται σὺ ὃ 

παρήνε:ς τὸ ϑυγεΐτοχον μὴ τπιρεἴγυῶν τῳ κορύδωνι. 
κοὴ πίω αἴχιςείαν ὁμάκιζες ὥτσερ ὠφοσιούμϑρος 
τω “υσοόριαν. οἴμοι βεβουκόλημιαι ὃ “δείλωιθ!. 
καὶ κᾶφον ἔργον τὸ φεόνηρία. τοῖς αὐ ϑ' οοόποις αγό-- 
νῆτον ἡ δ) δ ύηα. πλούτου γωρ τὐοῳ πᾶσιν οὐδὲν ἐν- 
εἰοξότερον. 

ο Χρυσηὶς Ἡφαιςίωνι.. 

Ὑχ ἔτι ᾧ Διὶ ἐρῷς 7 ἐρφτικας θρυαλλί.-. 
"δας ἀπέσβεσ ας. γὺ ζηλοτυπεῖς ἐπ᾿ αὐτῇ, 

ἐμεφιλοχοόρῶσοιν τω λυσιςρώτῳ ϑεωμᾶρος, φιλονί- 

κώτερον ἐροφότων ἐἐοδὲν. τὺ πῶς ἐρᾷς τηλικαύτης ἀλ- 
ηδονος φιλοσύφως αϑεχό μδρος. 8 

Ηθ. Συκρῴάτης Μελαιπωίση. 
Ἐπ πτῷ μδὺ πωιδορίξω ὦ αὐϊοσιτήτοις πα]- 

σὶ. «ἡ στοφροσιμύης σὲ “)οώσκα λοι. ἔπεισδ)[ γεῖρ φρονήσε 
εἰειλοὺς χουλινῷ μδρ τὸ τούτων ἀκόλαςον, 

ξ 

πο ποοοορουοΕἐὌψΨψνΨΕΨΕΨΕΨΠΕ 

ὈΙΝΕΑΘΟΆΝΜ ΠΕ σΟΒΚΥΜ 
ἅδε ξαΡα]οίο5 οτίαπα ἰδγπιοποβ, ας ρί ΔΠ11}8. ἘοτΠιά 
ΘΠ ΘΙ] ΠΏ ΜΠῚ [ΕΠ Ροτραϊογαητ, ας ἀϊοεηνι .Ἷπ 

θογ Ώ ΣΙ θῈ5. ἰδπν αὐδόογθι5» πη Πάει8. Οἰσδαθ, 

ᾳ ἔππο Γοοροσο σςαηεραῖ. αἴα18 {ἀπ} "{! 119 ζοποξ’ 
[πὸ Δ δης ἀε!εέζαδατον. Ἐοτγηιίοα νοζὸ ΠΊΘΠΌΣΓ 
᾿Βυιβαάοτας . ἃζ ἰχῖα ἀτθδῃ) ΟΡ 5 (οἰ οδαταῖαῃς 1ῃ 
τεΥΓᾶ ΘΥΘΙ11}}15 10} ντέξιιι τοσοηάεβθαξ, υδα οῖς 

τλϊοα Οἰσααμῃη 5 ργιάοητία αητείχος, ὈηςοΙς ἸΉΣΣ. 
[οἱ] εχ ἀψα!οπαιησιις Ρἰασίὶς ρεατογιτ υτυπηη 8» Ὁ 

ἴϑτα Ἀγ 6 ΠῚ5 τοῦτα ἰησταοραῖ, Ματα ααήρο, τ 

ἔθάοτα γύρὶτ. ΝΝαυιραητοα ΡοΙτας αιαῖ αἰ ματο ε5 
αιηρἰοζχοαητοτ, ἃς σοίτίςας δα βοουμ ςοηβιρ οραζ, 
101 τι} ἔοσίμιοα τη φαμφτηὶς τόσα [8 Ἰαρουῖθυϑ 

Ῥάττο ν]ξξα ἔτι ορατοτ. ἘἈοραθαῖ δυζει Ιαδοι!οίαπι, 
ΤΟΥΠΑΊΓαἢῚ ςἰοδ[α, νὰ {1 ἐδ (γπατὶς ορίθιι8 ἱΠΔ ΡΠ 
οἶος, Αἱ Πα ςαπτούςῃ εἴ τλᾶρτο ΡΙ συ 18 ἀοείμι: 
[α]5 Ἰαηι!ῖς ἀ]οραυις, ὃς αἰξιιος σοποθηει5 [Π Πλ0τ 
ΠΊΟΓΙ ΔΗ) Οἱ γοϑυδαζ, ἴταχὰς παῖς μα! ἀθηὶ [ρβεῃὶ 
ἀττ}} τ Θαητιι5,}}1 γοτὸ ἰαθον 4 οἰα5. (οημ απ} 

τς ΒΑθυ]4 1 γΠῆτατο. Ἐτοηΐπι ρίσοτ οὐ {5» Π0}}ῈῸ 
τίου 58 [οδτιςιταηζο, γα τα ἀπιρί τη οοπιεάεης. ΜΕ 
ἜΤ ἰσιταγ ας ΡΊ στ πη ορείπις, Ἐτοηΐπι πϑταγα 

ἀοῃὰ Ρυδείο)ς, 41] ται τοῦυτ ας ν]Γ65 οοΥρϑ 18 
1Οχς Θγοϊζαϊας Ππ|5,ηθηις ἰαογμηι (ςἰεητία ν15ΕΧ" 
οοἴεῖο ἀἴηις ογμάἶτο. 

«ἤξγν. Τομίρομ Ῥον» }γγ οη]. 

( μος ἤοπηο Βϑαζιις 6|}., ὃζ [ουτυμδ 41Π| 
Ὁ Κα, ντ ἀρρατοῖ. ΝΜ Ίτα5. ογαμδηζῦ Βοιιῖ5, "7 

τὶ οπμίτα; ἤλπς ἃς μης σοι ος ροίειήίαπι, ΟἸτος φἄ τοῖς 
τη 1 ΟΠ η το ὃς πη] ταήτης ἔδρα. ται! 11} 
Δα. ἰσοητ, γάτα ςοῃλὶς Ρίεμα ἔμμς. Αὐρὰ ΠΝ 
4114 }15 οἱὲ ἤιϊς 5. 564} ὃς νχοτοιιία οὐμαὶ τθ 145 μ07 
τ θη ΟὈ]οέξας. Τὸς επίῃν μη οἱ Προσίον ιν ο181} 
“Ἔργρτυπι ἃς Τλαηαιπι Πἰδοτοσγαμι ξα οἴταῖς {πρό 
τεῦ. ΑἸτὰς οηΐπι αάπις πγαμημ} Π|5 δά ματεῖ» 4.185 
1Δτ ἰαέξετο ἀθἤπ, (ατουὶ τορυπῖ 1] πουαπὶ ΤΕ 
Ἰπρτοά! σαροτιης, Οἰμάδῃ Βαϊ δυςίμης ὃς ἀξτεϑ εἰς 
ἔεταης Κρ] Πα κα γίρογοην ατατὶς ἀοοςάυπῦ δ. 1418 
ΔἀοἸο(ςςηείαμπι σταηάϊοτοι (οντίτι πτης. Αἀ πούμα 
ἀ{{πππξεἸοη πα τ α:, (οτος ατατὶς 6ξ εἰ οοπηρο τᾶν 
Τὰ νοτὸ πηοηοῦας πο Οοιγάοηϊ Β]]οἰαπιγαάςτε!}» 
ἃς αἰ ΠηἸταϊοῃη νΠυρεσαθ8 » Ζιιδῇ σεποτὶβ 50 "" 
᾿πτατθην αποτίᾷ 5. Ηδα τα ]ῃι Ροτίπδίμην ᾿πέαὶχ ὃ 
Ιευθι δα πλτπ μαθα!, ΝΙΝ Ργοάοί μοι π!ρυ5 
ΟΡ Π τας. ΤῸ) υϊτ1ἴ5 δηΐμη ἀρ οὐηης5 ἢ. 81} ρ!οΥ0 5 
ἔτι. 

«Ἄ»»4, Οὐγγ [δὴ ἨΦΡΡ Σοὶ. 

ΝΟ δι Πρ] Πὶς Πιἀοζαπι αῃη45. χει! 4147 
[ΟΥ̓ Παιηπι!5. ΝΟ. δηλ ἰδὲ ζείμι ταοῦέξ 

αὸα φάτ οὐμη Το Πίξγατο τε μαθεις ςουίρί (ΑΓ18ν 
ΝΒ πηασὶς ατηπατ Ομ τη Ρίδπιις χυὰπλ διηοΓ5’ 
Ει βηρυιηάρ αἰπα5,οἣ ) ταηξιπὰ ἀο᾽οσθηὶ (ρίεμτοῖ 
ῬΟΥΓΕΓΑΒ ἃς ρα αῦὶδ. 

Εἰῤ. δοιγδίοι “27εἰ! 

ἘΣ ΡΝΕΣ αιυΐϊάδπι ἤππηὶ Ῥεάοτρα ΡΠΟΓ5 αῦ: 
-Ἔοη ρογπϑἀθηγιτ» (ἀρ οητία νογὸ ἀοξϊοτίδ 

(ὐὐτη εηϊτη Ργυάδεηεία ἃς ἰεσιπ) ΡοΓΙ ποπαμμὶ 
(χητ σαραςε5; 115; ΓΟ  Παπλς πού ΠΡ] ἀΙΠ6Π,. 
Ῥαογός σῇ μὰ γειδὶς ΠγΔ0515 “ιιὰΠ) ἢλρτὶς το γέ μ αἴ 

δ. 
) 

3)" - ς Ἐ ’ 

ὡς ἔῃ χρὴ νόμων οἱ πα)σές εἰσιν εὐὐεγι!οεν τ!» 

τοὺς γὰρ πεῆδας λόοοὶς μᾶλλον ἢ φέονξιν ὀκταρατομ,' 
Ἐρο γέ" 



ρήΡ᾽1 «ἃ Οὗ ἃς 
ἔρο νοτὸὼ τ11Πὶ ἱπιρι τἀ εητιλῖ Δάμῖσ ΟΣ ΝΟΩ 6Π1}} 
Πιρὶ ςία ἱπαϊτοζογαπι εἰ ὶ τηοζατα ᾿ποαθ!ϊ» ΠΕ (50 - 
Γατίο μοὶ ἀἀποτιατογίαπι γθιθγογίβ. Ραογϑἰαο- 

τϑῃ] ἴῃ (δηφέξαξο ἢγθητοτη ροΠ4ς5.Ε25 ἰρίταν {- 
δου δ Βατοιῆγαιι. Οὐιεπὶ οαίπν ΠΕ ν 6:03» Π66) 
νογθοτα δὰ (ἀρ θάπατῃ γοιοοαγα ροΙιμτ» πης ρεῦ- 
[Ὡλάοτο νὰ πιαϊἸτίααλ τοπγίτζας ΠΙΠ}}5 οροτοίαση οἰ 
ὃς ἀπ ΠΟΙ] πὶς αυὰτι Αὐισία ἤπηππι ἃς Γοτάο5 ὀχρας- 

βϑτ8 δυς ογαῖδο τότ ππατθ Αὐἰδητίοιμα οχθαι- 
εις. 

υὔεγ. Βηβαἰδοῃ ΟἰβυνἹομὶ, 

πες Εἰτὰς τ πος αἰ γοἴα5 οἴ. Μαραῖατ 6- 

εἶπ ἐξα "15 ΟΥ̓ Σ 11. (τεἰεταῖὶ Πμλις ἀκ νοπὰ 

ΠΟ 5 ργατοχγυ» πο ιτίαπα τορὶς ρεἤτηλι!8, Νοη; ὁ- 

Ὡ]Π. ἰθριις ἀριιά πο 5 σαγτὶς » ΠΘΩ6 ἀΔη1ὰ νεγίατιτ 

ἤραυς δυθα]1, πεας σου, ποαμο αἰ1α ἔοτα θα δ᾿ 

δ γεπατίομθιη αρια. Ετθαΐαι τοῖα δ [αιοι ΙΘροΓγο5 

Εγπθλου φαίομς ἃς σαρίτμπτατ, [λαπλας γετὸ αὐτθυ- 

αἷος νὶς!ηὶ ἰδομος, ὃς υϊά τἰδὶ ΠΠηΐτα [οταχυι 

θϑηοτα τοοοηίδατη » στ 411 115 ΘΔ. 1105 γηὰ - 

Τξηγιις. ΪΝος εηΐι αιδα ἤθη (αὐ}5 » Ὀοες νετὸ 

αυδὰ ἔδτα ποι μας ρα! απταγ Ὁ ΟΠ141} Ἰσίταγτί- 
δὲ να] ΠἸατίτατις οαπὶ ἑαϊαγίοίο οἰξ ποοςίπταάο οἰΓ- 

γῦϊς, Πιαάο οἱ χυο( νες τ. ὅζ τιῦιῦ [δγπλοπ 5 ΕἸ1Π} 

το άδης ἴῃ ᾿ὶς πιοάοτατίοθηιϑοῖ5 δα τα δυτῃ 08}1-- 

θιι5 ἰλοογαταμα ἰσὶνῇ Ροί ας [ἢ πιθο8 ἀρτοϑ ἱπααίο- 

ΓΙ. ἴΔ4..1 Θηλὰ δείαπα [αι 11 σΔ1}15 ΟἸ1 οαταὶς αἰ 

οαοάἸειχά την ἄστατη ἰοσατα εἴποι ροτθ 5 αν διυ- 
ΓΤ ΔηΟ δά !ρο [6 οομτίηδτα. 

ἤν. Ῥάνο ΗΙΡροϊγίο. 

Γ΄ :θηριίαπι,πιαρίς παλπν πιογαπη σ γα Γάτε τη ἃ- 
αγᾶμζο5 ἀἸ]ριπς, οι ομΐπι [ἀρ᾿ δητίδι ἀΠ|ο - 

τα 5 ργοβεθητζιιγ. [δὰ γοποίξατα σογρου 8» ΠῚ ρυάίουπι 
φουδιπη Ἰηοίοδηι, 9] Ἰσίταν οὐ ᾿πουα5 ἙἈΠοάοοϊ! αὶ 
διγΔ 5, [015 νΟ] ῃριατίδι5 πο} ἀοπιϊ πάπαν ἂρ ΠΏρΕ- 
ΤΑΙ ΔΙΊΟΓΟ 5. 

Εἰ. δγαιοβροηος υἱε[ὐγεηὶ. 

: 5 κῶν ἰἸαΠαγαηάα ρογπάο δὸ Ποῖ θσᾶ, δ ἀδη- 

τἰππὶἔγασογ τἰδὶ Ἔχοσιείο εἰὲ γιδετιγοᾶς ἀσειι- 

(δητιθ 5 σο μετα ϊο15 ΟΊ ΠΥ 11} βαρ ἰο ἢ πη16. Τὴ - 

[88 ἰαγαιῖτ, πχός γοτὸ Ἰηϊαταῖα οἰ ἘΝ οἰ 15 οβτοεπαζά 

Ἰηρτᾷ στασίοος ἐδ! Πξεὶ ραπᾶς ἀατοι μὲ ΟΠΊΠῚ ΝΟΥ 

δὶς («οἰ απ Π1118, τορυς ρἰεἐἐφηλα. Ἰταχὰς πιοῦο- 

ἴχζατα Ππρύσι ροῆ! 46. Ἰατᾶγο ν εἰ δά νϑγίτατειη ςοη- 

βτυγαπάδην πλοταρηϑ. 1 Θυἐς ἐπΐπι τος [ Πυγαπά μη] 

οΠδ νἱἀοταγοοὰτϊα οὐ οπεύε Πτ σταιίοτ. ἘΠ ης οἰϊᾷ 

᾿Γαδηζαΐτδ ρα 15 ΔΠποϊοδαταν.Ν4πι 1 ἀ 115 Γι} 

ΠῚ ΘΆΩΠ) Βαδιοταςμπιοάδίϊαμ. 

«ΑΥ. φρμ ίομ, ΟΟΥΑΠΠ0. 

ἧς ταπάθαι (ογὸ ρε Πάπα ν Π]Ρ 6 ΠῚ; τὐρεθια 

ἃς νατὶϊο γψίποι 15 νεχαπὶ οἠϊοάϊο (οἰ Π1Π|- 

πηι, ὅς 1η ΡῈ] ἴοα τα ν Δ πὶ ἀμποάοομαοσαςὶα ΟΠ η}- 

δὰις ταΐτις!8. ἃς ἀε μος τγιρμαθο γας Ρυδ]]ςὸ ἄλ- 

ἰς ρασμαϑ ρύὸ πα τ18 ̓ ΠΙΌΓΠΘΥ ΠΟ (ρρὶ!οῖο αβεέϊα. 

οὔ». Οἰἰίορε 1αϊεξς 

Οτγηῖθο δῖ εἰσαία σἰουγιαΐ, ΟὐοΥρ!α8» ηδαᾷ ἰα- 

αὐσίης νυϊτᾶ ορτορ 5, δέ ἔογπια Ρα]οεϊτυάϊης 

Κ Ετ. Καλλιόπῃ Λαίδι. 

" Ρωξύλῳ καὶ τέτΊγ} ὅ “ρργίαξ σεμινυυύετᾶι. μἤηω 

Αοο ἀνωὰν δείδεμδρο, μκρυνήβον ἀιμνόαδααθι οι... κυῤδλιριυδδοονωλυνυυυν λινυναιοτὼν.......ὕ0....ὕ..ϑ.ωλταν ὑνρατς 

«αὖ 
ἐγὼ ὃ ὃ σὴν ἀὐαίσδειαν ἄγαμαι. αὶ γὃ κολάσής δεχᾳ. 
φηθίων σοὶ φοξερα).δξ λθ)ος εἰση γητηζϑς ὅξιν αὐ οἱ. 

σιμίος. Τ᾽. πο  δὼν ἀφουνεσέθαν ἐν γήρᾳ Ὁ δζάνοιαν 
ἐχεις ἰδ τοίντυυ εὲ δώλοιο τϑὸς ξαῥαθρον. ὃν γε 
λόοος κὺ μιέςι)ες στυφρον δὲν " εἰ δοέσκεσι,:Σ τον σπεί- 

θεν» κρκίαν αὐέχε δὴ λίαν ἐργῶεϊες.κ) τῷ χαϑαίρῳν 
δ αὐγείω κύον ὄξι εἰνογεβέςῃοςν. ἢ κοτυλῃ τὸ ἀ- 

᾿φλαντικὸν ἄγαν ὀκροφήσοι πέλᾷλος. 
Αλρ. Βεξαλίων Κιοσυξίω. 

() Γοργία παὶς ὑμιαξ ἀκα ξιωυοθακοῦς) γὸ 
ἱπισαζόμνρος ὃ παμι μέαρος.κἡ τοροθτήμιοτι 

ϑύρας φὐδαποτηει Υ τταγεργέαν ὃ χάκιςος" ἐξ γὸ λᾷ: 
γῶς φοίᾳ παρήμν,ἐΐ δερκας ἐν δὴ μοῖ, ἢ βαβα- 
λίσες ἐκ ἔλαφοι, ἐκ ἀλλό πῃ Ὁ πρὸς ϑήρῳν δηγτη- 

Φείων ὄντων αἱ μδρ γὸ εἰρκταὶ) κὸ παάΐαι τοις λα γωεὶς 
ἀπελαύνεσι δι ὧν καὶ ἁλίσκον). δορκοίσθας ὃ ἢ κοὴ 
ἐκξαλίσας οἱ γεἰΐζονες λέοντες. τὶ ητά σρ, τὸ μὲυς 

οἷα Ἐ ϑηρίων ὠπαριθμήσοωμα ἡγδη.οἷς (ἡμεῖς συλ.- 
λιμιήομδυ.αϑανδρία [αῤ ἡμκᾶς ἀϑηρία δ δι ϑῆ- 
ρᾶς κολαζεῖ). ἐπειδὴ ὧν ἀἴχιςεία σοι «φοϑὸς δὲ αἰοδν-- 

κϑντοι μοσύβιε,εἰσηϊα τὸ συμφέρον. κΣ σωφφονέςθο 
οον τότων οἱ σοί σε διδασκέτωσειν λόγοι. ἴδϑι γοὶῤ 

αὐὲ κυσὶ ασ αραξόμδνον, εἰ ἐν τοῖς ἐμοῖς ἀγροῖς το- 

λοιπὸν ὦ δημήσφον. ἠσδῃ γὸ καὶ ἡ ϑήλεια κύων σιω 

τοῖς τέκνοις αἰδαφοουρέϊ μου τὸ γήδιον αὐ θϑοφπίνηξ 
ὀργῶσοι πὶ μελῆς ἐφωώψαίγαι. 

ὶ Ετ. Πειϑο [πωδλύτῳ. ᾿ 

{Ὑωρέπααν ἐκ ἦϑος σεμιὸν οἱ ποθῦντες καλ- 
λον ἀασάζον).ἐ χὰ σωφφοϑέϊν οἱ ἐροοΐς ἐπὰΓ 

γέλλον") ἀλλὰ καλλοι σεύξζατος, ὀφϑοιλμον ἀπκό- 

λαςον Φελεά ζεσιν. εἰ τοίγιου δζὲ τους Ῥόποις ὦ ῥο- 
ϑοκλείας ἐρῷς, Ὁ σῶν ἡσδογωῶν εἰ (ασιλόυεσιν ἔρφοτες; 

φιλοσοφξντοξ γερ λογισμ βέλος ἀφροσΐσιον οὐχ, 

εὑ π|ε7). Ηθ. Ἐρᾳτούϑένης ΑἸδρνῃ. 
ἘΣ τοῖς ὅρκοις ὡς λφχωνα.γ κτόπος ὀοσὸγ- 

τῶν ἘΠ) σοι δοκεῖ τὸ τελέμδρον. χρὴ τοῖς ἐξα, 

λῶσιν αὐηφϑέϊγη παρμιπίένηρε: αὶ γλῶττα ὀμιωύμιονεν, 

ἡ ὃ φρίω αὐώμοτος εἰκ εἰδὼς, ὦ χαλίνωτον [λωῆων; 

μείζονα τὸ πλημμελήματος, δὶ αποατ]ομδρίω. 

πίω κόλασιν. ἃ γαβ λόγοις ἀμδοτάνουδιυ, ἔργοις 
πίω μωρίαν ὑφέξομϑυ. τί γλώτηαν δῆτα σώ: 

Φρονὰ κέμτησο, ὀμνύειν πρὶ «οὸς ἀλήθειαν σὔλα- 

βούυμϑνθΘ΄. ἀβαρός τὶ γαρ χεῆμία ὁ ὅρκος ἔγαι σδὸ- 

κεῖ γὼ παντὸς ἀχθες ὅς) ουσφφορφότερον.ἐγτεῦϑεν κὸ 

ποίνζυλος ὀκολάζετο. ἷδὲ τὰ θεῖα γαρ ἔχε [λῶτ- 

ταν ὠπόλᾳςον. 
Α2Ρ. Σοὐτλιῶν Κορμαύϑῳ. 

[1λον ὁψόποτε ῦ κακίςην ἀλωπέκᾳ. τὼ λαδων; 

ἘΣ δεσμοῖς αὐδαφρΕροι ὃ πα ἐμίαρον., 
γἡ ἄξω 6) δ λεωφόρον κορίαννε τοις ἀηροίκοις συ 

καλεσείῥδρος ἅπαντας, κὶ ὃ πολεμίαν θρλαμξοῦ- 
σω μὺ δημιοσία δίκας παρέξεται αὐτὸ πολλῶν ἀ- 

διοημϑέτων μίαν ὑφέξεσά κόλωσιν. 

Ἧς Δ βξος ὧς Ἐς ΑΝ μεν ,.- Ν 

τοῖς ἰούλοιξ ζαταδκιάώσοωςρ τὸ τοροσώσσον. χρὴ 
ΜΜ ἢ 



πὰ ρρΨρορουΨννΨἔΕοέἔΕοΨονοἔἘοὌΘὈσσ δ΄ ΡΝ 

“τᾷ ὈΙΝΕΆΚΒΟΑΥΝΜ αΒ ΘΟΟΚΥΜ. 
ἐρονϑύεἷ) τοῦ κάλλοι. κοὴ δέλεαρ αὐοίας φρρφςί.- 
ϑήσιν ἡμῶν δ σὐφρέσειαν. ἐγὼ σὲ γηρως κρὴ νόσον " 
λύπην,πίναξιν ἐϊχα ροξομαι.γὺ Ὡο9 Ὁ ϑυρῶν αἰ α- 
ϑήσομαι τῷ ἀγναΐμονος. ταῦ χὸ ἕξει ποτὲ τῆς ἀ. 
φγεπείας τὰ αὐτίταλᾳ. 

Ηθ. Πλάτων Αξιόχῳ.. 

ΗΝ κἡ μιοίςιγι ἴοις ἵπτοις ἰϑύνορδρ.γἡ ναυ- 
τιλλόμεθα πὴ μδὺ τοὶςἱςίοις ἔναῦν ὀκπετά 

στιντες. ἢ Ἀ ἤ ἐἰκύρως χαλινώσωντες καθυξρίζο- 

υϑρ.ὅτω κυξερνητόον τὴν γλώταν αξίογᾳ. σῇ μὰρ 
τοῖς λόγοις δηλίζοντες “πῇ δὲ σιωπῇ κατοϊναζον- 
τες. Α2ρ. Ρόδων Κυπαρίασῳ. 
ἢ ρου λαύκανοις ἔλτενω πάλιν φασί. δὴ τὸ δρξ- 

πανον ὁσοῤῥίψας, λόζχην πὴ στιρφοτερῳ γαλ- 
κόαύσομαι. πρὴ δὶ ἐγνεΐλιον τέχνην αἀσκήστ μα. εἰκ ἐᾷ 
δὲ ἠρεμεῖν ὁ δαίμων ἡμιαξ ἐμοὶ τῷ χειμῶνος τὸ Θέ. 
οος ὅδ) κρυωσδέςερον. τ γὰρ τῷ πολέμε γγμοιπ᾽ αὐ 
φεικωσδιφέρον. ἦρος φαγέντος ἐδάκρυσα. ως κορφ, 

τοῖς αν ϑεσιν ὃ ἀγρός. ὡς αἰὐῶσες ἐν ἢ μυῤῥίναις τὸ 

»ἡσιον ὡς κοσ μία κομῶωσοιἡ πλάτανος. χλοα ζή τὸ 
λήμονιπάνζᾳ μοι πρὸς αὐ ετηρίων ἐπεί γε). ὠλλ᾽ α ἢ- 
κϑσιν ἡ μια οἱ πολέμιοι. αἰόζε χὸ αὐτοὶς ἡ κοίχα;- 
εα ποϑειοτέρᾳ. 

Ετ. Σώπατρος Τελεσιλλῃ. Ν 
» μὴ ἢ ἀφροσδισίαις ἡσδενιῶς δ ἀτερπῆ κόφον ἡ 

φύσις ἐνέμιξεν, ἐδελαγωγεῖτο τὸ ἄῤῥεν τῷ [υ-- 
γαμκείῳ φύλῳ τελέσιλλλα. μὴ τοίγυων μυέγαι Φοένοι 

πορνίσιον. ὃ ἡ ἀφοφόί τὴς μοι πυρσὺς ὠπῃϑώλωξ). 
᾿ γὺ ἀϑανάτους ταῦ ἀλγηδόνας τὸ ἥ' ἐρφτων βέλη 
παρέχεῦ). Ηθ. Πρόνλος Αρχιημήσιει. 

Οἱὲ πολύποδας φασὶν ἀϑυξίας τυϊχανονίας, 
τουὶ ἑαυ] κα τεάϑίοιν πλοχάμεις ὄνον ὡκασερ 

ἀληθῶς ἐμωϊοο σκούον τὼ ἑαυτ οἴυςυνγέσοι το μιέ- 
ληξςηῶνται ἡριεῦ οἱ τώλανες ἕω μοθίων τὰ 

παίολα. πο) δαιτω μόνες τὴ ἰδίων στορηιῶν αὐ ασδεί- 
χνυϊ αι ἀρα γε ξαύτπσε ὁ πολύπους δὶ γνώμην “ἢ 
τοῖς ὅλοις εδοκεῖς. ἐγὼ μδὺ οἴμιαι τῶτο σωτέταζν. 
εἰσθυκεῖς γὰρ λίων απανϑιροοπότατον σὸν πατέρῳ. 
μήτε τίω φύσιν αἱ ϑούμδμ Θ΄ » μήτε τίω Φίκίω ὡς 
(αβαβεον οὐ λαξέμδμος. ὀρλ᾽ εἰ μδὺ μείᾳ γνοΐῃς ἀ- 

μινήμονα γῇ παρῳ μηκότων χουκῶν Ἑξεις πίω) τρό- 
γοιαν. εἰ δὲ «ἰὼ Φιλόχξυσεν ἐρμννωῦ αἰ μυετακίνητον 

παϑος Κεμλήφονσωι ;, «ἰὼ ἰσόῤῥοπον πλώς:γγα τὸ 

Θεῦόν σοι ταλαντόξϊεται. χα) πώσδας ἕξεις πατρα- 

κὺς κακίας εἰκόνωρ ὦ ληϑεῖς τὸ νϑώλκοΐᾳ. ὅτω 
κοὺ τοὶ τῆς ἐχίδνης κνήματα, μὴ τρακίω) αϑοσιότη- 

τῶ δγοδέχῳται. τω κυοφόφον καὶ τιϑηνίω) γαςεθα,. 
δ)αῤῥηγνύονται. 

Α2ρ. Ἐλάφων Δόρκω:"- 

Οὐμος Φϑὸς δὔκαρπίων ὃ γὴν θρεμεκώτων ὃν-. 
τ χοϑέςηοεν. κουεῦ οἰ δα μοι ἡ σων θρεμ. 
μοΐτων τω κότον. οὶ λήνῃ χαῦτος μιϑουῤ Ἅ:ε-- 

τηρίας ἰχρίδας καὶ λάχανα. καὶ τὸ σὸν φιλότιμον 
λαμφφοτέραις ἀμιείψομαι χάρασιν. 

[ἀροτθῖς τητος ποῦὶς οἴσαπι {πο} 1{|τατ᾽ς οὗ οῖ εἰέ- 

σλητίατ Ἔσο νοτὸ (ςηοέξυτοι χποτθῦ ὃς
 ἀοϊοτέ τἂν 

Ὀυ] 5 ̓π ογιθαπι, ἃς απτὸ ἰαπιομι ξα οί! πϑθυ !οΠ|5 

(ροπάσμ. Ηὸς οηΐτα μαθοθίς ααυλπῶο δ" 
οἰυιτῃάϊη!5 μκοίϊςς. 

ἘΠῚ. Ῥίαιο ἀχίοονα. 

Οἱ δὲ σοῖο ἀϊτισίπις εαυοϑ»δί μαυ ραιπιδ 
 χαληάο γοῖ 15 ἤδιιε πὶ Ἔχρ οαητ65» αἸ!απαηάο 

ΔΠΘΟΥῚ5 ἔγοπαητος γοτίποπηις. Εδάξ σαβοΓη60 ἃ 

ἰτησυᾶ Δ ροπάα εἰς Αχίοομε,, νῖ ἢ πηυσπάο 6ΔΠ] 

ΝΕ Ρ ἰ5 ἄγῃ) ηλ1159.4] απ 4ο ΠΙΘηεο τοργ μη αλιῖδε, 

υὔρν. ἈΡοάου (υραγῖῇο, 

Δολῃος ἰτεγθτῃ αἀϊοηζαῖο ἀϊσιιηῖ » δ αὐ εξ 
Ει]ος Παίξαιη ἱξογυγὴ ὃς τεσμι ἐαείοαρο ἀταῦς 

τα τ Ἴ 11} Ορὶ βοίαηι Ἔχοοῖςεδο. Νοη δηΐμ) ΡέΓ" 

Ὠγἰτεὶς 4] οίζοτθ πος ἔουταπα ΜΙΒῚ αἰνας εἰ πγέπις 
Ποσγδιοτ. Οἱ εηλαι ἔστι ροτοίς μου 05 
Ὀ]1ο.Αρραΐοθηϊς νοῖε ᾿ἰΔο υνηιιαῖι5 {110 χιδά ἐμ 
Ἀατιι5 βογιῦιις ἄσοῖ» αυδά ἤασταπϑ Μγειμ!}15 ρί- 

ἀϊμπν, αὰ τι ἀξοοτα ἈΝ Ρἰατάμι5. Ψ τε (οσο5. ὩΣ 
ὩΔη1α 1] δὰ νβοτιαῦοην ἀπποηα ργορογαηῖ. 
Πα ϊα Δ} πος μοῖδες ἰηξογυηι, Ορτατίου ἐπι 
εἰς ρΙλάϊτις ἀταῖζο. 

νι. ϑοραῖον Τ᾽ εἰ ΠΩ. 

[ΠΝ εποτσεῖς ν οἰ πρτασθυς ΠΟ] τηἱπου 441) ι 
τἰφτατοι ματυγα αἀῃνςΠ} τη πγα8 ἃ τα} 16 τ 

Θεηδύς [ἢ δευ τα θη ΓΘ ἀἸσογόζην ΤοΙο ἢ ΝΕ 6] 

ταῦ αἰτα ἢ) (ρίας υπογοιγιουϊα. ψομποτὶς βαηνηηᾶ ΜΠ} 
Βἰ αὐοτ εἴς. ΝΟ οηίμι ἱπυιηοσίαὶος ἀοίοτοδ 4110 ́  

τα ἰασυΐα οπολιης. 

ΕΙΡ.- Ῥγοιίμα δυο νμϑε, 

ΡΟ ποις: αἴπηῖ οὐ ον [δ ̓ μάο ἀφάσητ, Πια5 Ἰρίο- 
τυτ [υππηδ5 ἀοιιοτγαγο, Ζυδή ναὸ ραγάτι}) Ω" 

δᾶ ᾿ξ οι Πππια ἤια πιομιδτα. Ν οσαμτζαν ᾿ρίτα Ε΄ 

ΠΟΘ πάτα] ῬαΓΓΙ ΠῚ » ὃ Ρτορυαστῖ ΤΑΥΠΙ 11 (ς οὐ- 

αἱθαϑ ραθοης. ἸΝαπα μα Χαητμρρο ΡοΪγροϑ 
πιο ἀτάος [δητοήτία Γαπιπια γοσθηι ΕΠῈ ςεη (65.850 
γετὸ γα πη] 6 (ἘΠ ΠΠιυῖνν πος αὐίττοσ, ἸΝΝαπη σολ " 
οἰπηθιη Πα πδηΐτατοιν ταιιπὴ ράττοπι ΕΠ οἐ5 ἐΠΊ8ΓῚ 
ἐς ζυδβέτσσες Του Θχτ 5,66; ποῖα πὶ 408 185: 

τατῆγαπι ροσπογγείςεηβ. Αἴ ἢ ρα πἰτθηγιῆπι ἐρεὩὉ 
᾿πυΠΊΘΠΛ ΓΟ ΠῚ ΡΓα ΤΟΥΤΟΥΊ} ΤΠ Δ] Οὐ ΤῺ μαῦεῦ15 ροτ 
υαἱάδητίαπι. 91 ἀπάτα ατῖα: ἱπυηνατα }} ἀαπαηο Δ ΕΠ 

{Ἐτηαζιι5 Θϑα ] ΠἸταπη [Ια ποοη 10] πη η ΡΟ “τὶ 
ἀογαῦὶς ὃς Πθοτοςβ μαρε 159. 40] νετᾶ5 τπιαρίποῬῆ-. 

ς 61Π| 1" 

ΘΥΡΙΙΠ 
ρητθϑ8. 

τού Πα: τ14} τα ἃς Ππλοοῆτα τοξογαηζ, 510 ἘΠ 
Ροτα αιοῆιο ἔστι πλατογΠαι {ωϑ]ογδο ΠπΠπιὸ 
ὩΔΠΩϊ τηαϊγίσθι, ἃζ πυϊγίσομα νϑηϊγέ ἀ τα Ρ 

υΌγ. Εἰκρνοη Πογςοηΐ- 

Τιϊς εἰ τὰ νδϑίοτα δοηύμασις ἔγαρασπι το 
πρηζαηι {τ γος οὐ στη. “τά πε ἀκα Πη1} 

Οὐπη [Ογάς5.α165 τὰ ΠΩ» τηογοράςπι ΔΟΟΙΡ 

ἔογτ ταῖς Ῥυγα ἃς οἱ ογα » ἂς τιιαπὶ 1: εγα τατεηε 

(ρος πα!ἀϊονῖδιις ἀοηὶς τΟΠ. δα ροΥ. 

15 ὧδ 

«. υδνεδοχομης Ῥοϊγχεηα. 

ΗΥ̓͂ οορὰ γοϊπρτιαιίδυς π18}} ἱποοηἊξδητη5. 

[πβάαίαηι τιοτᾶ ἰαδιοτά οἰουϊαο ποῦ ἐη1πὶ 

- ε - "5 δ Ε ᾽" -“ωΡ, : 2 ᾿ Ν 

Ταροικῶν ἡδονῶν οὐδὲν ἀδωέςεο;,. ἀἄπιςὰ Ὧᾳ τῇ»Ἱ σῶν χειλέων φιλήματα. ἀφύτον τ’ γὰΡ 
Ἐ Ετ. Αρςόξενος Πολυξένῃ. 

ὩΟΏ ρἰ4- 

ΔΩ 

» 

τυ. 

δὲ Δ δοὺ τὸ “ας 

δι 



ΓΤ ρον δδδολυυδυουι, κὐνακικσκοιισοτιστοος ΡΕΟῸΝ 

ἘΡΙ5ΤΟΊ,. Ἅ. 
ΠΥ. ρ᾽ απὸ ἴῃ Πτας5,οἰτὰς ἀτοίοιτ, ἔσο ρυά!οἰτίαπι 11 
Ροίζειιιπ νοΪαρτατὶς Ἔχρθιτο ἀρὰ νυΐρσι πη δ 5 

Ῥιοδαῦο. Ῥγοπλίτεις δαὶμι {πὰ} Ἰταῖο στη » ὃς ἀοτίθις 
ΚΟΠΙ σι} ΘΔ! πὶ πιθσ ει τ Οἱ 41 βμάξῃην οπιρίε 

αἸξῆς ἰο οἱξ ἂς ἀγάτιιῃ. 

Εώ. ᾿ίορθηδς δοΙ10Ή1. 

Η Ἐς νΠΠς ἃς αδιεέδα ο]ότγίοα ρτο ἢ ἱπίσηϊο 
Χ(ριθμείθυ5 Ρυταταγ, ὃς βέδ!5 ἔα 0}}5 πηδηῖγο.- 

τος ἄτας ἀοτοσϊοσμηςοπίδης,  ογθηςἰ ἀἸογῦ το - 
ΠΕ] ιι5 Ας ἰριγιείριις ἱπαη 85. Η1φς Ὀίξηϑ ρατῖῖ πηο- 
Ἰε(είαπνγ, ὃς ροίξηιιάνι δος οι ν εἰχοπηξεϊοταπι ἀο]ο- 
ἴθ πη} δάξοτι Ραμ] ὸ φηΐπι ρὸ τὲ ἀπιατογίθι8 [15 1πργα- 
ἴα οἱὉ. τ απτθχιαπη θα» δὰ πι ῖ]πὶ Ἂς νϑηϊταῖθ) 
τα η(ςιντίς. Νὸ τὸ οιζαπα βάτις οἤοτγαης. Π 6! ας 
Φη1Π} Ποιηΐπος ρτο Πἰ ἰτο. Γπηαρὶπε 8 ΘΠ]ΠῚ "ηγαρ}- 

Πα {ππηϊ τος ΠΟΠλ  Π ΠῚ, 
.«Φ 

ἦεν. Βηκοίϊοη γγοηίέα. 

ΝΥ ρο: τυι5 Μγτοηλάᾳ απ Ἰαχατιοϑβὸ νἱτά 1π- 
ἰξιταῖς Ἀαθδτο ράηηο ραίσια ὈΟΓ ΠῚ Ραιτυγθα- 

ἀπ τος οστοσιαμη νάσΟΔ}}) ΡΥ ΟΙριτο πη ὀρὶτ Ζυαὶο5 

νογὸ ἀατηπιμα ἱπά Πρτῖο παρθυθγαης. δ Ὲ ρα ὰ5 ἂν 

ἀοϊοίσεπειὶ νὶττα ἄπος ΟΠ αΐςοβ. Το πο πὶ ὃς 
Ἰηχατίαηάο Ροτα!ητο5 δὲ Ιαίοφάο {ἀπὸ πηπιὸ - 

ἀοίοιε5. 

«Ἄ»». Ῥογοο: Οἰἰίορα. 

ν τρί πος 4 Πρ {τἰ νοϊαρταῖος ργοτίας εῇ «Ππε:- 

ἰὶς ὃζ οπηπίηο. ἔσο νοτγὸ ρίστο (ἀπ διΐτηο.. Ει 

Ομ ξχοϊφιιὸ Πρ σα} }15 ΘΠ τὴ οἵ ἀπιούρζεῖα ᾿Π1- 
Ὠμττοπάο. Τὰ ἰητοῦ πὶ ὃζ αππογοπὶ οἴζο ἰπάοχ 
ἀτααδ τα ϊ (ἀβγαρίταν ᾿ια να Π ται] 5 εγίρας, [ἢὐἹ- 

ἄοις οηΐαν ἀπποῖοβ » ἀοἤΠάογίιπη τ! 4οπὶ ρίξθεη- 
ἕο 5,αἴ σοηίδουτίομϑίη Δα θ ηἴ65, 

Επ’. Προναῖος ΤοΜΥ[ο. 

Γ ΖΌ]ἄθ πη ἃς ν ἐγ βογὶ ἀτᾶτις ΡΓ οοπαϑ[- 
ἰηγογύπηηιιο (δά πιμι Δάερτῖο ΡμηΠοίορβ": 

ἰφηθθτας ἃς σα] Πσίηοιι οϊηάπητρας μιαχηγὸ ῥτοοϊ!ς- 
θθι Παθοηϊ ἃ νιγζαῖο (ςρατγατοποίῃ. Νίοι τυ Δ ΠΕ] 

σι. ἔοτευμα παζαζασι. Δάμαος ῬεΠςεῦ Παδες5 πλαύ- 

{πρίατα. Μοτταΐθηι δηἰπὰ αὐ 110 πρῖς υμβιρατρο 

ἃσςο 5. Οὐ ταπάθῃι πο νὰη8 σ]ουιοὶα ατοὰμ ντγ 

᾿αζατη ᾿ηΠλατὸ Μάσμα (πα]τιτια Ρίθηιις 65 ΠΧ» 

δ Ἰῃσοη!} ται σορσπίτοηῷ αὐ  {π|. {τ {Ὁ ] τη 65 ἔου- 
τυ τηοΐας» ἀοπξοτς το ἃ νοζογὶ Πρεσα!αῦρηθ (06 - 

σοτᾶς ἃς ντὰ πιοάογατο 1Π|᾿ο ἕασονα ἀϊίοεάονοθο εθε - 

οἰςι στα ΕἸδῚ οἴϊπι οχοςἐ απυρογας ἰδὲ αρι εξ. αης 

νριὸ ὃς Παρ }}} ὃς τοτγοπῦ {πΠΠΠῚ}}8 ἐοττυπα σταά 5. 

ἴζαδφας λίπα δοατιτα ἀἸπθ πα τοὶ πααςο ὃς Γυρ Δ} 

[ουτα πᾶ ἔασον ΘΗ ἾΠ. ΡΓραο το 8 Ἰῃρτάζαι.» {ἴλεῖτὰ 

οὐ ΠἸταάϊηθοι ποι αὐτὸ ἔοτο8 ἀρο ἀοΠίοΠ1. 

«Αςγ. Οὐον" 01 “νηρείοηι. 

Τῃ}] δὰ ἐπ τόῦαον πάταγα τα  Γου5 ἀστΊςο 15. Ἐ - 

εἴλτη νομτὶ πος ἱπο σο5 Τ Ὑγδηη ες ργομλαμζ, 

θοάις πος Αὐΐξοτ. ϑρΊ αβ τα Ἀ] δὰ πιμη πη τεάορίς. 

ἿΣ ρογά μά! ὃὲέ ν μᾶς (οΥΓΠΡΊΣ. Αταις [ΠΤ ἀ]Ἰο1 11} 

ΔῃοΥΘ ὯΟΝ ροίιιι δαΐούδαι ἰηυτια, Ῥτορίογθα 

ἰξοῖὼ ἃς (ἀγουίΐίυπι αὐξοταπιν ἀταπε [ουταπη, 94: 

ΤῊΝ δἰλάτύπιαι!ε ἴῃ εοὐπὶ ἰοσαη ΠΑΡ ΔΙ» 

ῥ 

Ὁ. τίω ἀΐμπᾳλον ἐλυμήνατο. κοὴ ταὶ ῥάγας σδυέφϑορε. 

λυπήσεινϊῷ. φιὸ χρὴ τὸ δοέποιγον κὶ τίωω ἄμεμίωυ ὠποίσομ 

41 
πόϑος ϑῶτίον μαβαΐνεται. ἐγῳ φἱωὼ στο φροσιμύζω 

λοιπὸν αὐήσδονον σειν αὐἰοοὶ τοῖς πολλοῖς κῶλλον 
φορϑος δέξο κα). τὸ γὸ σέϑερθν ἐπα [γέλλεῦ) ᾧ πρροι- 
»ρίων δ γοΐμον ὀνήσομιαι. πρία ὅϑτι! γωρ σήςιν ἔτ 

αι- 

ρακί χαλεπώτατον. 
Ηθ, διογϑόης Σωήα νὶ, 

᾿ Ὶ ΤΟ μικρὸν τῶτο σοξαίριον ὕπειρ ἐνύπνιον εἶναι 
Οὴς οἱ" φρονοῦσι οδτκεὶ. Καὶ 4). πεπλασρδόων 

μύϑων τερατωαέςεοίν δὲ; κοὴ φαυλότερον, ἄςα- 

Ὅν, κεφοποιόν, πταήγνιον ἦχρον χαὶ πινόυμφτων φαν.- 
(ᾳσιωσίςφερον.τῶτο χαὶ μὴ παρὸν αἰϊᾷ. χα] «ϑοσ- 
“πρόμϑνον πλέον ἐλύπησε. μετ᾽ οὐ πολὺ γαρ (ὺς 
ἐρφιςοὺς ἠγνωμόνησε. χῷν τὶν οδυεῶτω «οεος τὸ μὴ 
67) μετόσκα με. μή σε Καταπληκέτω το τῆς τύχης 
φυσήματα.  ζυ παίζοι γὼ τοις αὐβρφόποις ὥσσερ κοὼ 
ξϑλεται. εἴσωλα γὰρ εἰσδιώλων τὰ τ" αὐθροόπων τε- 
γὔχηλε ωραϊοΐα. 

Α2ρ. Βεκολίων Μυρφνίδη, 
() Σὸς ἔϊγονος τὴς καζᾷ Μυρωνίδη. Ἐρυϑρᾳΐ 

. 72 κφτα βεκύλια 3ιετώρᾳ ξε.γἡ Ὁ δα κκοἰλίω 
δ ποθε:νζὼ χα τεκρήμνισεν. οἱ ὃ ἡλικιῶται δὶ συμῷος 

οαν ἐπεποίηντο παζγριον. μὴ παρέλ Ἡ συοῖν χοινίροιν 
τῷ παι σι περαιτέρς οἷ γὲ γέο! κὶ σφ ρλγῶντες ακά 

λᾷςοι Κοὶ ξυφῶντες εἰσιν ὠχρρτίςεο. ", 

Ἐτ. Περανλῆς Καλλιόπῃ: 

Αρϑενυκῶν ἡοενῶν δχιτοῦξα ὧι εἶγαν ΧΩ) οἷν. 
χερὲς χαὶ λίαν. ἐγὼ δὲ ῥύϑυμος τίω ψυχίω, 

κ) τὶ δρώστημι αὖ. ασύμᾷατος γὰρ ὃ ἔρος δδυπέμι- 
πῶν τὸ (έλος. αὐτῷ μοι εἴκαζε κοὶ τοι ἔρφοτι χρὴ οὔΐ. 
εἰδυ μοι ψῆφον φιλανθρωπίας. βασκαίνουσι γα οἱ 
ἔρῳτες τὸ μδρ ποϑεῖν παρεχορᾶνοι. τὸ δὲ τυχεῖν α:-- 
φαιρέρδροι, 

Ηθ. Ισυκρίτης Διονυσίῳ, 

, Ϊ ἶ Ρόπομιποι πὴ ῥα δἜχοι κὺ κύρυκές γὺ θρόνων 
ὑψηλοτάτων ὄχ τόξις, φιλοσοφίας εἰσὶν ἀ- 

χλιῤκοὼ δχγιρετικώταΐος πέφυκε τὴν ἀῤεθ χυρισ- 
͵ δ ὧΨ Ι Ἁ ͵ " λ ΄ 

μϑς ἐκ ἡ μειν ας μὴ αὶ τύχης τίω φύσιν. ἔτι τὸν ϑύ-: 

λακον ἐγής δερρ(ετινον. θν ζω γαρ ἔχφς ὧκ τεοιο- 
ἥ Ἔν , κ᾿ ᾿ ν οἡ ͵ 

μία τίω συφασιν.τί δὺτο τὸ κενον ΤῸ δοξαρμον δὴ 

γοσοῦτον τὸν πήλινον αἰσκοὸν οδεφύσησε. μεγάλης ἀ-- 

γοίας ἐνεφορήϑης ὦ δύςίωςε κοὴ ὁ φύσεως δ᾽ γνώ- 

σιν ἀφύήρησαι. οὕτω τοὶ μιετέωρῳ τῆς τύχης κιϑήμζφι-: 

ᾧ ἐκεῖνα! σε ἡ πάλαι ϑεωρίας ἰυωόγ ζασειν. κοὴ " 

στώφρονος εἰκείνης κονίας ἀπανα ρξν παρεσκοΐα 

σεν. ει σοι πάλωι μιετείρσιον τὸ χαμαΐ ἥλον. νιωῦ ὃ 

χἡ χθαλκιαλὸν κ) τἰδίγηον ὃ ἃ τύχης ὅφος ἀκρότα- 

τος οὐκοιῦ ἡ γψαύοιξ σὐδαιμονίας ἀφίςεισυ. χα ὃ 

δοαπότην τύχζου δραπότοῦε «χοεοφϑαάνων γαρ τίωὼ 
3 " δ ΡΨ. ΄ 

ἀγνωμονά, αφνῷ τίω μεαβολίε οὐ συ σζφφορησής 

«σοοαυίπηεσαν. 
Α20. Κορμύλων Αμπέλωνι- 

Ὑχἕρι ἢ γεωργῶν ἀθλιώτερον. τυδαννέμεϑα 

κεὴ τοῖς αἰέμοις οἱ τάλανες. ὁπόνλυσιν ὃ νό- 

τος ἡμαὶ ζι ἐςείχυας ςἰξιτήλοις μοι ὠπειρηείσα.. 
χ πρὸς σδιχᾳςήφλον ἕλκειν οὖχ οἷός τέ εἰ μα τὸν 

αι.ἀᾳσίδα καὶ κρφνθθ’ καὶ ξίφος αράυδυ 
11} 

" 



41:6 ὈΙΥΕΆΒΘΟΚΥΜ ΠΚΕΘΟΚΥΜ 
«αὶ ςρατιώτης “βνήσομιαι χαὶ Ὁ τέχνην ἀμείψας, ὃ 
γύ χίω σοφίσομκαι. ᾿ 

Ετ. Λέανεδρος Καλλικόμῳ. 
ΤΊ ρμᾶρτοι τοῖς αὐ ϑοφῴποις χρυσοῦ σιμμιώτεθφν, 

σδἕίσασκε κὶἡ μείζοσι δώροις ἀ μείψομιωι δ ϑστό, 
λαυσιν εἰ ὃ μὴ, δ δ μοι θυ Ποε ας χοίρατας. ε γὰρ 
δανάης ἔχεις τὸ κάνλος 8: οὐ σεμνότερον, ἀδ' διὸς 
ἐγω ηλεσιώτερος,,ξυσ οἷ ὃ πωωρϑενίαν ὠγέρδ μ΄. 

Ηθ. Σωκρότης Ἀλκιβιάδῃ. 
“ Αἱ) τοὶ ᾧ ποιήσεως παγνία., πάσης σύμπλιω 

ὅ -ἐδαρνι κοι ϑέφη κε οηρὶ Τὸς ὀοϑϊυ οσέως ἑταίρες 
δχαξύσωι τὰ ὦτα φησὶν ὁτῇ μέλητος,ὅτο ἢ ὁλχάσι 
“ρὸς ταὶ ἀκολάςους σφρῆνας αὐήλοντο δ ἡ Λα έρτω 
δεσμοῖς ἐπειργάσωϊα) ὡς ἐν εἰρκτὴ σδυσφύντῳ 
τινὶ μυϑολογεῖῦ) τὸ ὲ φιλοσοφίας δαόῤῥηζοι. σφρῆ- 
γὰς γὺ δοκῶ ταὶ ἀθχήμονως ἡδοναὶ Ὁ ποίησιν ἀν α- 

᾿πλαάπεϑογοὺ θαυμάζω λίαν δ ὅμηρον συϊερίνον.-: 
τατοῖς σράϊρισσι ἢ ἀλήθφαν. ὁ κυκεῶνα νέυταρος 
ἀοξοσήνέςεοον ἢ ἀκοαῖς ἡκῦμ αὐαμίξαντα, οἵαπερ 
δ )ὼρ τὸ ψεῦσος οἴνῳ τονικωτάτῳ τινὶ τῇ ὠλαθοίᾳ 
κἐρῴσανί. ὅτω γὸ ὅτε τοῖς πλιά σ ριοισιν ἀπεττύμοε- 
Θε θτε τῇ δυσερίκ φῶ Ὁ ὃντῶν καϊφ λήψει δ γουῦ 

μιεϑυσκόρυεϑα. οδὸ κρῖ μδι τὶ ἀπειθίαν δεσμα ὃ 
Ὁ φιλοσοφίαν ἐδήλωσεν. ἐντεῦϑεν ὀοϑνοσέα μιόνον Τ 
ὑαρκυκνίων μελῶν κϑονίᾷ τεθατεύεῖ),κ) τοῖς σε- 
σμοὶς δ ἔφεσιν δύο πες, ἡ μὲμ γὺ Ὁ χᾳκῶν σαφῇ- 
γειά ἡ φιλόσοφος ἀῤετή οἱ δὲ 770) ἡδονῶν αὐαχεώρη-΄ 

σις φιλοσεφίας ἐναγώνιον Ῥόπαιον. Ἐππειδὲὴ τοίνυω 
Αντμαε ὦ Οὐνοσέως πϑιαύης ὃ παρϑὴν βίος εἰκό-- 
νι! μ(ϑι,") τῇ ϑωλάτίῃ 4) ϑορύβαν ὁ “δείλαιος αὖ- 

θρφρπος αἰδινήνχ47).1Ὁ σφρηναίων ἡμαξ ἡδονῶν, ἷδα- 

πολδσν ἠχῇ καί, χα πινόϊ ματων σδέκίωω, ποτὲ μδὺ 
ὠνθόνσε, ἄλλοθεν δέ πότε ἰδικρᾳτῶσιν Φξαΐσια, 

τὸν πηνελόπης διιόζυγω μεμη στό μεθα ὠῤῥηκτον 
τινα 47] ἀρεῖ κοὴ ϑεῖον δὲσ μὸν τίω φιλοσοφίαν 
ὠσπήσαντεξ. 

Α2ρ. Ανϑινος Αμπελίνῳ. 

()» Τρυγητος ἤδὺ τορρκέκυφε. τὸ ὁ ξόξις [λα-- 
κοις πετλήροο᾽). αὐδιφρέρο; γϑν ὃ λεωφόξον 

κῴλλιςε. κϑὴ ὃ χρῆασαν κύνα σωυωέραϑὸν »υέκτησο. ὃ 

δέτε γὼρ χέρες ὠκόλῴοοι. χα) γεωργοὶ ἰδρῶτας 
εἰ δυεῖν ἐτοιμόταταε. 

Ετ. Χρυσίπαη Σασιπαρῳ. 
ΡῬωηκοῖς δεκτύοις ἐχ ἑάλως Σωσίποΐε. τῆς 

αὐθεέσης ἑρφὸῦν. φρονίμων ὀφθωλ δ ὅδε τεκ- 
μήφλοννεαδιόὸς ἐρᾷν δὐωρεποῦ. μὴ ςέναζε χάλλει 
γιπώρδρος. μυξίζονα γ Σ πόνων Τ' δσόλαυσὶν ἕξεις. 
ἔρφοτηκον δώκρυον Ὡροσηνές. ἡδονῃ γὸ τοὶ δ αὐοίας 

πεκέρφς αἱ Ἀθὴ τέρπεεσι χυσεῖντες οἱ ἔρφοτες.ποικί- 

λοις )γὸ πώϑεσιν ὃ ἃ ἀφροοοίτης κεςὸς ἐποεχείθαν Ὁ). 
᾿ς  ἫΘΡθ, Πλατων Διονυσίῳ. 

[λύπης ἐϑέλές κρατεῖν, ἰδιπόλφτες τάρες, 
ἃς οὐαὶ ἣ εἰ. Χ ͵ Ἃ ὶ 

Ἐ; τῷ πάϑοις Ἑξεις τὸ φαρμίφιον. τας μιεγέ- 

«ὃς φῆι, αὐθοώπαν δυδαιμονίας ἐπόψει περριτέρῳ 

κόνεως πεκτηρᾶῥοις τὸ φύσημα. 
Τῶν Θεοφυλίέκϑε Ἐπιςολῶν Τέλος, 

ΠΉΪο 5 ἤλτη » ας αττϑ ἡταζαϊα 9 [οΥτΠΠ 41 εἰγουη ἔστιν 

ΔῊ. 
ων". Τιραμαΐογ Οαἰἰοορῖθ. 

ἴ χυ!ά εἰ που αΐθιις διγὸ Ργεοίοίε8» ἀοοῦ πο 
ἐς τ διοσθ5 ἀοη 15 ἔα] ΟΠ Θ ΩῚ ςὔταμῖαθο. 52 

ἈΜΙΠ 5, ΓΘΕΟΥ ΠΕ] [ξατίηι στατίαβ. ΟΊ 6Π1Π} δυττι 
Πάθος» οἰορσαητίαπι ἢλαπαξ ποδι ογεπι»δυϊ ΕθῸ  ὐνΝ 
ΠῚ ΟΡαἰθητιοσ)αιττο νἱ τριταῖοι ΕἸ ΕΠ 

ΕΠ}. ϑο(γ 4165 ΨΩ 

Ίαπι Ῥοδίος αἰ οτα Ρίοπα ἔππὶ οτοηἱ (ἀριεη 
"ὃ σδῆετς. (τα (θοίος Υ Υ1Π18 ΔῈ 65 οδτυγαδις 

ἀτοις Ηοπιοζας, οπν πασίδιι 4 αχυτίοίαβ ΠγΕΠ65 
ἀοἀμποογξησαιν  γΠδιη νογὸ (δ νἐποι] 8 τραῆο,αυμν 
{1 σἀϊοοῖς αἰχυο,γ πᾶς ποπ Ρᾶξεῖ δάϊτι5. 51 τω 
14 Ἔχρὶ σφηταν ΡὨΙ]οίοραία πυγίϊεεί. ς,τεη88 7 
Ἀἰπὰ ΟΧΠ ἘΠ Π1Ο ταΓρΟ 5 νοϊπρταῖος Ροδῇπ βησετο,βτ» 
Δάιϊηΐγοῦ ΗΟ Θ 1) (ἀρτὰ τποάμτη οοηξετοητέ χῇ 
Ῥὰ5 νδεϊταϊϑιη, 8 Ογοοοποιι ποίξατε {παϊμοῖς Π0Τ 
{Ὀτ|5 αὐγίθιι5 ᾿Ὠγμ Ὁ  ὨΚΘΠῚ , χιφή Δημ8 πιοπά4010» 

ὙἸΠ.1Π} ἔογ ΕΠ] τ πὶ φίοάάδην νϑγίτατο) τερΊρετα 
ἴ6Π}.5}0 ΘΙ 1ἢ Π6 0 βρη δητὶς ἀοοἰρ μλυΠΦα)Ὲ μὴ 
ῃς}}1 τοσι πὴ σοιηργηοη ἤοης ἀπηη «ἀδξαιίψΑΠ.}}8 
ἴτας οογὰ ἡ α] ἄδην Ἰηηρογίτίαπλ»ν ἱπου}15 ἀπεέ δ" 
Ἰο(ορῃϊαιῃ οὐϊεπάϊε. Ηΐης ΨΊγΠ]Ὲ ηι (οἰ ηι ἀμ|ο1}Π5 
τὴ85 ΟΔΏΣΙΟΙ65 δῃάηδητῶ ἰητγοάμιοϊς ἂς νἱῃου 5 ΟΝ 
Ρἰἀϊζάτοπη τορείπγοιο. Μαιογυμι δηΐμὴ ἀεο[γατ!ο ἔ 
ΡἈΠοΙορἢϊςα γαῖ 5. Ὀ)᾿οοπο γογὸ ἃ νο] ἀρτατίβδιδ, 
1ὰ ρΒ]ο ΟΡ ΐα ράτταμι ἃ φογτδμλίης το ρυπι ἔβ' 
Ωμοπίαπι ἰρίτισ Απεϊπιαοῃο Ψ]ΥΠΠ5 Ἔγγουυη ρΕΖ-" 
(δηϑ νἰτὰ ἰπγᾶσο εξ » ὃζ ἐπ πταγὶ ταπημίτιμιπι 40 ΡέΪ" 
τα θατ] Ομ τη, ἤοσηο πη ΠἘΓ οἰσουτηπαθίσατ» δ, 5110 
ὨΙΟΥ͂) ΠῸ 5 γοὶ πρεατ} Οἰγοι πὶ Πρυϊ». 
Ἰῃ ταν γϑηζοσιπιὶ πῦπο πο παης αἰϊαπάα ἀο’ 
ΠΔ] ΔΉ ΓΩΣ ἩΪΠλ 1η1. ῬΘΠοίορος σΘη ΠρΕῈΠὶ 45} 
ΓΘΠΊ ἡ ἰγγθρτιπα υοάάαπι ν γταζιιτι ἂς ἀἰαπμη3 
νἱπουαιη ραγαηζο5 ΡΒΙοΙορΠίδαι. 

υἦξγ. οδέλιῥίηησ ἀμ ρο ίιο, 

ἰῃάθηηΐα ἰΔπὶ ἀρρτορίηηαλίμης ὃς ΒοτΓ5 ἬΝ 
Νω Ρίθηυ8 εἰν. Μιιαὶ τρίτον ΡΠ] σαι νίλτα 1" 
ορτηγὲν ἃς (γο 2 π) σαποι 1η ααχ  Π Δα μ ΡῈ. γιλ’ 
[ΟΥ]5 ΘΠ] ΤΑ Πι15 ἐπτομηρογαηζες ἔπηζ, ὃζ αὐ ̓ ΠΙ6" 
τοι άδη ἱπίασίαιῃ τ  Ε1ς]5 ἰαου δι ργοτηρτὶ Ἵπ|Ζ: 

«4». Οὐγγήρρε ϑοφῇραίγο. 

Ἁ Μτζοσ!!ς γετῖθιι5 ἤθη σαρτις 69 δο ραζεῖ», ἢο’ 
τρηζοιη δηλ. Βογιτογι οσαίογι 6{{ 1} Ἐν 

Ο,θ1}}» ἀγα 6 ̓ΠΠΘΠΘΠῚ ἃς ἐογπιοίμη) Ρι6 αἴ. ὁ 
Ἰησϑηγρας ν᾿ότ 5 ΡΟΪοΒειτιάϊηθ. Μαίογοπι ει} 
ἰαθουιρες ἐτυδξηι γθροστδδίς. Απιδυοσία 1Δομεγηη2 

[ἀδιυι!ς εἶδ. Ἐτεη πη ΠῚ γοϊιρίαῖε πιοίς!ϊ μέ" 
ΠγΠΠ2 εξ, ὃς οδίεῶζδης ἀοίογθη ἐηξογομάο 4810 
τε. δεῖς Ἔπὶηι αἰοέξίρυς Οεἴις Νεπετίϑ 15 
(ςαϊρτας εἴ. 

ΕἸ. Ῥίαιο Τλοηγβὸ. 

ς! Υἱβ ἀοίογεηι νἱποεγδ,οἰγοιίζο Γερα ομτα δί ̓  τὴ 

: ὃς 5 αἰ τοπιδάϊιπν. Ετπιαχίπιδϑ ΠΟΠΙ χρᾷ 
ἔα Ποἴταζος ᾿ηταδθεζε ν]ττὰ ΡαΪαογεῖα εἴίαπι (ρ617 
Ιαηητειίηθηζες. 

ΤΡοΟρ᾿γ]αζζὶ ἐρίΠοϊαγη, βη. ᾿ 
: ῈΧ ΔΦΨ.ΨΙ1Α 
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καὶ ἘΠΙΣΎ Ο ΚΟΣ Ν, 

ΤΑ τ πὸ Ἐπ τῶ μι ὐφαδοος 
ΠΕ ΡΌΒΟΥ Ὁ Ὶ Ὁ 

Ἂν 

Ἐμιβγεονοίεἰος Βίομαο. ' 

ἘΠβοϊε πὶ πα!εὶ αὐ (ΟἹ 5 ἰρ] εμάογξ Βοῖγοϑ δὸ- 
σράςιις. Μίσπα ἀο] ]Ἰοἰαδαζαγ αἴης [εἴς οἰϊτἔ- 

ἴδῃς τη αἰ τὶς (σοπτπδτία ντεραϊας, ἔσο νεγὸ ἰδηὴ ο - 
Ἰτῃ) οἷς ἐς Πάογῖο οαρτιι5, απάαχ Πα ἀΔΠ) Βλεϊπι5 
Ἰῃ δηϊπλαμι ἱπάαχὶ νὲ ἔμοθύομα. (Οἴλπα Ἰσίταγ ἰδ δης 
ἀρρτορίπημπδης ργα μεμα Ποπι» γυῖᾶς ΠῚ Η7ας ἔα; ὅς 
4 [οτηλς τη νοηδέπιᾷ οομτα!. Ηας δ] ρεῖ Ρὰ- 

Διὰ τηασῃα ἤπτ μηγίξετία. 

Οὐηραγοβίείος ΠγῸρά9. ι 

1): τῷ Ηεηιοίοη οὐχ ἰῃ [ἀχᾶ ἱηρερὶς αά- 
'ιποάϊπη τοὸ. Ἐπ οαἱοῦ σαπὶ τππλῇττησπέ- 

ἅιις το ]οθάτατ, Μα]ηαι αὐτϑῶι ἱρήια σοππαϊοίσοτε 
ἀλη μλ} 8] αυάταον οὔτε (ὐαγγοατί πιοάοβ. Οπθμὰ 
10 ||] 5 ἰὰΠ15 ρτα ἰτατηγυδπι ἀρ το Ιδλυάίρις νο- 
᾿οριηςο ποιλπῖο (]πἴὰ ἃς ἄσος Βοιιες «ταυς (ηξ. 
Μδυίδιι ἃς ἰρίδιω ύοαις (λ! πούς ἰαθο, 

| . Ἐπριριίαρς Ταμορίκι 

ΕΣ πὶ ἐἈοϊε δης 1 ταα. Αὐβετς ἐπῖπα ἀς 
ΠΑΤΡῚ} 5 ὃζ οἰδιη ἢ σε ρίς δὶ ἸΡΊΤΩΣ ἀοποιτ»θεπὸ 

ΌΡ] δύ ἀρ, οὶ ΠλΔηςθίπηις. 8. ἴῃ μέϊο ροτί γα 

ἀδπληὶ ἄδει ΕἸδὶ ἀξ Ἰοηθμι λητοπά αι. Μοιτὸ οη τὰ 
ΤΙ τίμα (Θρα ςἢ γα ἡ ἱῃροπη σογθης; ἢ Ευρι- 

[Β146ς (ον Δ} 16ιις, ἢ ποῖρίαπι Πρ μετ πορ Πρ 6ι-- 

ὑ18Π| ραζουόν, ῴχυς ἃ πιαποίρίο ἔοστὸ ἀπαΐι5 πχ1- 
ἣϊς ἀσῃο ᾿ 510. 

μιν οἢ ὈΥ Α(ΡΙΔν 

{0} τα Ὀοπὶ οβοςῆι. Οαϊά ἐστόρσι 101 ἰΔθὸ- 

-«Φ Ἄταμν οἴ, Ἐσο δη η ν 1} ΟΥΙΠ65 σοΡρΟ- 

αἰ εἴ πμάς ἤσυστι ἔθηθιοϑ ἔτος ἀρρίάηταα! ἀῦοον Ὡ- 

ἴῃ οἶτοα ντηδάμ οἰ τιι45 οἰγοπηταρα!. Ροῖ 1] 

(απ δπὴ ἃζ ρ  διιτὴ 1115 ἀτατιο τγο8 ΡΘΕ ΠΟ 8. ἂς ΤΡ ΠΟ 5 
Οαἰ οςς οχῃ δι ρ]δοϊἀέφια ἀοσηλ} 81. 

“ΒΒ 4ιο" μι ογμομν 

Ἐπρατία αὐ ταπτ αρίδας γάσαα ὃς ἀϊΠεο- 
γπητὰ ἰατίθα5»,1:6 Παξξθηιμς ἐν με υθνρν θα 

ἴο ἃς ἥ6]65 Ρογαιδη(οειηζ, δῖ {ααίι ἰῃ ἀοηλρυ5 ῃς 

1ὴ {815 σοὶ! [115 μαιταπογαητ» τ 6 ῬΥΑΓΙΠῚ βαρυε- 

ἴπης χοῦ ἄπηι ὃς βοτιὈίϊς ςορἰοίμπι ας ἐχοθρίοι8 648 

Θμγη] ξοτουΐοτασι σοποῖς.}}}ξ νοτὸ πἰμλῖο ροπὲ {ππι- 

ἄϊο ΙΔθουὶς ἱτογᾶ ποδὶς οοπαιαἱῇ ργα δαθγῦς, αταϊτο 

Ἔρτοσίο της ]ς, Ἐπ πὔπαᾶ παΐα5 {πα} Πἴπ] ράστας 

δου ἴος Γαογᾶις. αης αὐτὸ αἰ σεογᾶς ἡ} ὰ Π0Ὁ]5 

ἴῊ8}} ρα ΝΟ ρογ Αγηϊρῦ δι ΔΡροΙ πειὴ ἰρίππλ»αἴ- 

ὅὰς Ἔχυΐος (μπτ, ἀοηγύίαιιο ἰρίαττ! οὐρα εἰξ, δὲ ἤογε5 

Ευϑυκομίδῃσ Βλεπαιῳ. 

ἜΣΑΝ ΚΣ Γυψύχοντό μοι φρὸς ἢ εἴλην Ἰοι (23 
ἔς) : ν Ῥις,ἡ Μανία τοροσελθῶσοι ἐθρύγπετο. 

( καὶ ὡραι ζο μδόη,πονλλοῖς ἔξαλλε τοῖς 
ΨΞΞΣΣΝ σκῶ μι ίκασιν. ἐγὼ ὃ παλαιὸν δήτι ὅχ1- 
τεϑυμηρῶμος αὐ, γεγνόουωυ τι σδαί σοι ϑερμόν. εἷς 
οι ἀσμᾶνος ἐλαξόμίυ, πλησιώσαξ, ταὶ μὲν ῥᾶ- 

γας ἐϊασα.ἐ φερπύσας οἱ ὲ κὺ λα ἀσμᾶρος, ἡ ὥρα 

ἐτρύγησει. (αυτά σοι «οῆς τὸ πανὸς μυςήρια τοὶ 
μιεγαλᾳ ἐςω. 

Κωμαρχίδης Διοορσποῴῳ. 
“ὙΜέρων ὃ κα λακὸς φενλέᾳ ἐπέκοψε τὸ σπέ- 

λος πτώυ χζηςῶς.κἡ ϑύέρυη ἐπέλραί(ον ὠυτε τὸ 
ἔμξων ἐπήρϑῳῃ. βελοίμην δ᾽ αὐ αὐδῇ αἱ αῤῥωϑδῆναι; 
ἤμοι μυφοδήμινους Ἰϑζα ων ὑπάρξαι τεήαρας. ἃ οἷν τὴν 
τοὶ (αι λαϊοὶ ἔθια ἣν ἐποηνῶ ποφὸς σὲ;παῤ ἐνιδ ἀοΐ- 
σήπφ. τὺ τοὺ βοιοδΐω κ) ὃ κυα γἡ Ἔ Μαρίαν καὶ αὐν 
γεύρειν μέλσῦς, 

Ευπάήϑιδης Τιμωνίδῃ. ι 
Δικεῖ μυε ἣ οὐδ σ σηκύλη οἰοφιρομδόη Ἐ 
εἰδα[μοίτων τὺ οὐοσηλεήϊεσοι. ἐὰν μδρ ουυὸ 

παύσῃ 7). Κοιλοί σοι. γἡ ψλυθυδρ φίλοι. ἐων ἢ ἔχη) ἐρα 
»»Ξοϑιχάσομαί σε βλαβης.»ἡ γὸ αὐ εἰκότως μοι ςε- 
ναξαι “πὶ ΥἿΔ προγόνων ἠρχα, εἰ δ εφϑίσοης ὃ κορυ»-. 

δαλλόὺς ἐμκαυὴ αὐδεόνψομωι ὡεοοσηλούρδρον. καὶ 
(τα ὑπ᾽ αὐδραπόδε ἴσως σὺν μναῖ ἀξίου, 

Ανϑεμίων Δρῴάκητι. 

Τ Ι σοι ζολὸν εἴρίας αἱ κὶ τί σοι γτόπόνη 7) γ6 ηφόν: 
δ ἐγὼ ὃ ἐμιπελίσδος ὄρχον ἐλάσας. εἴτω μοοχί:: 

εἶα συκισίων φυταΐσως ἀποιλα,κ ἐν κύκλῳ 
αὐδδὲ τὸ αὐλίον κᾳτέπηξα ἐλαίας. εἶτα μοι σεῖσσνον 

γἡ) πίσιγον ἔφγος τὸ δες ἰδοαβ ςἰζεχάναξα κύλικας, 
χϑὶ σμϑύως χᾳτέσαρϑον. ' 

τς Βαφήζαν Ανϑθεμίωνι. 
ἿΑ σμζενη μοι ΤΠ] μολιῆων κενά. κἡ ὠπεφοίτῃ.- 

᾿ στὲν η΄ ἑστως οὐκ οὖσαι τέως ἐραπέτισες, αλ- 

λοὶ γεὶρ χρὴ πιξ αἱ συέμδρμον. κοὶ ῴῤκουυυ ὡς οἴκοις 
οἷς τοι αὐγὴ σί μβλοι. χρὴ ΕἾ γοὉ λειμῶνα σύδρο- 

σον αὶ εἶδ) κα) αὐ ϑῶν σὔφορον. χρὴ εἰςιωμῶν αὐτεὶς 

ἧς 

ὡς" 

πανδαισία. αἱ δὲ κ ὺ τῆς φιλεργίας αὶ ἀγαν αὐϑε- “ 

οἵων ἡμαξ πολλᾳΐ καὶ καλᾳῖ πω μέλιτι. κοὐ σὲ ποτὲ 
τὴῆσ σὲ τῆς ὠοἶνΘ’ τῆς γλυικοείὰς ἦσοιν ἄλονο!. νιιῦ 
δὲ ὥχοντο ἀπιούστι λυπηϑεῖσου φοὸς ἡμδ ἐσίν. ἃ 

Μοὶ τὸν αβιςοῖῖον «τὺ τὸν δπύλλω αὐτόν. κρὶ αἱ δ εἰσι φυγάσες. ὃ ὃ οἶκος αὐτῆι ἡ οὖς ὅφι . κοὶ τοὶ αὔϑη 

᾿" 

ἥ 

᾿ 
ἥ 
Π 
ἡ 

᾿ 

᾿ 

ταῖς ἀπτιτφ.----- -- - τας.α.«΄ 
“ὐὐὐοσυσα  ὐὐνοσυθ δου σδιυ οι οὐνίσοι 

ἘΡΊΕΝ - 

---- ---- 
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πὸ ἐν τοῦ λφμῶνι ἷδὶ αὐτὰ γηρᾷ ἐγὼ δὲ οὐδ, ὕταν 
εἰ πομνηδ)ὼ τὰς τηήσεως καὶ ὦ δὐχαώρίςε. χρρείας, 

᾿ἐδὲν ἀλλο νομίζω ϑυγατέρας ἀφηρὴ τι. ὀργί- 
ζομαι μϑρουω αὐταῖς. γὰρ ἀπέλιπον τορξέα οὐ. 
270! καὶ τε χνῶς πατέρῳ καὶ φρθθὸν καὶ ἐκελεσωνὸν 
οὐκ ὠχώραςον. σδεὶ σὲ με ἀὐιχνεῦσωι τίω) πλαῤίω 

αὐτο καὶ ὅποι ποτέ δαοδρᾶσοι χάϑηνται κἡ τίς αὐ. 
πα ὑπεδέξατο. οὶ τῶτο, ἔχει γάρ τοὶ ταὶ μηδὲν 
φοροσηκέστοις. εἶτῶ σὐ ρφὸν ὀγεισιω πολλὰ αὶ ἀγνώ- 
μόνως χρὴ ἀπίςοις. 

Καάλλαρθ' Καλλικλέι. 
Κι ποὶ τις δοτορεψᾳ τὸ ρεῦλιᾳ. οἱ ,ὃ μήξ εἰς τὴν 

ΤᾺ ὁδὸν ἐμβαλέϊ, μήτε εἰς Ὁ 27) γἠτόνων δγχθή- 
σεται.οὐ δήπε κελούσᾳς ἡμαξ ὠκπιέὶν αὐτό. πολὰι 
δ οὐδ λέλεκ) κακὸν Ἐἢ) γείτων χακό;, πεπίς οὐ-- 
ται ὅ νυ ἐχ ἥκιςοι ὅχὶ σϑ, αἰλλλ᾿ ἐσδέν σοι πλιέον τὴς 
βίας.οὐ γὸ δσιοδωσόμεϑτώ σοι τὸ χωθίον. ο)άσοται 
σὲ χορότερον ἑφὴβ τότων ὠρὸς σὲ ὃ δεασότης ἐαύ- 
περ τ ὀχάνοιαν ὑγιαίνῃ. ἢ 

Δέρκυδλος Οπῶρᾳ. 

Υχ ὅτι καλὴ λέγης ἐἢ).ἐδ᾽ δῃε ποολλοιὶ ἐρᾳ- 
: ςὡς λέγης ἔχην, δζὲ 18 τὸ ἐπωινῶσε, ἴσως δὰ 

“ερ κεῖνοι ὅζρ, τὸ εἰσδὸς ϑωυμοίζουσι;. ἐρυὲ δὲ ἀαῤέ- 
σκεις δζᾳ τὸ ὀνομίφι. «φί σὲ ὅτως ὡς κοὶ τίω γίω ἃ 

παφώων ἐπαμνῶ. κἡ τεϑαύμσικᾳ τὸν οὕτω σὲ καλέ. 
σανίᾳ ἃ δχινοίας. ἵνα μὴ μόνοι σε χὐδιβίαίνωνται 
δηλονότι οἱ ἐν τῇ πόλει.αλαὶ γὸ κἡ ἀγροῖκος λεώς. 
ἃ ὀπώρας οὐ καταγελάσας, ἡ αἰ δυκῶ. ἐπ) τώγε 
εἰλλα τὸ ἐφολκὸν εἰς ἔρφοτω τὸ ὀγομίφι. (ἡ τοιῦτα αὖ- 

ἐοὶ γεωργίῳ ζῶντι. ἀπές εἰλᾳ οὐω σοι  ὁμωνύμε 
δὶ ἐν ὠγρῷ σῦκα κοὴ δόξις κὠ Ῥύγα δαπὸ λίωγῶν. 
ἥ οος δὲ ὁποπέμοψω χαὶ ῥόδα τίω ἐκ ΤΠ λει μιώνων 
ὀπώραν. 

Οπώσαᾳ Δερκύλλῳ. 

δϑλτο εἶτε ασϑόδαζεις εἰς τὸ ὄνο μζφι τὸ ἐμθν, 
γεῖτε πωζεις,οἷάγα δήσου αὐτός. ἔγω δὲ οἷς 

πέμπεις ἐκ ἀξιῶ «οοός με ὠραῤζεῶαι. καλὰ γάρ 
σεταὰ δῶρᾳ καλᾷ ὠκρόδρουω δυοῖν ὀξελοῖν.(α ὑξρι- 
ςἧς οἶν Θ΄ δγδὶ νεότητα. πίοι ο᾽᾽ αἢ ἡ φρυγία αὐτόν... 
γὼ δὲ λέσίβιον πήνῶ τὸ ϑείσιον τὴ αῤγυξίου δέομαι. 

ὀπώραν δὲ ὀπώρᾳ ὁποςέλλιειν, αὐτόχρημίοι πῶρ δὶ 
πὺρ φέρειν ἄς:. κᾳηοεῖνο σὲ σε εἰ χεῖθον εἰδέναι ταύ-. 

τῇ πὲρ ἡπερῶν κἡ αὐτή ϑοώ.ἥ; γὃ χεημκᾳηζεῶς ὡἰδθὶ 
Ἵ ξελορδῥων μοι τορϑσιέναι κὴ τὸ ὄνομ(φι αἴτιον, πα!- 
“εύφ γαΐρ μιε ὅτι ") τὸ Κάλλος Ὑ σὼ μφίτων ὀπώρᾳ ἔ- 

οἰκεν ἕως ἂν ἀπικόζει, κοὴ Ὁ ἐῶ ὠυτεῖ χάθιν πρ9- 
σῆπόν ὅξιν αἰΐᾳπολα μξα ν.ἐωὴ ὃ δποῤῥσύσῃ,τί αὐ 
ἀλλ εἴη τὸὴ μυξξερον ἢ σὲνοδρον καρπῶν μζῷ κἡ φύλ 
λων γυμνόν. Κάγτοι γε ὁμοίνοις μδιὶ ἡ φύσις σὲ θωσιν 

αὐαϑηλαιζᾳίρας ἢ ὀπώρα μία. δεῖ τοίνυν ἐντεῦϑεν 
ταμιδῦεῶς ὡοὸς τὸ γῆραξ' Χρέμης Παρωϑύωνι. 
ΟΣ ἔμᾳ ον ὅτι μοι συνεξελόῦες καλῶς. πα)- 

δόϑων με δποσδεόραση ναὶ ἑταίρας. λαξ εν 
")ὸ γυρχήνωσι. ἡ όφάσοι ἕνται φίλει. ὦ δ πομλρίοσι 
σαρεχῶςκ) τὸ παντων μοι (αρύτερον φρὶν ὑχίρηλη.. 
ἐ)ῆναι κα γυεθς ὀχοκύρέϊς,εα Θἐλον) συϊχα ϑεύσειν͵ 

ΙΨΝΕΚΛΘΌΚΥΜ ΟΚΕΟΟΚΥΜ 

αἷπη γροογάου φασὶ νοϊδταμπ ὃ σίας! 

᾿ 
᾿πῬίατο οἰγουμηοίγζα (ρηῖο σοη βου ΠΌΠ: Ἐρογεῖο 

Ν {Π|ιᾷ οποζεᾶν 

Ὠ1}}}} αἰτἀ ορ᾽ ποτναυὰπι 185 Δ Πυ Π|8. ἸταοΟΓΊΡΙΓ 

ταγ εἰ5,αγ οηΐμὴ τοὶ] πθσιῃῖ αἰτογεπι [ασηὶ , ἦρι 
αἰ τὸ ραῖγοπ) ταις ουὐοάοπι ας Ῥιοου ΓΆΓΟΤΟΙΣ 
τ] Π]ηγὸ ἱπσγαζαην, Οροττεῖ ἰἴαατιο ΠΊΕῚ 
ααδτγαδυ πάτα ροτισπογίητράζαις ν᾽ Ρ 
σοῃ(οἀεγιητ,οτίαμη ἢος αυλίηδιτι ἐ48 ΓΕς 

θεῖ ἐπιὶ ργοσίν αἰ Ἰθηα5 δζ Π11] δά ίς ροὶ Ὁ 
Τ)εϊπάς οἴ Τπυόπογο,, πτοϊεὶς νοιδῖ5 ΧΡ ΓΟ 

εὐυείρατέ, 
οἱὲ [υρᾶπὶ 
ὍΩΝ ἂ- 

οΕἰΝ Ἰπστατιταἀ! θην ὃ. ΤΠ Π 46] Ἰτατο πη. 

Οαἰαγε Οὐ]. 
᾿ : Αὐσε 18- 

Θνν τα πάθη αὐογταῖ 401 ρ 41] Βυπιοι. 9} 

Πΐτ ΠΘ 16 [ἢ ΝΊΑΤῺῚ ᾿ΓΓΙΠΊΡΟΓΕ 4οΡοῦ, πα }}} 
τΕΥΓΆΜῚ γ ἸΟἸ ΠΟΥΠΠῚ τγαη (στο α] »Π0}} (πὸ τιδε Ι5 ; 

05 {ΠΠπ4 εἰἰαμιι5. ΟἸλι σίτων ἀϊέϊιμῃ οἰ, Τ)1ην 
πὰ ἰ  μλαΐας ν οἰ πιιδοπαης νετὸ ΠΟΠ ΡραιάτηοτΑΣ 
τὶ αὰ βάρςιη δοηαίίιις αθϑτο. Αἵ αἰ μ}} ΟΡ] ριοάο 
νἱοἰδητία. οι ἐπίπν τὶ ργα ἀϊυμη τοδα ομ. 5. ΩῚ 
ἀπρῃ} 1τς τϑουπι ἀσοῖ ἀογΏ11}}}5; Πίηα πυδητε εἴν, 

Ῥεγοϊ μα Ορογ. 

ΝΟ: φιοηίατῃ τὸ νεπαίεαπι οὔε ἀἸοἰ 5», ΠΕ "5 
ἡ τηυϊζος ἀρλάτογος τὸ μαροῖς αὐογῖ5. 1άοΙΓΟΟ, 

Ἰδυάο. Εοιταίης οπίπι {ΠΠ| όσα αἀπιίγαητα ΠῸ 
ἢϊ νετὸ ρτορτοῦ πουηφῃ ῥ]αςς5. Ἐξ αυοπηαάμηο Ἦν 
ΔΘΤΟ5 Ράζουπος ἴτᾳ τε ἰδ 40» ἄτη 116 6115 61] μοοῦ 2 
ΠΟΘΙ) ᾿ηροίαϊτ» ᾿πἀυΠεγί πὶ ἀφ, γοῦ;, νΌ 08 ἶ 
Ἰὰπ) 4] ἴῃ νεῦς νἱαμπης ἃ τ σαρεγθητυ» ν ΠῚ (ἢ 
ΓΙ οι ροραΐι5. Οὐρεγαηι ἰρίταν ἀοιι4θη6» 418 ἈΠ 
ἰασία; βαςιος Ομομίαμ) ολτη αἱ ἰά»ταΠ) οτ! 1 ποῖπες 
ἰρίαια αὐ (υ] ἀὐγούει ροστγα τ Αταις μαῸ μοιην 
εχ ἀστιοὐϊτατα νίταμη ἀσουτί, ΜΗ Ἰαἴτογ τἰρὶ ἀό σττ 
βήθαμης ἴῃ στο Πειι5»θοττοϑ δὲ αὐαΐταμη ἀς τογΟΙ" 
ατῖθιι5. Νοτο αζοπι μϑϊτιαπι οἴΐαπι τοίαϑ ὅς ργΆτΟ τ 
ΓᾺΠῚ ρΓΟΠΘΠΓΙΙ5, ' 

Ομρυγά Ῥογον 

Τί. συ ϊάοηι ἤυς ἀς πομ
λίης λοο {εγὶὸ Ἰοαμεῖ : ἤτω [4 15, 1ρίς αυ!4ξ πο! Ἐρο νεγὸ 406 11} 

τι5»ΠΟ]0 νὸ ἀρθα πηδ νου ὶς ογποησιγ ΡΟ ΟΠ τα ε Ἂν 
[υηττῦα ἀοηδ., Ρυϊοῆγα αδογοάλγα ἀπογιπι ον "ὦ 

τα. Ετνμχι 1 τοί οὐ που τε Π2, Βιδ 
1104 ΡὨτγσία. Ἐσο 1. εϑίπνα ὃς ΤΒαπαμι οΐρῸ νὴ 

φιρθηταηι ροί[ιο.Ορούδμι διζοτα Οροσῶ ματα ᾿ 
ΠΗ] Π ἣος ΠΤ εἴ Ιδῃ] ἸσΠ ΟΠ, Ἰηξογγε. ΑΝ 

ΠΠ 4 τὰ ποη ταίαπῃ οἵδ ποῆξ δὰ τατίοπε» μεθ 

πιοάπιη} Θρὸ ᾿πτΕ]]ΠΠρο. Ἰρίμηι δυίαπι ΠΟΠῚΕ κἂῦ τὰ 
Θ(Ἐρεσηηΐα ςο] Πἰσεηάα «Ὁ ἢ15 Πα] ΠλΕΟΙΙΠῚ οδ[υεῖ τῷ 
ἀϊπειη Ὦάθεῖε νοΐυπι. Ποςδῖ επϊπ [16 Ρυ οδτ ̓  
ἀϊῃθηι δι! τὴ ςογρογαμα» ἔγαζ 18 πηι] ες. ἐφ’ 
ἡιδς ἰσίτωγ ν]σειφοοηίςηταποιτη εἰς οὐ] 2} δας δ 
βΈμι τω κ μονα Ρῖο θεὸ γΕΟΙρε 6.51 νετὸ ἀεβυ 

τἰτναιι ἃ ΑἸ ἃ πὸϑ ογίπαις Παὰπι ἀγροῦ ἔγαξμι ᾿" νί 
[01115 ἰιχτᾷ οατθη8. Αὐτά] πατιγα ἀαζαπι εἴὉ}}}}5 
τραϊτείζους ροῆϊης » Μογαιεὶςῖβ δυτοπὶ μν. Ὦ 
ἔγαραιη τοπηρι5. ΓΠΙΗΟ Ἰρίταγ οροσῖεῖ ργου ἠοῖ 
φοηίμοσς (εποέξιτι. 

ς ΟΡγονηθς ῬΑΥΙΘΉΟΜ. ᾿ ὦ 
τὸ ταηάεπη σοσποι τα ταὶ ΟΡΕΙΠΊ11ΠΙ ΘΟ 

ἰϊυῃχ ἀφ ΗΠ, ἀοσεητεια νὶ ἔισεγεηι ἃς νὰν; »" 

ΠΟΓΘΙΓΙς 65,4 ἃ δος! διοπάμη ἐπὶ τπῇ]ϊαπῦ δὲ " ̓ 

πιλτο Πρ υ]λητ,άτχιε χοἰ μά τ οὔτ! πεηξεῖ» διαῦ ΩΣ 
ΟἸΠΏΠ1Π1 οἵδ πὶ στα Πππλππ0» ΔητΕ μι πε 1 

εἰ. 
ΔΏΓΙΣ, ὃς ἔχτυγα οἰΠοϊαηταγ, νφίυης ὀομσυριρ αν , ς 

ἀετοῦ 
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-...ςς ς--ς-ςςς-..-..-.- 

ΕἘΡΙΌΤΟΙ.Ά... ε 

ϑοάδτοτρίἀοτίδηταν ας οἰρίας οδιαϊπυΐτι, εἰς σο- 
τησάιης γὰγῇις ἃς οἴλι ομγπία σοπηπιίπασης 0 ἀ6- 
Ποταης ρΓ ας οτίαμ αὰ πὶ 4] ορυδ τατΙ ἐκεί Νο- 
ἰδ νοτὸ ργαϊδησίθις ἀο]οιαητάτο τ ἘΡῸ ππιαη α- 

(0 οἴη ἃς ἔθ πὸ Δρριαηθηάετε {]λταῖη ἱπ 
[0 σγατα αἴας ΓδυοΓΕΪ μ σαργᾶς. Ὗ οἰεθάϊῃ δύῖθῃλ: 

ῬΕΓ ΕΠ ναι Τ ποραΐάθιη σαπεηζθη ἀρ! 4 Π16 ἂτ- 
Τερταπη τηδάταηι ἴῃ ἰοέξα! πηι ργοίοζποῖο δας ΟΡῚΒ 
Ρέαροις. Ὁ)}} ρεγάδπε απ] τεπι υΐ πε ἐπιρθάλα!τ. 
Τ Ἀγαίγ]θοη αὐδύτγοσ οὐάζ δὶ ποις» α0τ αἰϊυς τὰἰς 

(Οῃηροίτιτ θα πα. 
Φ)» γρεε δίγηγισ. Ὁ , 

Κοάο εἰδὲ Ππειὰ ἐΠῸ Ἰαίσίπαπι. Ομ] 4 ἰρίτυτ εἴ 
ἤΟΘΠ νὶ σςούγορτατη [φξξίοης ΔδοΠ 9. αυεσπηδά- 

ΠΟ") [τὸς ἢ ἰγοος (Οἴδηις. Εἶος δα] ηι δτίαπι πα" 
ἴδ Δ Δ] 18 Ρογί δά θονς ηαΐετα Πητ, ὃ πιοά τη) τέ- 
Ρέταητα Ἐρο γοτγὸ {πὶ μας Π| τὸ ροτίτυ δι τας ὁ- 
ΔΠΠ Ἰητοστος (ας ςοπάϊο ὃς ρὶςὸ ἰηπηρο. εἰμάς 
ἅΠΙού οτις νἱεῖπο ἃς σπσατθῖτά, Ατ.; διηάγα ἀθίποῖ 

ΠΟΙ τε Ρογάογο. Ἐποιοῆβη νει ΠΡ: Διποίμι1)» 
ναίεις Ζυριατη αἰαῖ, 

1αμργῖ 46 ΤΡ }Ρ}6. 

Δπος )4 ἰηδαισηάσπι Ἔχροά τας αἀοἰοίσεηζας 
αἰσης, (ο]ουϊόγθηη Δ τ ΠῚ Ἰεροσθη,» ΠΟ 116 οὔὐς 

ἰούξηγ νηηυδῃν ν ἀ]. Μιγαθ}]}6 οἱξ οἷπν ουήαῃι 4π6- 
ἸΠΔ Δ Ἰοά τ δα ιὴ σορου ἢ Ροξαυ απ) ἡρῈ Ἔχοο- 
Τίσι ΟἹὉ ἃς ροΠΠςπν δες, ταπν ὨἸαχιπιὰ ρραγαίτ, 
Ἰηπηδίηοη οἷ πΊ τοίξὰ ἀϊ(ο)πιαρὶς παης ἀπ ΡάγΠτ, 

» πνετὸ Τ ρα: ἀοἤης ταἱμὶ αγγιίοζε. 81 θη π) τς 
Νμ ἱπαΤχ Ραάζεν νοῦς, τά! αι αἰ χαρά Ρτοτίι5 

ἀσ!ρίος, ἔσο χυϊάσην Πἰδιηθτιο, αδηλεὶα ριαίδη- 
ἵξηη. Τα νετὸ ποίειο αυοιηοάο ἔς ᾿τοουγιοὸ σογὶϑ 
ἃζ σοῃτρη δ Ἰρίιπῃ. 

ΤΡγγρβα ΣΦ 

Ἐββαπὶ ΘΤ αιηρτία ἰεροτίς με [επι,ντ βοέεθὶ 

ΠΌΠΟΙ. ᾿πηασίηοτα γοίεγας., ἰὔχτα πρᾶ- 

ἕω. βτα γόπατογος. Ἴυα αυδήσς ἡ ΘηΔΠ! ἔχε! - 
τὴ ΟἸΟΙ οΥτὶα (τὶ ρτὶς πα αθίτυν. Ὗ {τα νοτὸ τὰ 

Ϊῃ ἐλ Κι [ἐν ἄπο ἀόςορηε!. μο ̓  οάο ΡΟτιης αὉ 

παν, νον] οἱ ΡιΔα!τατοιῃ, σης βμεγαπῦ Ὀοη 5 

γᾷ ἂς ζαπος ργαάτζα, ἸΝοη οπὶπι Ροζαογηπέ Ε1}}} 

ἀν τὰ οὐοταία ἔχης εαπ. Τὰ αὐτέ οχ αυο νο- 
Ν᾿ ΟῚ Ι Ορεγδι ἄατο Παρ ΦΙΣΠΟΟΙΣΕΠΡΡΟΥ: 

5 Ἔα} ΠΠῈῚ, σαι Ν ποθ, πο τὲ φαοααε οὗ [μ- 
"είδιαιη ἰγαίξατυτ. ὦ 

Οὐἰφρίάον Ομ 1. 

δι τὰ Αἰϊα (ἀπὸ [πὶ ἀστοίε! νἹδα αι 4 ά Πα τὸ ρτα- 
ἣΝ [δττίπ πιοτῦ λοι έας ας πιᾶ[ποταάο. Ωαι65 ἐ- 
ἴῃ, ὃζ Οὐ ΠῚ δσοιδγθίσιις ΓΌ ΠΕΙς 5 Ῥυϊοἰ νον τηᾷ οἢ- 
ἐΡΙαςϊἀϊτατῶ. Τα νετὸ ποίοιο αιοπιοάσ ἀρτείε!ς 
τ δζ ν]οϊη!ς πο ΒόπιΣ ῬΓΟΡΙΠ 4115. [Δςὶς Πο5 σίε- 

᾿ ἃς ργτίς»ἂς πΠουαϊπὸ νηΐ τηαχτηγᾶ οἰαπιοΓέ το} 115. 

ἰθηῇ ἰυρυτῃ Ροτίομεις ἃς απ πς}}15 65 ατα; ἢος πὶ- 

ἴῃ φυοά ἀἰοίται (Πὰν ἰοϊἰτα8. Ἐρο γογὸ η ἢ 

ἐν ξΕ ΤΉ μὴ τὰς σοϊογοπι υΡ6η5 ΠΠυἀ νοπιεῖθηι ἴάι- 
ἐγγὺς οἰςίηιι πτα 1 εβιισοτξ δε ά αυκίο τς (πο 
δ ἢ ταιξγαπι {14 ἰπσεπιυπι αὐ οτος ἀςροηξ, 
“ας ἴε στα ἰῃ ΟὈΠ Ἰοπξαἀάιζαῖ» ης τορι 4ὺο- 
Ἰὰς Ἰατεας Ἰπηδηΐοης. ας αν αποῖθο τἰδὶ ἀπηῖςα {πὶ 
τἰξόῤρζη, ὃς τηοταπι Γοηθ άπ. 

Ὁ 2012 βγοῶυεε: ἰἰς 

ΤΗδ ννει!εοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 

π Λς οἱ αοα 419 
ἀλλὰ ἀκκίζαεσι κὶ θρύἥχεσιν ἑαύϊαξ εἶτα μι ςυλῶν- 
2 πάλιν") λάθρα μὰν ἀλοῶσ; πανῷι Τὸ κα Τοιχήνε- 
σιν ὑφὸρ τοῖς ἐρίαφγρας Τὲς ἐν ἀρρᾳί τα, ιν τον ὃ ἡμδβ 
ὠραίζον"). ἐγὼ ὃ χῦ χειρὸς ποιοὶ πωΐᾳ.κὶ τὺ αἰ σω 
καταλαβεῖν ἐς σοφοὶ σκέλη ρας. καὶ τἶτστ «ρέφειν 
χιτας αγας παλιν. ς«κυξγλῃσει εν αἵ Ὧϊν κακιςα 

Ὑραλυβλμιομανδαξόν , ὐλὼ ημημ νεύει. 
ρος μέσην, εἶτα ῥίψας εἰς τὸ κλινίδιον ἔχεεϑτι «ἃ 
ἀν δῆς δόλο ΐρ ὃ ὁ ςρατιώτης ὁ δῇ: κωλύσεις με: 
Θρασυλέων οἶμίαι ζεὺ ἐνοκα εἰυττύ. κυ ἐλλότι τοιῶς. 
ὧν συμπεηλείμδμον ϑηρίῳ. 

Φιλέριφος Σικύλῳ. ᾿ 

Ενπυσ μιαί στ) Κὶ ἰιώ ἐὦ Λῴγνζωυ. τῇ οὐ αὖ τὸν καὶ 
βία συλλαβὼν τομίαν εἰργαίσω. κυ ερ εἰώ- 

ϑαρμὰρ τοις τραχρίς ἡμεῖς, τῶτο γαρ τοι χοὶ τὸ ζωὰ 

αὐαπειϑτεήσυ χίαν τὰ ἔχοιψ ̓ γὼ ὄτοῷ τς νεῖν “0 κώλα: 

εἰμὶ ὃ ἐγὼ ἷδα (αῦτα δύπε σδενός, ᾿ποφαινω γα 
Ὡὐοσ χρήκ(α δλοκλύήρφεις σείξ ας αλῶν καὶ ἐπαλει-- 

ψας πιῆαν. ἧττα ὑγιξινότερες ἐς τὰ χ ούποωνος, δύση 

πῷ κολοκυλτης. κοὴ ἐρξν παύσφται καὶ ὅλ! τοί- 
βων σοὶ τίω οὐσίων. οόρχίω ὲ ἀκόλᾳςον , ὑγια!: 

γων ῥέφοι τς αὖ. 
Λαμῴριας Τρυφῃ. 

Γαθαὶ σνώκᾳν οἱ νεανίσκοι ῥέφθσι κύνας. δ. 
μικώτροον 5 λογων ἐοἰὲ αἰ σειβγωτερον ες πω 

“ποτε ἐθεασειδρ.θαῦ κα γὸ ὅπως κἡ κατέλαβον αὐὖξ 
! 3 ν 3 Ἶ ᾿ ἀξ ᾽ ͵ Ν 

τόν. ἐπεὶ χὸ ἐσοίρη τὴ τὸ δέρμα ἀπεούσειτο φανεο 
τνικαῦζα ἐγλυετοι κοῦλλον Ἀ ἕ γὼ ὄρϑεος λέϊω,αφα-: 

γής ὅ6η νυωῦ ἔτι πλέον. σὺ δὲ ὦ τρυφὴ κι χλίζουστεε 
παύστη «τορός με.ἐαν [αὐ σε ὦ Κακόσαι μον ὁ πιωτὸβ 
ὃ", , ͵ ἀ ΠΕΤΩΝ “ὲ ΝΕ , 

ἴδη,λήνψητ παντος ρον. ἐγὼ σὲ αὐ ,ἰπσοσέσδουχα 
͵ ͵ ᾽ Ὶ ἀρ τι τὰν “ , 

κοώτοι στον τῶ ὄντα, σὺ δὲ ἐκ οἶδα ὕπως φχατέθρυ- 

ψα; κοὶ καταρφηγεις ἀντ. 

Τρυφὴ Λαμωγίᾳ. 
Ροαπτατ αλαύσομαι ῶ Λαμῳρία τῷ λαγὼ 2) 

ἐοροὶν ἵνα σοὶ τὴν κιωυυγεσιῶν ἀγαλίᾳ ἢ τῇς 
ΕἸ ΑΙ ἐδ ἐν 

το, Ὁ) Φις μεγάλοις ὠκείνοις δήπου ϑηραῦϊαξ. ἐς μὰ 

δῊ 1. τὸ σὶν δ ϑη 6.» αὐα χραηῆον. πότερον σὲ αὐτὸῤ 
ὶ γὼ “5, ὃς δὲ χῷ ὠφθὴ ἢ αὐνίω 
ἤἥρηπας ἢ εἶ οον εἰληφαζιπως ι ζο" ὡῷ ἡ Τ᾽ αρχ 

δὲ σμικφότητε, αἰ ξινοι ἄρᾳ ὄντως ἢ στιν αἱ κυνες. 
ΕἸ τ υς ἈΦ ΊΨῬΨ ἘῚ 3 32ἡ "Ὁ. δὲ ἃ 

οὐ γαρ ζω αὐτοῦ ἰδεῖν, α ΝᾺ ἡ ον ἀυτε "σὺ εὲ οἷ, 
ον ᾿ ν Β δὰ δε ᾿ » 

ἐρξ “ν αὐτὸ χρῆκῳᾳ ἐπισόλυτθ. πίω κα καπερορεθα οχγεῖρ. πο δ 
ὅρῳ δὺ τίω ἀφοφοθίτίυυ μὴ ᾿ϑὴ σοὶ ὄχι Τ 4: 

Ε 7 ψέίαν μίωίϊσ. ἐξ: , 
Καλλιπίπσίης Κϑημώνι. 

ν Γέρίκε βίω τάτε ἄλλα ὅξ, χαλα; κὶ δὲ κὶ τὸ 

ἥμερον τὸ φόπεν, ἢ γὸ ἡσυχία κὶ τὸ ἄγήν χο- 
Ἀ, τ. "“ Ἶ ὥς 3 ͵ “ Υ 

"λην Οἷς ἃ γῆς, καλίω ὍΘΙ ὠνεργα ζεὅ). συ δὲ 

ἐχ οἷδ᾽ ὅπως ἄφροικος εἰ κ γεί σιὴ ἐκ ἀγαϑὸς πῶ- 
ς ΩΣ ΜῚ Ω ͵ 

οφικος “ἄλλοις οὐ ἡμαξ Ὁ ξώλοις κοὶ τ ἀλξασι, 

'καὶ μέγα μέκραγας ἰδὼν αὐθρῳποῦ ὡς εῆώκων 
λύ- 

κον. χὴ αῤγαλέος εἶ.) τῶτο δ τὸ λεοόρϑρον ἄλμυ- 
οϑὺ γφτογημία ἐγὼ Εἰ μὴ παρφίον ἀγρὸν ἐγεώργε 2} 

ἄσρϑρος αὐ αὐτὸν απεδὸμην Φυ.! φοξερε [ώτονος- 
Ὑ ἀὸ, . τέ ξεν τς Ἵ ᾿ς Αἤ ὃς ,ὁ ᾿ ἫΝ Ἐκ τ 

τλλ ὦ βέλτιςε χγήμωὼν τὸ σκαιὸν Ἵ ἃ οὐπῖε κατάίλυσον. μὴ ΓΗ σε ϑυμθς εἰς λήθην φρεραάτεν. μὴ χ, μοί: 
'᾿ῆς σεαυὶ λάϑης (αὐτώ σοι φίλᾳ οὐδᾷ φίλα οὐοαϊγέλικοίᾳ ἔσῳ καὶ ἴαμα τῷ ταοῦτυ: 



᾿Αλο 

᾿Κνήμων Καλλιπαίδη. 
Δειμδιὶ μηδὲν ὑποκείναδι ἐπεὶ ἡ εἶ αἰδέερίος 
«οὶ (νά με ἀποντά σο; «ρος διαλεγεῶς; Ἔ- 

χο γῶν τορνέροα χα τὸ δὲ ἀἴγέρλλον σοι λαλεν,ὠλ- 

λᾷ μὴ τοὺς σωυτόν σε. ἔφω σδι τοίνυω ἡ ὅπο σκυ- 

«χὴν λεγορδμη δπύκρισις αὕτη. ἐγωὺ μεαύνομιι γὴ φω-: 
να γὸ μισῶ τὸ ἢ αὐθρούπον οὗνος. ἔνϑεν το; βάλλω 

τοιὶ εἰ σφοιτῶϊτας εἰς τὸ χωρίον ἃ βώλοις ( λίϑοις. 
μφεζοθλον ἢ ἥγημαι Σ περσέα Κ οἴυο Ῥόποις ὦκει- 

γον. ὅτι τὲ ἡϊινὸς ἰωῶ κυὶ ἐδ) συν ιδίᾳ. ἰαὕραγω τὲ 

ὦ Ὁ «οοσωπορόύοιν τνὰ καὶ ἀσσ ἀξ εὥζ. ζὥωλαϊ 5 

αὐτὸν τὸ ἢ χη μαζς ὠκείνε σὃ κώλα ᾧ τὲς σιωα»- 
ἡῶνίας ἐποίει λίϑοιζ᾽ ὅ περ ὃν εἴ οἱ τς σύ μοιρία 

ποίατυχον Ἀὐεῶ, ἐσὲν" αὐ ἰδ ἀφϑονώτερον λιϑι- 

ων αὐ δοιαύτων.γὴ σὲ δ᾽ ἀν εἰρ[ωσείμον Ἧτο πρῶτον. 
ἡγὸ μοϑον ξυθμίζοις μμε κἡ τρζον δποφήνα) γλί- 

ὅτως ἐχβ οἱ πᾶσι νοοῦν θεν τοὶ χὺ Ὑ χθλα τὸ 

αῤηὸν εἰασοι κὶ τό μοι ΠΡ χεϊοόν 
ξ:; καρπῶν. σὺ 3 ἕνα σξαυτον Δ αν αἴ καλῶν δῆοφα- 

γέϊς. χἡ αα “ὔσεις με φίλον ἔχάν μὴ ὃ ἐμαυτχύ φίλον 
ὄντα Ἡ γὸ καὶ καϑων εἰμὶ αὔϑρρπθι. 

Καλλιπαΐίδης Κὐήμωνι. 
Υ̓ δ) 1 ὑποφράσδαον ϑγχαφέμής ἐόν ὅτως ἄ- 

: χριὸς ὧν κα) πονηρὸς Σ ῥόπον' οἱεῖ δέ σε ὅμάας 

κ) μὴ βυλόμδρον ἡμέῤαν ἡμίν “πυεῶς αὐ δοῦ κὶ ταῦ.- 

ἵᾷᾳ γειτνυιάσφα ς᾽" ϑεῶν ὁρδίων τιμῇ. οἵπερ οὐ εἰσι 

ποινοί. ϑύω τοίνιευ τοῦ πανὶ καὰ φυλα σίων του καλι- 

κα δχιτησείες εἰς τὴν ἱερουργίαν ωὐοφκαλῶ" ὧν δὴ 
τούτοις 1) σὲ ὠφιηκέδος βελοίμεζω αὐ. σὺ) γ. ἐμπιῶν 

τὴ “οινωνήσας απονεδῶν ἔση τὶ Κοὴ Ὡραύτερος ὁ γείρ 

τοὶ διόνυσιΘ’ φιλεὶ τοὺς μδὺὀργας μοϑαίνειν τὸ χϑὶ 

χαϊαποιμίν ν΄ τὸς ὃ δ οοσωύαε ἔοι ρφν. ἔςται δὲ σοι 

δ αὐτὸς ἐπὶ ϑτὸς γἡ παίων (ξ δπολύσᾳ σε ὁ ἀκχράτε 
γολῆς,οἴνῳ σξέσος τὸ Ἔ ϑυμϑ ὑπέκκαυμα. τὸ αὐ- 

ληξίσος ἢ ἀκέσας ἴσως ὡ "ἤμων (9) εἰς ῳσδὴν 

ἐμπεῦτὸν, "δὶ εἰς μέλος ὑπσολιδ)γοέξς τὶ χοὴ γα- 

λίω ον ἐν τῇ ψυχῇ." χέϊθον δι᾿ οὐ εἴη κοῷὰ οἰνωμδμον 

σε ἃ μαδώλην ἐραε: Εἰ σέ στα κ' μιεϑύων κόρῃ αἷθα- 

“πίσοὶς ἀξ οαν αὐαχᾳ λέση ἡ ὃ τἰτθίω «-πολέφϑεῖ- 

σαν δὑρξιν ποιρονμδργοτοχου στ το τσὴ ϑερ μὸν δοώ-- 
σᾷς καὶ νεανικὸν ἔρηον. ἐσδὲν ἀπφοϊκὸς εἴη ηδὴ τοι ϑτό 
Ὁ ὠρολθίεδαι, ἂν τῇ τῷ πανὸξς ϑυσίᾳ. καὶ γδρ τοὶ 
χάκδινι, ἐρρτικὸς σοῦ μάλα καὶ οἷος ἐππανίςοωι ὅτω 

᾿ παρϑένοις. λῦσον ἢ κοὶ ὃ ὀφρωῶ. καὶ τὸ σαυθοφοπὸν 

τῶτο πο σιυδιφὲς χώλασον δὐϑυμίᾳ. φίλε ταῦτα 

᾿οοὐοαίνεσις νδουοῦτος εἰς ἐγωϑον. Γ:.ἃ 
ὅδ. ὃς Κνήμων Καλλισήδγῃ. ἡ ζ 

Ἰὰ σοὶ χρὴ λοιϑορύσωμαι, ταῦτ᾽ αὐτεπιξέλλῳ 
ΡΝ : 

Ά, - 

ἢ πὰ ἀφῶτι αὖ ὀργης εἰς σέ. μιοΐλιφσα γοὲρ ἐσεόμιζου 
παρόντοξ, ἵνα σοῦ κϑὴ αὐτόχειρ μρωμαι. τί γοίρ μὲ 
δγαφϑεῖραι γλίχη»τι δὲ ασόύδεις ὁπολέσευ με. εἰς 

κασι κὸὴ ϑοίνίω αῇραχαλῶν. τεὸν μὴ γὰρ 
τὸ πολιοι "ὁρᾷν κθὴ σωρξναι πολλοῖς, δεινῶς σπό- 

ςφραζα. φάγω “δὲ γροινίοὺ ϑυσίαν ὡς οἱ σδειλρὴ του 

κα δηηϑέϑι,, γνώμη δεινῶς καρτερόν.τοις δὲ ϑεοὺς Ὁ 

ὈὨΝΕΚΘΟΚΥΜ αΟἈΒΟΟΒΚΟΥΝ 

Οὐθηιοῦῃ (αἰ αϊ. 

ΝΗ Ἔαυϊάςι τείρομίο ο
ρι!5 εγαζ, Ῥοϊϊεαλαια 

γοζὸ Π]Π}}5 65 Οροτοπς ὃς πης ἱπιμεῖ! Ορι5 ψβ 
οὐ 4 Π τοῖο, μος (αἴτεμν [πογᾶτι8 {πΠ| ιοά Ρὲξ 

ἈΜΙ ΟΙΟ5 τοοιπη ᾿ἸΟ] ΠΟΥ2ΏΟ ἢ σΟΓΔΠῚ τΕΟΙΠῚ Ιρίο Ἦος 

ἰρίτων ἃ ϑογτιὶς ργοίοέξυμη ἰδ] τοίρου 1] νοο- Ἐ΄ 
9ο ᾿ηίλμΐο ἃς νοοίξετοτ ὃς μου αι φεμ0 οὔϊο 
μαροο. ΗΠ Πης οἱ χυοῖ τηρτγοά!εηζο [ἢ ΔΡΓΟΙΠῚ φἰ ον: 
ας ἰαριἀϊθιι5 Ἰαςιο. Βοαζιηι αὐτῷ {ΠΠπ|Π| ΡῬετίξα ἀυοῦ! 
τη0 615 ἔα Πς Ἰπά το οἣτ υδά νοϊυςοῖ δια Π 1 
αισησυδῃ) ᾿ο᾽ ἀεἰρατνζηι αἰδα { προτοῦ οἴει αιὰ 

γῇ ΔΙ! ποοι Δ] οι ογοτι αὐς (α]υζατεῦ. ἸπΉτΟΥ αὐ 
οὔ δζ 11ο σαριτο ἐστερ ναι οο5 αἱ ΠΡῚ βογεηξ 

Ὀυΐαιῃ ἰαρ᾽άς5 ἔαοιοδατιουις ἢ τῆι οορ ΆΠα ἃ ᾿αυὰ 

ἔοτταπα ἔαςεγος,, πὲ δι} εἴἶες ςορίοἔτιι5 ἀυς ξιεαμε, 
{115 ἰαρί ἀεἰς [Ἰατυϊς» ἃζ τὸ ΡΥ δ ΙΣ ἢος πλα}0 ἃ ((" 

το. Ομ] οπ πη ἀφο τ τἰδὶ Ὑτ πλὲ Ἀγτίμ!β οοη" 

Πυϊηρὶς » δζγηδη [ιεζαπη ἃς οἰσαγοπη ΟΠ 5 τοθάεῖο 
4αϊ ἐς ομληΐα ἰηο τα ἀποαι. Ὁ απο οείαπι οὔθ. 

64Π} 20) Ρατιοτη» τ ν ἰδ 4111} ττοϊπουΐταμι "ΘΓ 

αι! ὃς μας π ῃἱ τόστα ἀφτογίου εἱς ἔγαξειδυ8, 
νετὸ το]ρίΠηι νη οΧ ποθ ηϊαγ [15 Π1Ο]5 [0]65᾽ δίπὶς 
ΟΠΡῚ5 δηλίομτη Πα ογθ» 0] ἢς τ] Π] 4υϊάεῃ) 'ρῇ ἴω 
Δηλ1Ο.5. (1 4 ΘΏ 11 δτίαιη ἀἸάἸοὶ ντ μόμῖο {π|’. 

Ν 
Οαἰϊίροίίος Ολονπ

οηὲ, 
ἜΣ σαϊάἄθπι α1}}1] ἃ (το  ογατ! 5 ἀϊβοις. Αἀεὸ [- 

ἴΟς 15 65 ὃζ τηα]ισιοῇ ἰησεη!) Οροττεῖ αὐτεμητό 
αμαμῖ}5 ΠΟΙ μτεη. ΠΟ 5 Πα ἢ Π]Ετ11) βεη ρυάο, 
ἡδιηρο ν ἰοἸτατί 5. 8ς τουτρ πα! ἐπιπὶ ἀφογαπ τειεῖ ᾿ 
τα» α αὶ Πιηΐ ἐδά βέημίευ, Ἂ δρῚ τρίτα ἀϊληλῃὶ ᾿ 
1ηἰξιζιιο ὃς εχ ῬΉγ]Αἤ 5 τπαχϊ πιὸ ΙΔοΠΘ05 αὰ (0! 
οἴ οροιπάππι νοσο. [Ιητεν Ἰσίτα τ φιοσας μὴ 
αἶγα ν 6] Ἰπη. Τὰ νοτὸ ροαιαῃι ὈΙΡοε 5 δὲ 1104πι:} 
ΑΥΌΟΘΡ5 ΕΟ 15»6γῖβ αἰ συ δητὸ αὐείοτ. Βδοίιι ΕΠ! Ά 
οἷος ἰγὰς ἀτοξισοτο ας (ορίτε,(ἃς σαυάϊα οΧΟΊτΑΙΟ 
εἶτ ἰδὲ Ἰάοτα ἢἰς ἄῤις εἰδι ὃς πιραὶςι9 δὲ ΠροΓΆΡΙ 
αἷο ἱπηπηοάφοζαία δι]ο,ν ἰμο βισουῖς ἱησε μά πΠ| εχῃρ 

σαρης ἃς ΓΒ] οΙηὰ δυκάϊτα ἔοσγας Ομοηο οὔδει 
σΔΉΓΙΠ Γάρζι5 τα 86 [1 σαγΠγθὴ ργο ρ 8» ΡΡΣ " 
ΔΙΤΑ ἃ ἐτίμα [ἢ αἰ πιο ππεθσέ, μὰ, Νοπ δυό 
{πογῖς ἀθζογιις νὰ ν πο τορίθτις Χὶ } } 15 το] 45.Ὁ Ἷ, 
{ι εὔγιις δτίατ 11 ΔΙ] 4αδιη ριιε]]Δτη ἱποϊάοτίς 00, 
ἰδ γοοοδηζϑηι δας αν ΤΙ ΠΕΓΙΟΘΙΙ παντοῦ Μ, 

ἔουπταη οί οαἰἀ , Αἰ Ἰιοά ὃς ἴασις η!ς [απ 

ἀεῇρηα 15. ΝΊΠ}] ἀΠΠ πταπθιηι ἔπος εὐἰᾶπὶ Ὡς, 
Π]υμά ἴη (ογὶ οίο Ῥαιὶς σοπηπττ!. Ναπι γὴτι 

ΤῊ Δαἀπηοάμπ) οἱ φητογίδις ἀθάϊτις, δέ ν᾽ γ}Π65 
θεῖς ροτείξ.. ϑοίας τὰ νεγὸ. {υροτο απι ἐκ , 
Δυεοτίτατοπι ἀἴηπς σπου ατίοπεπι ἰΔχᾶ ΤῊ 
τϑηΣ Π πο. Εἶας οἰξ ἀπεῖοὶ δἀπηοηίείο»π εἰ 
ἡάῃλ σόσίταηξ!5, 

Οπορο; Οαἰ ρεάῖς 

Τ ΈΡΙ οτίατη ἑοπυΐτίτη ἔαςϊ4Πι: μον , νὴ 
ΟὟ ἴοεῖδο, δειξηλιέζαια αἰἱηι! 46 1 ἰἅτοΜ τῆ 

πιὰ φξηΐπῃ ορὺϑ Θτατ ταὶ τε ργαίθπες, 
γε 01. πίῃ 

τλθα ΓΠΔΠΙΙ πεν Ἔπῖπ οοστοπρε 61 ,ὁ 

ΔἸ πητ ἱπἀοἱοὺ Οὐ πῆς ροτάογε ἤ465 οἰκί 

ζοπαϊυίινη ἃς ἔρις νοῦας, Ρεϊπγὶπι επί πι Ὁ το, 
ταθϊτοξαπι ὃς σοη ποτα άίηξ βταυτεῖ ρειβιοῦτα Π 
Ὁ δυτέ οὔτπημπο [Ἀςε Ποἰα ρογίπάς ἃς ῬΑ ἴα 

τν τρόριῤ με μαδεὸνίπα χαϑα κά Ἰηβαία νεϊὺ 
ἀοίο ἀσῃάος ημῆο Ρὸ πΕΠ ἐπάνω 411} 



--ΠΠΠρρρ.ν.ννΠ5έ....-΄ὐῆὐσ΄πσπ...}ᾳὼᾳ0
Σ]χςἀὕὄπΔὨἄ ...-ς-.-ς- 

1  ἘΓῸ ἢ ἐδ» 4“: 
φίλτι 4110 5 τῷ δτίατη Ῥᾳπα αἰ ἶσο » δε το τληζιμπι-. τοις ὁ ἄλλοις ὁ ὃ πάνα αν ἀζομια! ὁ Ὁ ΚΣ ; το οὐἰπι ἀςοςῇδγο. ΝΜ (αοτβοο. ἡνβὰε ΘΠ ρόίζῳ παρλωῶν μένον. ϑύω 5 ον. εἰ δὲ γὺ αὐζρις ἔγο 
ἰδνο ἡρῃχες ; 11 ἰδ ]ο 45 ΡΟ ᾿ λον ν σοῦ : Ν δἰδ νοΐο ῃιλοϊοίείαιη ἐμοοίεεθ, Αἰ τα ατ8]1 ΠΌΙΟΙη χλέιν ἐθέλω, συ δὲ (49, 3) αὐληφίσας Φροσίης Κοὴ ὃζ σαγηγῖηα ἀἀτηοιο596 {ξἶτε. ῬΙΟρτοῦ δας ποὺο ρος ΓΛ, 

5 ᾿ Ἢ Ζ ΤΣ ω) . ὄχ ; ͵ ᾿, " 

Ὡπράο ῃθἢ ΓΘ ΕΙῸ ἡΤΙ γα νοτὸ (ππζῆυὰ οτίαι σός Καταρελαςε μὰ δὴ Τὅτοις ζαγνῶς δ, 
᾿ « ͵ ᾿ ᾿ ! Ἵ οἱ ΕἾ ͵ 

111 (αἸταῦς ὃς σαπὶ ριιο!]α Ἰα οἰ απὸ τεπὺ μά ετο. ἀψαῤμίω στῳχαλᾳ σι σϑ χρκεῖνα. ὀβιχη σοι ὅλη χὴ 
Τὰ 1] νἰάθεις δῖϊαμ [ἢ ἰσπεηη 1ηΓαἰτασιις ὃζ 8α- ομλυλῆστι! ΚΟρῃ θερμότο συ μι μοι σδοκεὶς χὰν εἰς 
αἴο5.. ΜΙΝ νοτὸν πόψαε (βογίοδηαο ἀπαΐσιιϑ οτίδ, πῦρ ἀ λλιεάϑτω κἀν εἰς μοιχαΐρας κυβ, ςῇσου ἐμοὶ ὃ 

Ἐ Ὶ 3! ᾿ σαῖς αἰ τεῦ. μήτε ϑύων εἴης φίλος μήτε ἄλλως. 
ἰ : “ ( 7 Ρογχαϊίαν ΕΠ εά. Δερκυῆλος Αἰοξα. τὰ 

5 τι 3: Ψ] . ω ἥδε Ὁ τς τα": 

Οχ ἀϊςεδαῃ ὀσὸ τς ἀΠπ|τ|45 ἀοτιτοῦ ν]ἀδεοο ας {Ὁ- ἐγωτλεῖ ὃν ὅτῃ πλιεζο, "ὦ νᾷ ὀξὺ ῷᾷ ἕ Τὰς 
"!ἰ πὸ σρσας ἐπι 6 η{{ ὃς ἀετῖάθ5 πὸ τογγάμυ- .  ΦλΟΝ αψευρες, ᾧ καταγελᾷς με τοὶ )"ξ 

4 ὃς ξοττ πα; ποπίατῃ οπογι ἐτιᾶπι σα ΓΑΠ ἡ τύχης. ἔπ) 7 λβηςαν καὶ ὅπιμέλειαν ἤϑετας. σὺ 
βάθει. ΤΙ ἰσίτον οἴτεπίε τα ἀς βαϊ οῖτπι 110 πὰς ορμὸ αἰπεοείξω φἶν' οὐ οναιμόνων ὀκείνων εἷς ὧν, οιὰ 
ΠΙΟΤῸ οἹς, υος5 ἱπη} ογαητο 5άταΓΠΟ ἔεγιηι οχ τοῦτα ζονς φέγου φασὶν φκ ἃ γῆς αὐτόμαϊᾳ τβα σον 

Θπγηΐα παθοσο [πα ἐροπτορὅς τη σοιμπλαῃς μαόνρε: χρὴ κοινωνίαν ἐν αὐτοῖς ὠφϑονον πολιτοί λει. κοὴ 
τὰ, ὃς ᾿ἰδοτὰ γδέογγο., ὅζυδοσγιμα Πιηρ᾿ ]οἴτατε ρεϑα!- “τ, Ῥήνου νβενὶ τοιιρνέιος κι αϑερνε εν 

τοφ,ψπάτησιιο ἀσηλαπι παρίτατο οπαηξ Ὧι] (δ οα]ὸ αβάλοιαε ΤΡΕΕ ΧΟ δύ ουμῶ ΥΩ πιβξρατ 
ζοπρι οιπάϊταν Ἰοσατη. 1115 ἸρΊΤΟΥ τατη ἢτ δι ῃ5 ν ΤΟΊΤΟΥ πεν. ΝΘ ΤΘΙΕΙ φρὼ σοι τὶς οὐπῆρ ΦῚ- 
Οδετοίξαςί οἱ καξ Πγ4 5.1 εἶθι πο ἀϊαΐ τι45 σαπλα- λρμίω μος ἡ κοκος ὡς αχθ Ξστη Ω ζυλοτύπως γοῦν. 
ἴδηι πα άοας, δας απηα]αζοσθπι Δ πλυΐν μ}τῈ 9.6-- μήπω τοσειύτης κακίας αὐ ἠλη ον είη γεωργῶν ἤϑη. 

τρὐπορης αἹ ἘΣ ΝΟΝΝ ταν ἜΘῸΝ ἘΡΜΜῚ τὲ ζηλοτυπεῖν τὲ εἰς πλϑτον Καὶ ὑφὴρ ρημοίτων φρο- 
ἰμχδυτί,νε ἀοἰδαηξ αἰ ἰδ η 18 ἀ αι 15 ὃς ρεουπία ταῖο- ὅδ. ν, . Κ᾿ ΠῚ ΠΠκρο ς, γ 
δρσλμάβολος. Εἴχε ἰο ἀρτοίξος ἐπβοον γοτιδηζιν ὃς, αν, δὲ ἀλοιαὲ σέλας ΚΑΌΣΩΝ ταῦζῷ κοὶ εἰς τοις δῦ 
ἰὴ ὁγάζοτγος 40] ἐπὶ ἐπ οἱ 18 γδγίδμταΣ. καφηριοις μήτοξας. β 

Δήμυλος Βλεψίᾳ. 
Ῥρνηγίρς Βίορ(. ΞΣ ταν; ΑΝ ὑποχο ναι" 
' ; Ἐ, Ἂ 1 φ0 5) ) " 

᾿Οὐομίταγαπν, ὃς αστὶ οο ἐπ άϊ ορ!ῇςϊο τεἰ!έϊτο ἐπα Ὁ Πωρ ρὲ ἃ ἘΜΡῚ ΟΤΗΝΙ 
γί οἴητις Γαοἢ ος»παμοπιοηίοδα!τ, ὃς ρς απ» : ΕΝ εν ολο μ ἡρϑὴν ΚΟ ΦΟΡΗ 7. , το " 

ντᾶ, μητρηβα στ, αἰγάαηυς πιαῦῖα ΠΊΘΌ ΕΓ» δὲ 1η Βυ- Λφ)μΈΈ Κρ δθυκυμκαζει. Κα λαρέ βιωὴ ζὴ 

ξξιθυς νειίαλταγ ας Τ αἱἱ νίτάια γα τ ἀταθε᾽ οαπὶ νὰ- κὴ αὐέμοις κεῖ χε) δγαφόθοις. ἀκρα τὸ αὑτὸν ὡς ὡ- 
ΥἹ]ς νϑητὶ5 ρα ]Ἰατατ,, ὃ ργοσιοπτου μι Εἰππ ἃ ρΓΟ- χρας ὀζῳ λαμ αὐφι."0 φξιβλέτων σίδον πέρσδος "Ὁ 

ΡΟΣ Ὁ ὕ ὑοῦ ΟΠ ἃς ὨΛΑΧΊΠΛΑΣ ΔΠ11Π10 ΘΕΛΘΜΝ» ΟΣ δ τος οἰς ὠκρίγοις ( νομιευτικοὶ τῳ προτέρω Εἴῳ. ΓΑΙ ρωξ 
γαϊς αἰχ}}}ς σΑρΓαΥ  8,ὃς ραἰϊόγα!! ρυπηψαὰς, Υ οἷς ΗΝ Με ἜΡδΟ δ σεζῆν καὶ δυναίμδιος: 
τ. δογα 4 Θη]ι) ἃς ρατοὺ οχ ἀρτιθν πῖοτς οι ρο- δος, οὔλνῤας ας οα ΔΦΘΟΥ͂ δα ιν ε ὥρθμος; 

τοι ξνπραυς ρεφ βηυ ας φομτθηξι ΕρΥρΕΙΟ5 ἃ 5 .- εἐἰσὲ αῤκεμδνος τοῖς παιρᾶσιν, αἰ γυηΤίοις καὶ συφουξ 
ΤΟΝ 1Π]Δρ ηδτητ ἃς οἰτοπανρίοιῖ αυραμιθηταπη» Πα] - φαντοίξ 2). ὃ «ἰδεαλέπει τὸ δεγίμᾳ, τὺ πολιξ ὅς: νὴ 
τύ [60 οἰ νε νἤμιταϑ ν[ιτῖβ ααξας περατοῖ, ὅς ἰΐὰ τέκοις ἔὲ τόκοις λογιζόμδεος χρὴ χρήκαΐᾳ ὅχὶ 
ῬΕΟΙ1ὰ5 ΡΘΟΒΏ 15 ΠΕ τ: αἴα9 ] ηἰδιηιαῖ γερο χρήμασιν ἄῤιθ δι χὰ δσφλεχά Υ δχζανοιὰν ἀυτεῖ κὶ 

ΔῃλΙΏ ΜΠ ὃς οχατίς ᾿αογσι παυείσμα, ΕΙγΕΠ) 05 ΜΕῸ κὸν κέρδος αμὶ οτεῤό πλϑν. χειμκῶνας ὃ ἐκ οὐν-- 
ὩΟη σοηΠάρτγαϊ,Ἴςητς γϑηζοβ σοί 1 05)»Π665 Πα τ ΦΡΚΟ ἐς ΜΡ δὴ μφ οὐ ΝΣ τ ἣν λ ν᾽ ἔν πεῖ 

γοέξϊς, ἐσὲ ἐναντία πενδύμιρντοι οὐδὲ ὁ ϑυυλάοσης τὸ ΣΙΝ ἱ{Ἐ21}Ἰτατοιη» πραιῖς τοπιροταπι ππροτγαπιῖατ. γοξίς τὐνε πάντ, Ὁ ἀῤοδαο το φιένε γος ὀςγῆμα 

ἔρ5. Νος γετὸ τΑπιφι ἰασζαπι εχίρυσηι οί πλι8 ἀςαύθμητον. ἐσὲ ὠρθον τὰς ἀχομθλας. ἡμέις 5 ΘΊ Χγ 
τηᾶσηος ἰαροτός οδειμιάο » τἄπηθῃ τηι]τὸ [ταδι- μικρᾷ κερεαίνομδῃ μθγώλα ποιξντες, ἀλλὰ πὸλὺ 

ἴον ἂς Ἀτηχίοῦ 6 τοῦτα συὰπι τάττον δέ μας Πάεἰ Τοῦ ἜΣ ὁ ϑαλάπις ἐδὼ ὧχῃ ρθν Ἂ αὐωνμδμδω 

{]]!ἀἸογοπι ἀς (8 ἤρομι ομϊτοσίρυς ργαθοῖ, Εἰμοτέρας ἔχει τοὶς παρ᾽ ἑαυτῆς ἐλπίδας." 

; »} ; ᾿ τ ἐκ ἘΦ, κ΄ 
Δ1ογη"] ὧδ ΟΡΥΘΙΡΕΙ: , οτος Τ Μρρμείας Χρέμητι. : 

. ᾿ ν : οὐ νὰ Ω ἌΣ" . :- ο΄ Ὁ Δ σο )λ δον ω σ΄ ᾧ "ὁ Σ ί ᾿ ΣῚ 

Ὑ 00 αιίάοπι φεἰοργαα! πάρειᾶ5 Δα γδῚ18 Πυθία ὃς Τ Τὼ μδὺ ἔϑυον γάμοις ὃ λξυρο μιίτίωυ ΟΣ Ἂ ̓ 

εἰτούπαϊα! οοτοπαζιβοοτι ΠΟ ΟΡ εἴϊει ἃζ ἴη- θλήειν ἐξεφανω μὅρος. ἐσ Ογ.7.) τοις τε ἐνοδᾧ 

Ἵ ἐ Ν ΕῚ (..-- μα ἐφ ας ΄ Κ 

τουοΐος ὀχτουϊογόία; ἀθος οδίςηιθητον Βοπογαμ. «οὶ τοις ἔξω ϑεοιὶ ὁκολφκσύον. ὃ ὃ πεῖς, κατήγαγε 
ἘΠ ας ατοαι ἀοάυχίς οεἰαπι ᾿ρῚς ΠΗ δα ἈραιδοΎΓ δ χοὶ αὐτὸς τὸ ζεῦγος ὧκ εἶθ᾽ ἀγρῶν ὡς δνύμφίω 
ἃ οἰαταῖς ἡ οπίμῃι αἀ ρατθίμιι} γα Γραυςεγεῦ » ἃς Ογμπν εἶς τὸ στὰ σῶον [ον ἐπαγαὰ ὡνιαὐληφί- 

τ πἰαμρβὸ τροϊρἰόου μιβαπιοῖε βαρτάβαρ Τροία: ἐπ τον ἡ ανς ΤᾺΝ κατ ὃν,γύ ἣν σολὴν ̓ Ὰ 
δι ἐμηίνᾷ αροιϑτασι ἀφάακίς πη ρΑΪφονβιιπνρο θα ἡ λυσαρημοῦ μφϑτυγάν ράν  μφεθ ον δ ρος 
ορἰπγια,ντ ἀἰοίτατηπλε γειγίοθηρ ΡΓῸ (ροπ(8. δέρει- κδξαθάλων δἶσαν"γ)α2)6 μθὲ φατίαϑαντι (σε κοῦρα 

ἴμμα ἴῃ πισγεηι νΊΓΟ η 5 Δἀπιοά ΡυβΙΡυη 46» δὲ φασιν ἐταίθαν αὐτὶ νύμφης ἡ τὸ μὸν ανο τα αἰδ' ΥᾺ 

Ῥτρ ππιρτατμον Ἰορβ ΟΘἸανας ἀὐτειλ» ΥἹΧ ἀῦτεπα τυρτα δίῃ κορώκῶς δ μώλᾳ κρὴ χ(" τὸν δ γαμεμδόωῃ 
ΞΕ οεατα (ΟἹ φεῦ ν δ. Ἰπεθητα "Πα πὶξ πάρῃ !ηᾷ δῖ γόμον ὑῴιρυήήίε τίου τέχνζω. μόλις ὃ απεῤῥαγη 
Ὅα Ρ]αῃὸ τὰς φοΠτΟΠΊΡταΙ δλπευναεν θαυ πεαΝ ἣ σοφία τὸ αὐ Ψ καὶ αἱ κατ᾽ ἐμοῦ μηχαναί. αὶ κω 
μι, ἈΠ οηυ πα ρη,πιφσύορίαπι Ἰρολλαπλ ἀῷ Φ01τ Ὸς ᾿ς ππλέ - Ἴ ᾿εὐςωβραν ᾿ ᾿λγν ΔΩ ΟΘΊΠΠ ΘΗ ᾿ Ἷ τρις ἃ Ἡπηΐο ἴπχα πιὸ- εἰς τὸ ποιντελές μίυ κατοιφρονησουσιν ὠςπϑρρίυῦ 
οδαθίεραο » πΠῚ φθνν φώς ᾿ ιν χὐρριὰς ὑπὸ κηρύξω ἐκὶ μὴ δ ,«αἰρβαλλούσης τρυφῆς 

ΤΗΘ ννει!εοπια Τρυβὶ, ἰοπάοη 



 “- ῬὈΙΥΝΕΚΒΟΚΥ͂Μ ΘΚ ΕΌΟΚΛΥΜ 
παυσείμϑρος,σιω ἐμοὶ (αφροὔῃ " βωλοποσπὴΣ δὲ 

νὐμφίω Σποδώσομιαι κακείνίωυ ἐπ᾽ ϑξαγωγὴ , αν 

μήτι κοὴ αὐτὴ “ἔργων τὴ φρυγίᾳ τὲ καὶ τῇ ὑρῴτ- 

τη συμαπολαμθανη. Φαιδρίας Σ ϑένων!. 

γε υϑὺ ὧν τοῖς ἀγροῖς καλᾷ παυίᾳ κεκόσ- 

Ὁ δ ἡ γῇ τέτοις τὸ ῥέφᾳ πάντας.κ» τὸ μὲ 

ζοι Ὁ χα κῶν δ)ετήσια «τοὶ ὃ 1 ϑὸς ὀλίϊον αὐτέχον- 

τοί ὅδι φωχτοεὶ ὡρεῶα. ττώϑων ἢ 7Ἰώτων, τοὶ μδοποιη- 

ταὶ, ἡ γι μήτηρ ἅμα κἡ δοφὸς αὐτη. φυξίαι δὲ κοὴ 

δυχα!οσυμήη "ὴ σωφροσιωύν,κὴ ταδίῳ ὧν τοῖς ἀγροῖς 
δίνδρων τὸ κάλλιστα χορπῶν τοὶ χρησιμωταΐζᾳι. μὴ 
τοίγυυυ γεωργῶν καί φοθνει ἔς γερ τις γἡ ενταῦϑα 
συφία.γλωήη μδβ ὁ ποποικιλ μδύη ἐσὲ χῆνα σ- 
ζουϑύῃ λόγων σ΄ ἀμμοι.σιγῶσω ἢ δ μαλᾳ καὶ σὲ 

ᾧ βίε ἢ ρὲ ὁμολοΐξστω. εἰ “δὲ σοφωτερῳ ζυ- 

τα ἐπέτιιλται σοι ἢ 46) ΣΤ ἀηρῶν χορηγιαν,μὴ βαυ-. 

μιάσης.ε γὺ ἐσ μδὺ ὅτε λίξυες ὅτε λυοοὶ ἀλλ᾽ ἄθη- 

γάοι γεωρηϑί. 
Ταῖν Αἰλιανᾷ Ἐγηςολῶν 

Τέλθ΄. 

τηθοαῃι [ο αἀἴατ, ὃς ρἰεδα5 (εἰπάαι. ϑροηίαπι γετὸ εἰϊά 

ἸΠαπὶ τορυάϊαῦο . πιῇ Ἰρίᾳ πος οατα ΡὨτγ 6.4) 

Τ το ορὰς ἀρστεάίαζαγ, 

Φραεγι κε δ: Οη051. ! 

ἸΝ  εμμας αυίάδηι ᾿ι ἀρτβ ΟΠ η 18 μοπδ; δ μῖ5 

οὔπατατα οἰ, (οἷαπι ἂο μηδ αἰ ἡπιθητοπη 

(ιρρεάϊεας. Ετ ημ!48 Α]ΐα ϑης οχ πη 5 0: 10 ΔΡΙ- 

ΠῸΠ. ΡεγπΔηοητ, [14 εχίραο τορος ἀυγαητιᾶ (υπ 

εἰσαϊδηζα τπατυτα. Οὐημιη δαζεπι ΒΟΓΌΙῚ 41} {πηξ 

Βιοτοβ. Τογάτηατοῦ ἤτω, δζμαῖεχ οδάεη). ἐν4 

(τππτυταμζοηι ἃς ἰα Εἰτία » ὃς το ρεγᾶξιλ» δι μα (υς 

ἴῃ ἀστὶϑ αὐσοτος ρυϊοπογεϊτηα ἐγιζζα5 ὙΠ] ΗΠΠπλ|. Νε 

Ἰσίται ςοητοπληας αοτίςοΪ45. ἘΠῚ ἐπ πὶ ετἰὰἃ ἰοαυῖ- 

ἄλυα (Ἀριοητἰα  πρια ποπ γατίατα μεαις ογπδτα » 

οοη αὶ ξαουΐταῖς ἂς νἱ δά ἐρτερὶὸ τά 6 Π8» ἃ Ἰρίο νι" 

τὰ σοποτο νἰγταζοτη ρτα (ς ἐοιεη5, Οὐδὰ  μας(αιν 

Ρῖα (μην (ἀρ᾿οπτ 5, ιὰτη Ργτὸ ἈργοστῸ πὶ οὐτυτδ 6 

Εἰδὲ πυίγαμ νἱάδασαγ. ΝΝοΩ οαΐπι [ππ11}8 Δα Γγρία 

δυτγάϊ, (4 Ατμομϊεηΐος ἀρτίοοϊα. 

«25 αρὶ Ἐρ βοί αγηρ. 
Ἐτηώ. 

ἍΝ ὡς  ς- 

ΑΕΝΕΒΑΕ 5ΟΡΗΊΙ5Τ ΑΕ ΕΡΙΦΤΟΙ ΛΕ. 

Ἰωαύνῃ. 
ἢ. Ἰσὸν ἐτύΐχανε τὸ (ιέλίον. ἤροον ὅ;ποῤ 

ἐμοὶ δεκοήως εν ζω. τοιοῦτον ἡ φιλία. 

τῷ γιῦ ὃ δεασότης ἐγὼ. σὺ οἱ; ἐ δίδως. 

"ἢ ἀγλὼ μὴ φ«οὸς φιλία διός. μὴ γείρ 

“μοι το ὅτι (((λίον. ἐμοὶ γὸ ἐσία ὅ- 

τοι χα! μοι Δ κιοοίστ κτημώτων σεμνότερον δ) τὰ 

χτήβζα «ον, ἀΐλος μδρ γὸ σμιϑύης ἐρῶ. γεωργὸ
ς 

δι ἑτέρῳ Θεοὺς κύνας δέροος. κυνηγέτης δι 
ἀλ- 

λο τόξον ὧν ἡδονῇ. τοῦ δὲ ἵπασος τὰ παι δια. ἐμοὶ δὲ 

βιβλία τὸ λόυ».-ἀλλ᾽ ὃ κῶλλον 4 ἄγλνων τον κε- 

κτημδύον χαίρᾷν ποιξιντῶτο μεφέϑλον Τ ἄλλων ἀφη- 

ρμημδμ ον λυπεῖ εἰ μᾶρ ἐν Σποδωσάής,πείϑομαίς σοι Τῇ 

διανοίᾳ τὸ βιβλίον ἐϊγοονάφθαι. εἰ 5 μὴ δόξεις οὐ 

ἣν γεγραυμῆμων φχιϑυμεῖν,ὠγλὰ τῷ βιθλίον κε- 

χτῆϑοι δοκεῖν αλλώτι ζαῦτά φημι. οὐχ ὅϑεν πολ- 

λοίκις δὐφοάνθην,ὦντοῦϑον αὐ οσομναι. 

᾿ Κάσσῳ. 

Δέρτης δ᾽ γέρον ἐκ ἔτ ἤϑθλον ἐΐ) βασιλοῦς, 

ἐσ) ὐϑοούπων ἀβχάν. ἀλλο κηπτερός 5) 

ὯΤ δένοοων δχιμέλεῶζ. σὺ δὲ μοι δοκεῖς ἐζηλω- 

κέναι Ὁ αἴθοφῳπον. ἃ “ὃ αὐ τὴν πόλιν μὴ τοὺς στιυτῷ 

πολιπον, χρόνον οὕτω μακρὸν ὧν ἀηρᾷ φρ
φσκα- 

ϑήμδμας τοῖς φυτοῖς σ)ῆγες λαλῶν ἔδει δὲ ὶ ᾧ λᾳ. 

ἔρτῳ μαομνῆ ὅγαι-ἰλϑιεὶ σωκροίτοις "ἡ Ὑὴ) σευκρῴάτοις 

δοίμοίτων, ἐν οἷς Φκρίνος “γαριέντως τ) σεμψῶς λέ- 

γὼν Φιλοσοφ εἰ ὃ Ἢ τὰ χωρία κυ τὰ δ δρα ἐδὲνἐϑελᾷ διδάσκῳν. οἱ δ᾽ ἐν τῷ 

ἸοΑ71. 

Ἔα ΝΝαης ορο ἀοιηλπας (υπλ. 1 γε 

ἢ ἢ δήποη 445. Αἴ πὖ Ῥεῖ διῃ 1011} Ἰου 

ΝΟ  θεμν μυποίαάιοο,οά {ιρ απθλῃΣ 

Οὐ κυϊτατίδις τερον 8. πηδίοῦ ροιεῆϊο 

νἱάεταγ. ΑἸτι5 επίπι Πσοπξ απνατ. 1. εἰ Ἑςο]οΠ115. ἡ 
Ρῖ 

τοί τ. ΗΤαὶς οαυι ᾿ι40 ἐἢ.ΜΙΗΙ νετὸ ΠΡ 6} δίκη 

τατιοποβ: [ς4 απο ἤπα ροΠείποης πιαίοτέ το 

νοΪυρίατειη αβεττ 5 ἢος ογορτατη πηΔ] οτ ἀοίοτέ 21΄ 
εἰ011π.4΄ 
[4οΡε ΠΣ 

11} σαπο5 οοτά! πητ.15 νοπάτοῦ. ΑΠμά ἴῃ νοΐ 

βοϊταιὰ αι ςατοτα. 51 ρίζαν το τας το 40 
αἴποο Πδταπι οαδ Ἰηἰογίρταμπη. δἰη τη Ἱπὶϊ5. ΝἹ 
ποι [ογίρτα σοποιριηἴε, ὃς Πργυπι ροπάεγε γ 0}. 

[ε-δεὰ αιίά δας ἀἰοοΡ οι νπάς ἤκρο μΉ]Ἐ] «εἰοίϊα- 
τἷο ὃζ νοϊρταβ ραγῖὰ εἰξοϊπάς ἀοίϊοτεπι 4 π|ᾶῦ 

τἰᾶπὶ αὐξεγαπι. 
( (ἢ. 

ποτα ἀίξατε αβοξξα πο νο]εραῖ απηρΠ ρας, 
σξασοτγε,ηᾷ4; τ στα}. ππρεγαγε, [δά μιοττιμά, 

ηὰ [ς σοζογορ ὃς αὐδουῖθι5 ορεγά ἄλγε. Τὰ νετὸ Π| 
νἱ ἀοεῖς ἐπΐτατης μοιαϊπέ οἶδ. ΝΟ Ἔπίπὶ ντρε 

ταϊα τς. [ἃ Θοογαῖὶς ὃζ ἀοσπιδζιτη ςφοογατίο
οῦ 

Βουηπδβ αὶ 1π νεῦρα νετίδμταγ » μυΐο ῥοῦ! 

Ι ΤΟΛ ΑΙ 

ἜΟΤταὺς εἴϊει ΠΡ εν 8. ἀπιαγεροῃε5 Μηδ 
4) ορτίπιο ᾿ὰτα εἴἴδι. τ Δ115 τος εἰ ἀπ|0] 

δῖ 

δετυίς 

το ξεὶς τὰ Ιοηρσο τεροτε γαγὶ ἀς [᾿ἀετε 5,01) Ρἷαβ κ 
τὶς φοἸ]οχιςης. Οροττεραῖ δυζειη ἤθη [ΔΈ 115 μὰν 

ἴῃ αίθιις 16 ᾿πσατ!ἀδ ὃζ στααίτεν ἰοαμΈΠ5 ν 
Ἰοίορβατιν ιδά ἀστὶ δὲ ἀτδογες π18}} ἀοσζεδῃν μῆ 

ἀς 4 αὔθῳρποι ,7έτῷ αϑ)΄, 
, οὗτειορέ, 



πὐνκοιββιμς φφρρρφρφρφφΓρρὁὍΠ
[ΔΕ ο ο π΄ αςςς.--.--- 

οδιοπηρργδης,» ποσί ςἐξ}5 ἀστίϑ ὃς ςδητοιηριίς,π αῖ- 
5 Ποὴ ροήιης ἀστίοο]α Γρ᾿ οητία ἔτυιόξαπι τοῖα - 

τοιγθοογάατγο (οἰ ίταπι Π]απὶ ν ἰταπι» ἰὰ 04 Πσρῖ (- 
ΡΙεητίδη αἰ πατι ἀ Ποῖα ἃς ἀοοοΓον δ φιοά πηαχι- 

Πγμπὰ οἰϊναχιοος Θχ αι αγαγο,. 

υἀἹννο Ῥγοούγιεγο. 

Οπεγαυίαμι ἀοοί τς Απδίξαῆπ5 υ δῖοι σε. 
Τὰν ΒεΐΠαπὶ᾿ σοῦ 5,.[5 4 πε άπ δἰ 40 ΠῚ Ραϊομτῇ 

«πον ς τἴδι ἀε(οείδαι οείατι δ6 1} πποάπηι. ογπε- 
[τὰ ἈΠ αΠ) σερῖς 40 τεπηροῦθ 116 ΒεΙ πὶ δά- 
ΤΠ ΠΈγα ρας, Ετ ροίτα λπ| τοασηιοθις αυϊ 46 πὶ ΟΔ ΠῚ" 
Ραμ ὑδοῖρ οι ἀΟὨ}}1115 νοίοθαι. ΑἸτον ἀσησοίανο- 
ἰαὶς ροίπάοτε αἴ ποθὴ στγατ]ς, 56 δζ ργθο! τη ἀςῆη!ι- 
ἘΠῚ Ψ τ ΕΔ ἀς σοπτείαέξα σοπποίπηζουν τούς 
ἴδῃ νοτὸ ογίδα ααταπι αὐϊογεις (ούπεῖ τς ραν αζι8 

ἐταϊ (οἰ ογα ἀστὶ ργεσίσπι. Ἀττι ςοΙ Σ᾿ ἢ) ᾿πτοῦ - 
ῬΕΙΪθης οἰ ΠῚ πὸ ος ἔαοογθιτσσαι οἵα ρεσα 
Δί τηλλης. Η της ᾿πάϊρπατίο ἃς ΒΕ ΠΠυπ}. 51 Ἰρίτασ ἔὰ- 
ΟἹ 1] ασίαπα ρεϊα[τπὶ οἵ [Δ ΠῈ τ6 5 αὐ πος ροσποηϊαῖ, 
ἀφίϊηθ. 511 Ρυϊα5 ΝΘ ΠῚ (ο᾽ογγιὸ γῦ Γα ]ΟΠ6 ΠῚ αρυά 

᾿πάϊοος τοάα5.Ν 6416 ἐπ} ἔλοοσα σα] 1411 1:18- 

ΓΙΔΙ.» ΘΠ 016 Ραζατα νΟ ἸΠ1 ΔΠ]0Ο5. : 

Ζομάηο 8 φβ ῥα. 

Μὲ: Ροηα σοπτησαῃξ ἐρίορίο δ Ια α Ὀ 1} 

Ἐρὶρμαηϊορυὸά πος ἱπηρίοιας νο]πρτατς Νά 
ἴς θοηαη οἵατογοὴν ΠΟ  ΠΔ4Π.8 1815 τ ΠΠῚ 1Π96- 
ὨΠ ΠῚ ἃς τποτος απλ τι ἀϊσςη! νῚ ΠῚ ἃς ξαουϊτατξ αὐά- 
ΤΆ ΓΑΙ ς οἰξαραῖ, ἰτος εἰϊ ἤτηρίοχ δηλ ]ςι!5 γίάεῦα- 

Τ15». δζ ίξρε τὴς [ἀἸ αταραϊ» ἸοσαΠ5 ἤταυΐ νοῖρ]5, 14 
“υοἀ τὰο ποταΐης βαοίεδας. Τὰ οπὶπι μος δαμη ἰ0Έ- 
ἴρτας. ϑοῖς ααζϑιη 404 }}5 ΠΣ Ππτφαδά οὐἰαπὶ σταϊι: 
{π| φατατοτ, ᾿(οιτὸ οείαμι το  οἰξιι5 ἤπλ8} πα 1] » τυ18 
νοὐθὶς (αἰ πῖθαν πποίαηο. Τὰ νοίὸ ἴπ σαι. 51 6- 
ΤῸ ΘΧΙΘΊαΤη τη {8 ς ερϊΠοίδαι; φοοορ ἤει (λας 
᾿ἰθηϊτοσ Ρατγυαύίη (ΔΙ ατοπὶ ἀϊοθης απάἀϊξηίααςε. Ν 
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Μ ΑΙ γα] ὰ Ροτοβῃζ » ΖυΪΟ6116 ταηάοηη {ὑπ 

. 71 τάζο τ 4]ο ποίεεδ) ἀρ μλιη αβοοσγθησ, 
ΟΛληταη ΘΠ ἀοἰοΥΘ ἢ) Ροιοοροιήμι νου! 5» 11 ἐς 
ἀ!) ΔΙ 5) ΠΟ ροἤητη ΘΧΡΓΙΠΊΘΓΕ. Θρά μὶ («τὸ 

ἰφηάςῃ; αἰ πα σοπίοίατίο οὐίατα οἰϊτρσυιιδν 5 ρατ- 
ΤΙΟΙρας ἔλθοις τιμηι οὔ ἀυΧῚ » ὩῸΠ ΟΧ οὐπῃὶ ραγῖς 

Ἰπα ΓΙ] 6 πὰ δ φαϊαπλϊταῖοι,. ἸΝᾶς οηΐπ Πα! Δ πὶϑοο- 

ϑηοίσοτίς αὐγιιπι ὃς ἀτροητιπα ας (ρ] ἐα14ας γοίζος 

ὅπ {πηλπτὰ σοπιοπείοης νυἱσὸ οχροταηταγ » ἰπΒτ- 

γηγηη οἵϊε τθι ὃς αιἱηἸ πιὸ σομ!ἴαητξ» ΠΟ» Γθθο σὰ 1 

ῬοΙΠΊΔοπεῖς ροϊτοίϊαις, Παυ14 ἐπὶ 4} νυΐτ ἀἰσρεῦα ἃς 

ἀϊἤταῃεις ροτοίς . )οὐϊγληας νογὸ ὃς [Ἀρ]ϑητᾷ αὐ. 

48 ̓πηρουῖτι5 ἀογάθταγ ας τοηζοιπηίτας Π40}]ς ες 

οπιπι ἃς ἤχύτο αὐ]ὰς ἱποό[ππηρειπη»ᾶς ἴῃ νηί ποῦς 

[πὰ ἢ οὐδ ἂς ργα τἀ μτίις υὰῃι ντὰ ἰατγοηίρας 

ἐτιρὶ ρος. Τα πος πλαϑ 5 ἱποιπη τον πες ἀιαρὶ  ἰὶς 

δ οιποάίαπι νοδὶς οριβ οείτγαις, πλανμ 5,880 ἅτ 

Ἰη 5,4 τς συ οά μη ἀοὶς. 

μεν πὰρ ὉᾺ Ῥαηη}ο Ογαπηγθάεῆοο, 
" 

ΠΝ ορίποῖα πλφα γοϊπρτατομη, ἄοϊος εχ ἷΔ- 

κἰ Ἂ ττοοῖηῖο αυοί ὩΟΠ ὈλΙΠΟΓΕΠῚ τοι τ Ὡλ1Π1 Ρετ- 

ταν ρατοηοη1», ήδπι ἢ! ΘΡῸ ΝΣ ἀαπηπαπι δος ερ 
ἴξιῃ. Νεαιο Ὁ τπςτοάδι6. Ναῦὶ ἢ φυῖςο- 

τα) θοπα (πηΐ ΠΟΠΠΙΠΏΙΔ, » ΓΟΙΠΉ 115. εἴι4}} 

βόγιηι (οἡοοι οἰ εἰορῦο. 56ὰ 44 μας 4οἶ6ο: 

ΕΡΙ5ΤΟΙ͂ Α. ἂν 
λὸῦ “πειϑόρϑρος, εἴθ οον Ἷ, αἰρῶν χφριδων ἐν οἷς 

ἄπορον σοφίας καρπὸν τοις γεωργξντοις δέτε τι, 
αὐαμνήδϑηητι δ] σωωυήϑων ὠκεοίνων δχντρλξῶν ἐν 

αἷς ἔγες: σοφόν τι καϑεὶν κοὴ ο)αξωι καὶ τὸ δὴ μιό- 

γιςον συφραήνειν τοις φίλεις. 
Αλφίῳ Πρεσξυτέρῳ. 

ΠΤ Οὐναυτίον γέγονον, ὃ μδρ αὐαςείσι Θ΄ ἡσυχίαν 
ἀγ4. συ δὲ πτολεμοεῖς, αἰ Ν᾿ ὅτε συ φτιρέπον, ὥτ᾽ 

ἄλλως κολόν. βούλᾳ σοι φρῴσω καὶ τῷ πολέμε τὸν 
πρόπον. ὃ κορνήλι Θ΄ αὐαςασίου χωρίον χατέλα- 
(ον, ὃν ὀνεῶν Θ΄ ἐπολέμει χρόνον.καὶ ἐπειδὺ φίνε- 
Ὁ.ὃ μὰ ἠξίου τὸ πεοίον λαίξεν ὃ δεαι ότης. ὃ δὲ 

γεωροος ἠξίου κοκ πάγω; ἀλλ᾿ οὐ φρφοῖχα.ἰλλὰ καὶ 
πιμίω ὥρλζεν, δοξε,ὶ αἷξὸ δ ὠνῆς ορώμαοΐ γι- 
γέται. ἤδη σὲ (ἢ τὸ λευσίον φέρων ὃ κορνήλιος ἐζε- 

μος ἰώ καζαϑεῖναι τίοῦ τῷ χοθίε τιμίου. σὺ ὃ ὩΦρο-- 

ασεσον ἐξαίφνης ὠκέλοίες μιὴ τῶτο πὸιεὶν. σὸν εἶναι! 
τὸ κτῆμα φάσκων. ἐντεῦθεν ὀργὴ κοὴ πολέμθθ. οἰ 
μδὸουῦ ἀσγοοὶς κοὴ ὡρὶν δίς ἡμὰς ἐλϑεῖν τὸ γ459- 

γὴς δχάλυσυν.ει οὲ δοκεῖς κι δ᾽ ταχίς ἰρυ. ὡς ἰδ 
εἰνζᾳς ας ἐποδωώσων σὐϑύνας. ὅτε γὸ ὠςμοεῖν οὔτε 
οδονοεῖν βου λοίρεϊων ζες φίλοις. 

ο΄ Ζοναίνῳ Σοφιςῇ. 
Ολλὼ κα γειϑυὶ ἡϑοιτο δπιφανίῳ τ χολῳί. 

ΠῚ περὴ μα ἐἐπλησεν ἡδονῆς. αγουϑὸν γείρ 

σὲ βήτορᾳ να λῶν, μἰοἰλλόν σε δ τρόπον ἡ τον λόγον 
ἐθτιύκαζε. τὸ δ᾽ οὖν κεοφώλωιονφίλος ἐσόκᾳς ἀλη- 
ϑινός. χαὶ μι8 «οφοσεῖστε πολλοίκις παίζων ἄκκα τῷ 
λοίῳ ἡσξξοσῶ τῶτο ποιῶν. σὺ γὸ τῶτο “οραήςιν κέ. 

λόίες.οἷαδα οἷος ὠκθινός ὅδιν ὅτι ὁ χώφιζς ἐρα- 

ής ὐμοόλᾳ κἡ ὁγληθὸς ἰεὺ ϑειριο μοι οὐοσὶ σϑ χαϊ- 

ρειν κελούων. σὺ δὲ αὔτιος. εἶ γοίρ μοι σμεκρζεω πέ. 
πομφας δ)ιςολίμ, ὀπόλαζξον αὖ ἡδέως μικρᾷ χαί- 
ρΞ" οὐ πῶν κ, ὠχόσεις. 

' .- Οὐλπίᾳ. ͵ ' 

Ακοὶ κα κῶς ὑστολροιντο. οἵτινές ποῖ ἥσοιν οἱ ἃ 

ἀοσνα οὔχον ἕτωυ πονήρφς ὀζεϑέντς. ὅσον γὸ 
ἡνιόθην ἐγὼ καὶ τοὺς ϑεοὺς ἐκ αὐ ουνα μΐωω εἰπεῖν. 

ἀδλά μοι τὶς σὐτυχὼς ὀψόποτο,ὐοαπέπηωνο πα" 
οαιμυϑία. ἧς καλὸν ὑμαξ κοινωνξῖν ἐνεθυμήθην, ὡς 
εἰ παντελῶς ὥχγρηφος ἡ συμφοραί νωῦ γὸ δεθαμότα- 
οον γνώσεεϑε δτι χρυσὸς κἡὴ αβγυφος κοὴ αἰδιφανέϊς 
ἐδῆδο, Οἷς μδὺ πολλιοῆς «ἰδεκόχηζν. ἰξέξαιον δέ 

Ὥ χοῆκο καὶ ἐχ ἑςηνὸς εἰοϊὲ τῷ ἔχοντος ὡς ἀληθῶς. 

εἴγε τοῦ βελορμδύῳ δεαρπάζᾳν ἔξεςι.τοὶ ὃ μαϑήκῳ- 
(ἡ συφία τοῖς μδρ αὐοήτοις καία!έλαςον. ξέξ γον 

δὲ τι κτῆμίοι κθὴὶ ποπηλὸς κοὴ αὐώλωτον χρὴ τὸ ὅλον 
χρῶφγον ληςείας. τότε κῶλον αὐτέχετε. Κὶ εὀοότι 
φῳοὐς φυλακὴν σεήσεο)ε, οὐ τείχοιρ. οὐχ ὅπλων,οὗ 
φυλατόντων φαλοίηος. »ΞΣ 

Πώμπῳ Γραμμιατικᾷΐ. 

ΠΑ Φείλετό μου καὶ Ἀλιςολῆς,τίω ἡοίονζωυ ὃ λη- 

λ φείας ἡ λύπη.οδὺ ζω ἐχ ἡεῖον ἡνιώίϑην ἐγὼ, ἢ 
Α 4. Ἄγ. .κἡ ς Γδρεῷ δ, τς ΜΑΣ ἂν λὴ ς 

εὔπερ αὐτος ἐτύχανον ὁ πεπονθώς») 9κ ὠπήθθνος ὃ 

λόοος. εἰ “εὲρ κοινὰ τῶ φίλων κοινὴ δήπου κ) ἢ τέ- 

των ἀφαίρεσις. εἰ λλεὶ τί ταῦτα σωναχβομαι. πάν- 
᾿ΝΝ ἢ 



453. 
γῶς ὃ τῷ κέροους χρε! ων, θὴ ζημάας ἐϊερᾳ τής. ον- 
τεῦσεν ἡμῶν ἡ ὐοψμυϑία. εἰδ᾽ ὀρθῶς γινώσινω, βε- 
λοίμκίω ἰδασξ μανϑείνειν. 

Διοδώρῳ Σχολαςνιζί, 

Ιήλλαξοεν ἡμο. ς ὃ κοιλὸς ἡρόσοίζς εἶπε μϑσι.- 

κὸς τυΓχάνωνυἱρρι δ ὀρφέα κὶ ϑάμυριν ὠκέϊ- 
νον, ἡ Ἃ αὐδρὸς μεσική. νῦν γῶν ἔγνωρμᾶν ἀλλήλες 
ὥασερ ἐν νυκτομφῳ χίῳ φορότερον πολεμέντες.χὴ εἰ- 
ΡΗῊ συχνήν λα κρᾳτήρᾳ ςήσοαντες,οἷον ἐν εἰρήνῃ, 

α΄ ονεδοὶς ποιηστώμιεϑτι ϑεῶν μδρ ἑρμῇ, ανθρῴπων ᾿ 
ἡφοοδτῳ οἱ ἢ ςοίσιν ἡμὰν μόλις οιέλυσαν. τετοις ἃ. 
ορντες Ὁ ἐορτ,} μὰρ κωμῳδίαν τ αἰαιδῶς αἰδιζέ- 
χῆσαι ὠκλαλεὶ «τὼ τ φιλτώτων, αὐτῇ σκόθῃ Ῥ ὅχ).- 

ςολῶν ὡξελάσορδμ,εἰσκα λεσοίμδρμοι ὃ πᾶσων φιλί- 

αν σορυφορεὶ, Ὁ πειϑο, χώραν, ̓  ἡδονὴν ἢ; Ἑρότον, 

Σ ἔπαηνον. τούτοις κα ϑίσω μὰν σεμνότερον ϑέατρεν 
εἐἰπειπόντες κωμῳσίᾳ μησὶν ἐγοχλᾷν. 

Ζωσίμῳ Πρῳτοαῦ.ντι. 
Τ' πλέων “ιοεστόθης.οἢ οἵδε. εἰ »ὺ ΝᾺ λυςείαϑ 

δ νηὸς ἐπέξης. δ οἱ δυνατώτατοι Ὁ παλαιῶν. 
οὐση᾽ αὖ κατ᾽ ἐμπι Θίων δῇ οἱ πολλοὶ ἥρνωῦ θην, 
ἀλλὰ πόθῳ φιλτάτων αὐ δρῶν τε γὼ τόπων. ες τέ σοι 

δ φίλιον μὴ οὐχὶ συμπλεῖν, λέγην ἐϑεμις. ἐλλά σοι 

σβϑοιτο κὶ ἡ πόλις οὐ μδρὴς μ᾿ ὃ ϑώώλο ἤ υνοτὸ τυχὸν 
τῷ ἔρφΐος οἶδα φίλων «οός φίλους ἐπανήκοις. 

Σωπαάξῳ Σοφις. 

πήνεσα τῷ καλοῦ κωνςοιντίνε δ' Ῥόπον,κ τύ 
γὴν μεμψα μδρος.ἐσει γὸ εἰ καχάρμος ἰω μι- 

αἷ Σπολαύειν πόλεως ἃ πατρίδος. νυ ἢ, γὰ ἐσό. 
Χο Τῇ τύχη, πολλαίν αὐθρούπων ἴσὲν ἄςεαπλανὰ) 
δὲ κ! ζήτησιν βία. »ἡ δ ὕσοοίαν δποσεμνύνειν α᾽ αἴ: 
κάξζεῖ) ποιητικὶ ἐπαϊγενλόυδμος οὐκ ὡκ ἃ ἑγχλά- 
ὃ Θ΄, ἀλλ᾽ οἷ ἰταλίας πεποιηνδμίω, ψοφέϊ »οιυῦ 
θαρυτι καὶ ὑάβογκον. μα ζαύτης πορϑσελϑων ἐσεῖ- 

τὸ μ8συμμα γὸνν ἀγὼ οδὲ σου πάντως δὲ ΚΟῚ σὺ δζᾳ- 

στύσάς τρὸς ἕτερον. 
Ζωσίμῳ Σηφιςἢ.΄ 

1 μδρνέος ἰοῦ ὁ γρυςὸς παῦλος, ποιντὴς δὲγτι- 
ἘὩ ἀξιος ἰών δὲ σεοιητὴς οὶ γέρρον. ἐμ.-- 
φότερυ δὲ ζαῦτα τοῖς ϑερῳποίειν εἰδότος ὄχιζη- 

τεῖ τούτον εϑέλεις ἘΠ) κοὺ «σρῶτος χᾳ λῶς γε ποιῶν. 
ἔχεις οὐ ὃν αὖ ποιήοᾳς. : : 

Μαρινιών ᾽ ὅσο ὑποτων. 
Ων ἐδ γυμνασίων ὃ καλὸς πύντων,φΦιλοπο- 
νίχ Ἰὰς ἀἄγγιες οἵου δραμών, μέγα ὃ ἦτο συμ. 

ξώ»λεῖ τοὺς μαϑημάτων συνλογήν, μέλ ῳ ῥή- 
Ὅρικῆς ἔγνω παλωσκαΐᾳ. ΚΘ νόμων φορφσέϑηνε 

ποικιλίαν, κὸ ὅπω ζ΄ πόνων ἐμπίυπδαῖ). ἀπῆρε ὅ 
φορὸς ὑμας ὥασερ ὠγαϑὸς ἀϑιλητὴς εἰς ὀλυμπίαν 
Ὁποδυυδμ, ἡδὺ μδρ εἰς ἀἴῶνα, πτερεσκόύασ ῥδος χᾳ 
ολῶρ οἰ ὃ ὑμεῖς ἐνυπνούση:, ὀλυμσιονίνωνν ἐ() δ νέον 
μαν]δζομαι ἡἡύοιτο ὃ ὑμας λαμιαεως ἀγωνοϑετεῖν 
τὸ ἄθλαᾳ τιϑέναι, πυϊμῆς ὁ πάλης ἀλλα λόγων χῷ 
σωφροσύνης. τοοσφϑείγομα, ἃ ἐνοθοϊξόϊατον Βίκτο 
οι. κοὴ τὸν αὐράξλεηηον Στέφανον καὶ δ χαρμάςτο τον 
ζωαύνην, κΚ Ἰὰς ὑμοετέρες οἰκείοις κοὺ ἐμριὶ ἑταίφρις͵ 

ὈΙΝΕΚΛΘΟΙΑΝΜαΆΘΟΟΚΥΜ ἜΗΝ 
ἃς ἀλη Π: ΠΟ -. αἱ (τ ρἰαπὸ χη] ἰπογοὸ Πιρουοῦ» 

ὶ Ρ ἡ Δῃ νοιὸ τοτὲ 
Γὰ έ 

ἀογατὸ Ρατίεη 5. ΗΠ Ἰης ποδῖς (ο] φει1}. 

(φπεϊαπηναἰ5 το ουριο ἀϊίςοτςα. 

Π):οάογο διβοίαξίέεο. 

Ἑάυχίτ πος ἐπ στατίαπι ργο  ΓῸ15 ἀρ} 

απιρρο Μιμηῖςα (οἰδεία; ροτίτι5. ϑιιρτᾶ Ομ ' 
ὃ. Ἴ δαιγειη "Πα ,οΕ πουαΐηις Μιμῆοα, ΝΌης ἘΝ 
ΠῸ5. δ ἸΟΘ ΔΘ ΠΟΙ Ώλ15.», ἀηζοα αὐ]: ποδία έ 

ΡΓΑΠΟ ςοΠΗ͂ ροητος ἃς ρὰχ ἀρυπάὸ ον, [(ἀ ΚΟΥ 
{τατιιδηταβ ντ τη ραος , Πρδαμηίμα ἔλοίδυν ἐχ δ’ 
Μετζγοιτγίο,οχ ποιιιῖθυς ΗΠ εγοάοζο, αι ςομεγο ες" 
Πἴἀπν ἸΏτοτ Πο5 νὶχ τα π θῃ) οοπηροίμοευητ, ΚΗ 
{ξαττι ἀσοπτος, Οομα ἀΪΔΠὶ» Ζιυς ἱπυρυάδηιονοιΓΟατ 

ἴδ 115 ὁ δτιτῖτ τος ἀμ! Π ποτα, ἱρίο πιοιαπῖ Δρρᾶ- 
ταῖα τ ρο]ατηυ5 ἱπιγοάποςηῖος αυα ΟΠΊΠ6Π) οὐ 
οτίηι {{πρᾶϊ ἃς ουἱοά πητ,ροτῇ παποποθν ΓΔΓ14Π}» 
νΟΙρταζοι»Ρ] αι 9] 6}. Ε]115 σταυι]ι5 δέ ΟΠέ" 
{Πππι5 Τ πδαῖγαηι σοη πἰταδηνις», τη ηοίδηζεϑ ῦτ 
ῃγράϊα ἢς τηοϊοίϊα ἤτ. 

Ζοίν»"» ΡΝ ΟἸρῚ. 
γὸδ ὁ παυϊρατιοῃὲ (ΔἸ ἐπαίοτ 5, 
Νόοἢ δηϊη ςΟὨ Ἐτοηἀ1 ἰαττος 1] (48 

ἄριὰ) φομ( εη{{| , χιιεπηαάπιοάαμν ἀρυα νειοτόν» 
48; Ροϊξητία να]οραμς ρτα (του 15» 66) νετὸ περ" 
Δ 41, ποπιδἀηγοάυμη μος ποῆτο (δουΐο ΡἰαΓΜΜΙ 
ΠΊΟΥτΑ 65) (64 ἀεἤΠάοτῖο απο Ππππογυπι ποι ηυΠὶ 
ἃς Ἰοςοσιπλ,νς ΡΗ αν ποι δὶ τητεῦ πδυΐραη υἱλ 
φάξι Πρ, ἀΐσοτε ποίας ἤτ. 9 Ρύθοοῖ νῖ ετ!α1) ΟΜ 
τας ἰδ] ροΐδ πιάτο γεοροίϊτα ἔς, ὃζ ἀιηοσς Πλ1}1 5) 
Ὁ ἁηλὶςὶ5 δὰ ἀηλϊσος ποι θσζαίο, 

2 

, ἐν νου Ῥταοαγ (ὐομηϊδηςὶ πὶ το γο 5» [ὉΠ|)8 
ΘρτςΠοπάϊ Οροτίοθαζ θηΐηι ἢ ὕδδζιις εἤεινηλ 

σνυιζαῖς ρατγία ἔτι Ν μης ἀυζοπν, ΑἸιτες ἐπ πὶ ΥἹ 
[μη οἵδ ξοττίιηα: » πιαϊτοσιαυ ΟἿ ΜΊ11} νιθε5 ἢ 

᾿ἴγαιιτ, Οὔογγαῖ δῖοι Ραγαηάὶ ν ξει15 οιυ2) ὃ 
ἐροίξατοπι Θ]ουῖασὶ σοσὶτ,ροξιςᾷ αττθη ριοβιδονῦ 
ὃ Οὐαοία [6 ἐχ Ἰτα]ϊα ργοξεέζαμη, διγορίς Ἰσίταγ β13" 
ὉΣτοΥ ἃς νἰττα ἀἸσπίτατοιν, (στὴ δος ἀοοθά ει 8 τοβᾶ" 
Ὀαττης νι ΠῚ αἰχη ο εἰσ Ερο γυγίμηι τὸ. ΝΟῚ 
ἀυδ νη οἰ π]ὶ αΐη τὰ Ζυοα; (Δ! ατπὶ (15. 4ἀ αἰϊμπὶ 
Ροταάμπέϊατα. 

ς' ἡ 6 15 εἶδε ΟρΓΙ της ῬΑι 5 ἃζ Ῥοοτδ; ποποῖό 
. :άνρηυς εἤτει, Ναης δὲ Ροξτα οἰξ, ὃ ργουρέξι!ϑ δι 
τατος. ΕἸος ἀτῶρο γεχαϊτῦτ οἱ (δ σοίοτο (οἰληῖ: 
Πογαιη (οαἰθταῖς ουρίς εἴτε νῈ] ΡΓΙΠΊΙ5 βοηθοί" 
ἀρ. Ηλθες Ἰρίτιν ἀς 400 δεηὸ γηθγθαγί 5. 

Δ 1αγιημί ἀπο ἃ ςομ π  φας. τ 
ΤΣ ἰλῖς Ἐχοθτο τ 15 ἡυα (αητ ἀριϊά ΠΊΘ»ΕρΤοΡ 15 ΡΟ’ 

τοη, ιά!ο ἃς ἰαθοῖα ΟΥφΘΥ5 ΡΓΘΓΟΥ 18» (Μυιά ὔ- 
τῷ μος δά ἐἱϊ ({ςἰρ᾽ ματι πὶ ςοιηριαῇδποπξ ργοάς φ 
ἀείηςερς ἈΠοιοσίςος ἱπιδιδὶς ὀχοργοιταμμεηῖᾶ δ 
Ιεριπη δά ϊδοὶς γαυ δταῖθηι» Π66; αάπυς νη Π1141Π| ὦ 
δοσθυ» ἱπηρίεταγ. Ρτοξεδες 6ἢ αὐζοη δα γοϑ [41 
4ιι4π θΟηι18 ριιρ}] κά ΟἸγιηρία σοπτοηάεη5,14Π) ἃ 
ςζογίαπηθη ποαηάιαπ) θ6 6 Ραγαῖις5 ὃζ 1η{{ υδϊιδ, 

, Ομδά [νος ἱπίρ σαποσῖτὶθ, Θη ἀφ μη) Οἰγιι ἰστὶς Ἵ 
ἔοτε 1 ΠΘΏ6η} νατίοίποῖ. [Γἰςθας ΔιτΟἢ. οδ οί ἔ: 

4 ἀὸ Ιυμάος ᾿πξίτιοτο ας Ρταιηϊ ρόπετε πό ( 
᾿δοΙαέϊα, Γξὰἀ ογατί οἱ ας (ἀρίθησις. 54} υῖὸ ποῦ] 

ργοδὸ [(ἅο. 
{14 η- 

δοραίγο δΌῤ} δα. 

Ζοχί»;ο δ. "16,4. 

ι 

"- 
{(ππλαι Β Ἰδεοτεπη » δέ Ἱποίγειπι ϑτορΠΆ ΠῈΠ}» ἵ 
ΒταυοΠΙΠτημπὶ Ἰοδηηθπι, ὃς γεῖιος ἐμ 410 
τυρόίαιο (ράα]ες.. ὃ ξ 



, ἄξφὴς χαίοτο. νεῖται ρἰαπὰ [ογῖὸ τάσε!}ς» 

τους αδρῥαι τωι δοην δηδανρρο; κνοθιαμααθααικονν "1... ἀριαππακον οος--- ----.- 

Ὕ 
ΤῊΝ ἘρΙφῬαμὶο δηρίάῥεν , ἶ 

ΤᾺ) ΕἸΊ ας απγατοτίριις» ἢ οτίαπι, φα ει αν 
Θ- 

ΤᾺ νι ἀθτο Ποραι,ίβεις εἴς αἡ ἀαπάαπι ιποτί οο 

Ἰλτίοηςηχ. Τὰ γογὸ, ὃς φηὶ υ1. ὃζ ΠΟΥΡΟΣΊ5 π
αρ! ηε5 

τοχαϊτὶς. Θουπιοηος ἰσιταγ παθητοια ρογίρί σας ΕΧρὶ!- 

(Δηζος , ἱρἤπι φηΐαγιπ ἀροϊτὸ ἀε(οτγιριιηζ.» δί υδί 

νάσηάιιην (δ ϊοαπτ, Πα ἰσίζαν ἱρίιι ΤΟΙ και 

αὐ νος ὑγοίϑεει ἔπης. Ερο νοτὸ σοτταπι σοΠΒἸτατίιπι- 

αὺς Ῥ εύνρα πομάσπι ἱπηασ 18 Ἱπη ας 
ι 

Οἵ6 » [δα τα ποι απλοῖο νος ἃς τοαογεηζια πιοῖΕ5) 

ἀσρογῆτο οὸ χαὶ ρίηρσίς αἠ πα! ρδί εχαάυοτγίοηι [ς- 
ἃς πιεὶρίυπι 

ζΟμροπ ΘΙ: ρογγαἱ νῖ αὐζοπὶ ΠαΓαΓα ΠΟὨ Πρ ΟΕ, 

δἴααθ τηθαπι ἐοτηλαπι ἀγγθρίδτα ΡΙξζοΥ!5 ἀοχἴογα: 

ςοἰοτίδις ξοτιπσι, ὃς ἢυπο οἰξαραάτο» νῖ Ροίς ὃς 

ςοἸ]οσαὶ ὃς νἱάοτο πο; πιϊπιὶς μαίροτε 115 αυα ἜΠΗ 

Ρια πὸ (πης.πἰθγαῖς ποθ 5 ορυ!Πλι18 ἘΛυτ 
1115» ὃ 

Θἷμις αι οἱ αθεητον ἃς οὰτα νοὶ ὕρταῖς Ὡλαρς τοὶ ς- 

τας υοά γἰμια ἰ α5ρατάπμπι εἰς νΙάετιτ, [εἀ οδίοτ- 

πλτίοης ἃς ουγα αδοτοϑ δἱ πατιραπλι5 ὃζ αυφίι οο- 

Οὐ τα "λγι15. 

Ομ 4110. μ 

Ἐτὶ ρξάασοριβοίας 40] ἃ ῬυΕΓΙ5 μοάϊς ἀυοῖ- 

1 υτοὰ τπᾶρηὰ δυζογιταζο ογαξ ρα ριιθγοϑ» 41} 

πϊμὴς φάθὸ οὐ (ογα 1115 ἀρροῦοῖ. ἘΠαΪΠΊΟαὶ γῸ5 εἴ 
ἔοσταμα Οἱά "σίτοτ πο 5 τ Γογοτηα αὐ ΔΌΧΊ 1 
ορέμιηας ποὴ ἀάϊογίμας. Νόπης τι ἢ σα! Ρ Δ. απ] 

ὉΠ} Στ ατ (ξααἱτογογερεητὸ ἀοχιτᾶ, 8 [δ {γϑβυ 
Ρτααογ το ρος ἔοττιηδ;» ἢ ΠΟῚ σοίε5 ρὰρ- 
ΠΔΏΓΘΒ Π] τος, 46 (ρος οἰ. ραζίθηη δά ἰπογιηῖ ΕΠ ς 
τε δαζατος.Νο ἰσίσαν ΠΟ 5» 1068 νἱέζαυς οχ ἀἸοἱρὶ!- 
εἷς ἃς αττίθιις οἰξ, ἀρτογίοτθς τά ἀπι!οἰ τᾶ γ] θα Σ 

αυδιη ακ ἴῃ ἀτηηΐς νίταηι ἀσριηζ. 

Ιοφῃμὶ ῬγοΣ γ ΡΥ. 

ΝΟ. ἴατη ρυϊπιὰ πὶ» (δ4 οἱ πὶ τεοῦ Ἰοευζαϑ ἤπηλ. 

Α. Ὑ Εγαϊ δυζθη ΠΟ ]ς5 [δύπηο δριά ΝΙαπι αὐ 
οα- 

ἦπις τῖρας ται Μυῆς ςοἰ 4 εραυνς. Τοσαατας δατέ 
ἃζ τἰάοτο νἱἀοβαζας Γοτία ογατίο. ᾿ς ρας τιτιαίης 
ςδγιαιηθη ογας Γιά οί ππι ἀαδατυς Οὐάς 5. (οτεαίράς 
νετὸ ΝΙΊγειβ, 1 ἔογτηο ΠΗ Πλι15 ξαϊτ ΟΠΊ 1) Βομὶ }» 

στη ἔπρτα τούταπ ἃς ΤΠοΓήτοϑ » 48] ΓπΓΡ ΠΙσλυ5 ο- 
πγηίαμ πιδ (οἴομαι νθηΐτ» ὃς ποα ἰποα πα ἩΠἸηλυπι 

οταῖ, ΓΤ μετῆτζος ραϊπιαπη νοίοθαῖ ααξοττς ὃς ρύαθαὶς 

οἱ ργσηγίατα ογαζίο ἡθσὰς αι !Οα 14} ᾿ρροά!πηεπ- 

ἴο ΑΘ, σου)" τα» παγα δες σΟΥΡΟΥΙΒ ραῦ- 

ἴδῃ δ ἱποοιππιοάο ας ρογαθγῇζαζο ΠΟΏΠΑΠ8 5, ὃζ 

νίχαςο αὐ σαρ!!]ος Βοχιαίμεπι ἀοτθη5. απο Ἰσττατῦ 

ἰοζαδατα οαπὶ απαϊτοῦδυς. ΝΠ, δυτοπλ απά]ο 

ἴα (τὸ ποτα ἀσοφαταιο (ΔοΓ5 ργοϊαγαπα ἀορπ)ᾶ 

ταάίςαῖο, ὃς ογάτίοις σα! απὶ ΠΊΟΓς5 [τη ππαζαγο. 

ξ ππης α΄ἀβραζοῦ αἴ 0168 (ιθεϊροίαμης ἄς ἄτα 15 

νοτσα οούςυδζ ἀς νιγγατο [ητΟΥ οριιϑἐλοϊ ἃ ἀἰΠε- 

Γπητ, α 1 θ115 απο πᾶς ογαϊτίοῃς5 ἰαρ] 465 ἂς Ἰΐσπα 

ὁζαης ἰὼ οἵο. ϑ6ἀ θ6η6 ἤς ορτίηϊο Εππγατιο, 

μιάζεσα τ) μέχϑι Ῥιχὸς γέλω 

εἰεώζοιν ἀκέω κὴ τοῖς ἱεροῖς το! 

κρὴνιωῦ ὃ οἰκοδόμος κοὶ τέκτων ἐχξ 

γον) οἱ χορὸ ἵ σῶν λόγων λίϑοις κ0 

πὶ 1ηίογι- 

στὰ τὸν αὔθρφρπον. τα μδὺ ἂν τοῦ συνέπο
ι ; : 

καλὸν δόγχα κηρύτίοιν οὶ λόγῳ μιεταρυ μίζοιν 47. πολιὰ 

σί τι αἰδὶ τὴν ϑείων εἰπεῖν. καὶ «δὶ ἀρετῆς, μεταξὺ δ ἐργα
σίας δζαλε 

ξύλα λαλῖντες. ἀλλὰ πολλὰ κῴγαιϑοὶ γήδοιτο δὐτρατίῳ ταῦ χα λφί. 

ἘΡΙ5ΤΟΙ Κ᾽, 4“: 
Ἐπιφαϑιῳ σοφις ἢ. 

"ἸΟῖς φδυ ἄλλοις ἐδας αἧς κ)» ὑπόδημα Ἔ ἔρω- 
μδῥε φανέν ἱκανὸν ποφμυϑεϊῶς δ ἔρῳζῷ, σὺ 

δ ἡ ψυχῆς τὰ σώματος οἰκονας ὅιζητεῖς οἱ μδρ ὃν 
δόϊοι ἃ δζάνοιαν σειφαῖς ἑρμυνούονές, αὐλ ἀτεχνῶς 

ε τ γκς ἢ λὰ Ὑ ᾺΣ 5 Ἄὐλεϑν, δὴ ἈΩ͂ΡΗ 
αἰσογράφεσι δ᾿ ψυχήν. ἔστ᾽ αὐτο [ἂν Σζ, τορρὸς ὑμαξ 
ἐπὴραν.ἐμοὶ ὃ ἰὼ σεοοΓυδῥον μηκέτι τῷ εἰσίω λε τὸ 

εἴδωλον ἐπκαϊα)ραφάν' αλλ᾽ ὅμως αἰσχυνθεὶς δὶ ὑμοό- 
ς δε ͵ φοον ὦ 
ἄρον ἐροοίᾳ «οοσκαλεσείνδμος δὶ τὸ ζῷα γραφον-. 
ζα νὸ ὁκαντίον κα ϑή μδρος,ἀξεμίζοντι τῳ τοοσώ-. 
πῳῷ σεμνῶς πάνυ σιγῶν ἡ ἐμαυὲ ᾳἰδεςέλλων,ὠρῇ- 
χα ἢ τόγνζω τῇ φύση σιωυώπηεόϑγα). οὶ τ μον εἴσος 
αὐαρπαάσωστοἡ τῷ ζωρραάφε σδεξια;, τοῖς γρωμώσιν 
ἐϊκατατιϑεἢ) φέρεσει 1) νιοὺ δὲ; ὡδὶ σοὶ, ὡς φἰξε;-- 

γα! "ὃ ϑχαλέγεϑει "ὦ ὁρῶν. ὦ 1 ἐμοὶ ποιρόντου» μ(η-: 

δὲν ἐλαπῆον ἐγ ἀν. δζο κον εἰ ἢ ἡμῶν ὁ καλὲς συϑύμιος. 

κἡ ὑϑρ]άτα ϑείλαπαν ἡσέως ὑπουδι4.ὃ τοῖς αὐτε- 
οαςαὺς χαλεπὸν 0) οοκε, ἀλλὰ θεραπείᾳ τοιὶ πό- 

γοις ὠστω συϊζαλύψω μᾶρ. 
ἘΠκρᾳτίῳ. 

β ἧβκει παιδαγωγὸς ἰοῦ, δ σήμερον ὑπὸ παιδὸς 
ἀφο ρδνος. Καὶ σεμνὸς ἐοόχ ει τοῖς νέοις ὃ γι 

ἐλεεινὸς τω φαινόυϑμος. τοιῶτον αὶ τύ χη. τῇ ἐν ἡμιεῖς 
συναχθόμεεϑοι μδὲ.ἐ βουθεμδυ οἵδ. μὴ σύ γέ.εἰ ςρα- 

σιώτης ὧν, εἶπ᾽ οἰἴζαίφνης ὠπὸ «ἰωὶ σεξιαν ον ἧς ἦ-- 
οἰς σύσεν ἡ τύ! παρείλετο. ὧρ᾽ οὐχ οἴει (ιὶ καλο-- 
εϑύοις  ςρατιωΐξ, Ὁ λαφύρων ἀυτοὶ εἰς ἔρανον φέραν 

τὸ μέρος. μὴ ζίνωο ἡμεῖς οἷς δπὸ τ᾽ λόγων ὃ Εἴος, 

ΦᾺ ἐν τοῖς ὅπλοις ζωντων φαυλότεροι τρὸς φιλίαν 

ὀφϑείημϑμ. 
Ιωχνῃ Πρεσξυτέρῳ. 

“4 ἑ ἱ ΤΑλάχανα νιῦ μῶλον εἶδον ἡδέως ἢ πάλαι δ 

ὧκ μέλιτος χἡ ἀμυίϊϑαλων συμπλαένίᾳ κυ - 

πλον. τόξ μδὸ χὸ ἡ Χλ τὸ παιδὸς δγαΘολὴ ἀφηρθιτο 
τῷ μέλιτος ὃ ἡοθονυύ,νωῦ δ᾽ ὲ ἡ τῷ τρόστεε ῳρᾳότης, 

Ἰρυσεὶ μοι «δοκεῖν ἐποίει τα λάχανα. ἡσῦ γὃ πατὴρ 

ἐκ ὡκ δγαδολῆς ὠργμσμδύθ’, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αρετίωυ οὔ- 

γοΐας δ «ῇροακῳλῶν. χϑὴ ἐγείρῳν εἰς φορϑϑυμίαῃ 

εὐπέ τὸν διδάσκαλον. 
Στεφαύῳ Πρεσξυτέρῳ. 

Ὑνωῦ πρῶτον, ἀλλά σοι πάλαι οελέχθίευ, 
ἦν ὃ ἡμῶν ὃ λόΐος ὡὐδᾷ τω νείλῳ. ὅ ὠϑοσ Ιας 

ὄχθας τότε Τὶ μούσως σωυζπαιζον. ὡκοκόμιψεύτο ὃ 
εν ἢ Γ ἊΨ ᾺΡ - “ἢ « 2 ψ, 9 2 

κὸ γελᾷν ἐδόκει σσεόδάζων ὃ λόγος. καλλοις ἰωῦ - 

γών.κοιταὶ δι᾿ ἦσαν οἱ ἕλληνες. ὠγωνις αἱ ὃ Νιροῦς 
ὃς κάλλιςος ἡύετ᾽ δχηχθονίων αὐθρῳπων,κὴ ϑερσίο 
της ὃς αἴογιςος αὐὴρ τοὺ ἴλιίον ἥλϑε.κὸ τὸ χαριέςα- 

τον, τὸ πλξον ἔχειν ὃ ϑερσίτης ἤξίε τὴ παρέδχεν εἰὐτζ 

τὸ ἐθλον ὃ λόγος. κὶ ἐσδὲν ὠκώλυσεν ἡ δ ὁμύρε κω- 

μωοα μέρος ἕχαςον Ὁ σώμιᾳτος ὅπο τ παθες ὄνο- 

ζες τοῖς ἀκοφαΐ, νῦν δέσε σπε-- 
δ Ῥόπον 

ΝΝ 11] 

“-«: 

-ΞΞΖΣΣΣΙΞΞ:::--.Σ:--- -ας.--ἰς- πο το τξανο “ταν... “Σ΄ 
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456 ὈΙΨΡΕΚΒΟΒΥ͂Μ ΦΆΞ ΘΟΟΒΥ͂ Μ. 
ὅτι πολλαὶ πόλεις δχχραμοὼν, σῷ ὀνόματος πίώ- 
στις ἐνέπλησε. μιησιεὶς )ὸ ὠγαϑὸς λανθανέτω. (τ 

τῦἡ ζαύτην αὐέπτησε δὶ δ Χιςολὴν ὡς ὑμιαξ ἱένω ἐλπί.. 
σὲ μιετεωθίσας χρὴ μυοίζον κ᾿ πορζόμϑυ Θ΄. χρύσεα 
χαλκείων αὐτὶ ὶ ἡμιετέρᾳς Ὁ ὑμετέραν δ χιςυλίώ, 
ἀλλὰ μὴ καλῆς ἐλπίδος δχχμαῤίιμ. 

Σαρᾳπίανι. 
ἡ ἢ Ο παρ᾽ ὑμὴν ὠκήκοα σδράμ(αι.- κθὶ αὐτζωὺ ξοά. 

χρυσο Τ᾽ γῆν. εἶ ὧκ 2] ἱερέων ὁ πόλεμος ἀῤχε. 
φαμγπαῤ οἷς οἰρήνη τὸ κήρυ αι. εἰ γὸ ὅϑεν ἔσεισε σῶ- 
ὅς, ἐντεῦϑεν ἡπολλύμαθει; τὶς πόρος σωτηρίας; 

ἡμὶν καταλείπεται. ταῦτα μδὺ οὐὐ εἴποι τὸς αὐ οἷ-. 
μαι ϑρηνῶν. ἔγω σὲ σωωνάχθομαι κοὴ σιωνήδομωαι. 
αὐταρὸν μδρ γὸ Ὁ κινούνων ἡ πεῖρα. ἀκριβεςύάτη δὲ 
μεγαλοψυχίας βέσεινος ἡ ὧν τοῖς κινδύνοις σὐψυ- 
χία. ποίᾳ γὸ ἀῤεὰ κτῆσις νης γον μὴ φορφηγήσειτο, 
εἰμὴ κὶἡ ςρατηγὸν φαίης ἄραςον δ μησὲ πωποΐξ κα. 
τιδογίᾳ στολέμιον. ψέρᾳν ὃ σεῖ κἡ μὴ αϑυμοοῖν. ὧκ πο 
λέμ γοὶρ ἡμῖν εἰρήνη ξεδαιᾷται.εἰ δὲ μὴ, ἀοθυνῶς 
Σ πόλεμον ο)ενέϊμοιμδϑρμ. ἀλλ᾽ οἷα οδῶτε τοις φίλοις. 

ἐγὼ τῆς ῥητοδακῆς ἐρᾷν Φεὸς ὑμάς ὡμολόγουν, ἐλ- 
πίσας παρ᾿ ὑμδ σὑρήσην τὸ φαῤμακον, ὠλλιὰ τοὐ- 
ναγτίον γέγονον ἠνξήσωτε γεὶρ μαλον ἢ διελύσωτε 
δ έροστα, ϑέατρον τῇ ὅζιςολῇ συλλέγοντες Τὼ κο9- 
τον σιεγείρεντες. πῶς οὐ“ αὐ τις ὠτι κρίση τὸ παρ ὑ- 
μὴ μεέπωνέμνδρμον. 

Διονυσίου Σοφιςῇ. 
͵ [ Αἷλαι μδῥ τὸ πήλιον κοινὸν «διεασκαλεῖον δα 

ἡρφόων ἐδόκει, γονὴ σὲ ἡ ὑνυετόθα κὴ 170) μπσῶν 
“πόλις. ψχις σύσαν οἱ πατέρες τοις εἰς αὐτρῖς «ὡς 

ὑμαξ φοινύτας ἢ λόγους μιαγϑτίνειν ἡ λόγοις εἰσ- 
γα εογοεῖν. γὼ θαυ μκφιςον εἰοθέν.ἡ γεὶρ πόλις ἀῤχαα τὴ 
παᾶλαιας (υϑολογίας γέμεσα “δὶ ἧς ἄσεται ἀλ.- 

λα τὲ πογλὼ κϑὶ χῳλοὶ Κθὴ ὅτι χαλλιόπη ϑαυμᾷ- 
ουσοι τίω) πόλιν, ὑμὰν οἰὐδφκάϑηται τὸν ἑλικῶνα, 

ωὐοαϑέεσοι κἡ Τα ἀσελφας αὐτῇ πείθοι σιωνοικεῖν. 
ὃ ἃ ἑρμῆς πάντως ἐκ αὐξε 7) μὴ ἐ συνιπαζειν ἔ ἀ- 
δελφωςς.ἰγλὰ ᾽ὼ δπύλλων μεσυιὸς ὧν Θεὸς, αὕτως 
ἐρᾷ μᾶλλον ἢ τῷ παρνἀου δ: εἰ γὺ αὐ πλήσιον αὐ- 
τῶ οἰονεῖ “κα χαιρα δελφῶν ᾷ τὸ κάλλος πῇ συκῶν. 

6 πέρα “ελφῶν ὦ ἃ “δάφνης τὸ ἄλσος ἔνθα κοὶ τὸ 

ὕδωρ ἐπωιδ ανεῖ) Ὁ θεῖ χα τί μυσικὸν ὑπηχεῖν λέ- 
Π7).τὸὸ χα χλιξυν, ὃ διεόνυσος διδάσκων ὡς ὠληθῶς 
ταὶ Ὁ ϑεόν τελεταί ζαῦτα «εγείρει τρεσξοὺπ ας. 
(ὕτα συ[χαλεῖ νέους. δζῳ ἵαῦτα χα λίω ἐλτήζω Τὴν 

σῦποείαν "πρέϑωι τὠνέῳ. ἄλλως τὲ ὅτι πέφτετε-. 
λεσμᾶμος κερὶ γι παρ᾽ ἡμῖν καλῶν ἐν φβοασκσύῃ 
“πυόμδμος, ἀπῆρεν ὡς ἀϑθήνησιν οἱ τὸ μικροὶ μυςή-. 

᾿ ον τ ννΣ ω , ,ὔ ἢ ““᾿ 
ριᾶ φορτλερδμοι τ μεγώλων οδέγε τοίνυν δυμδυῶς 
δ γεαγίσμον, δοπκιφζων ἀνε Ὁ φύσιν ὡκ δ νυ ὅλι- 
ϑυμίας. «δ ἰωῦ 1) ϑείλατίαν πὰ εἰ γὴ πολλζω ἤπεει- 
δον ἐλαύνει οὐ μῴλα ἐῤῥωμδύῳ τῶ σώ ματι. ἐχέτω 

«ἴξ τι χὰ μεῖζον ΧΑ Ὁ ὄικολίω δεῖ γὃ ἰαὐτίω ϑαῤ. 
ξ ΡΝ βῳς σοω Υ ΕῚ [ω}} ᾿ ε ε ε πον 

δεν ληεδαιμῶς τοῴι υθ ἐφὼν νυν χρώτον ὡς ὑμᾶς Φόι-- ν ι ι 

ὅκα, ᾿ τς ᾿αἰδορηιης Ρυπγὰμ δά νο5 δἰισςπλ»8ς {11}Π10 οὐπὶ -τῶσεον ἐρζοτιεῶς τε προοσίεάνοι χα τι «ορὸς αὐτί 
«κ᾿ οω εἰ ͵ « ς ΄-“. Μ 

μδέως λαλέιν, ὅτ πολλάκις ὡς ὑμαξ Ἰοι. 

4] πλυἰτὶς γε ρει ρογαστγατίς , το ΠΟΙΙΪΠ6 οπηπον 
᾿ηρΡ θυ τ Νοιο δηΐπι θοπας [ατϑας. Η!ς ετἰάπ) ὮΝ 
(ὑλής γε ἤλης ἜρΜΕοΪδηΣ αἀ γος Π11{{616Π1;»}}} ῥοῦ) 
Δάἀάισεη5 ὃζ πηλιοτα ρσοπητίοης.,, δαγθάρίο ὥΠΕΙ5». 
ΡΓῸ ῃοίξτα γείϊγαπι ερηἸοίδι. 5ε4 τὰ ορέγαμα ἀλῖο»; 
ὯΕ ρυ]ο βογχίτμα ἔρος πος Πα. 

᾿ς ϑγΑΡ1οΜΣ- 

ἜΧΩΝ αιιοά ἀριιά νοϑ οὔτι σ τι μ] » δέ ἰρίμπι 
ἘΟΥΓΆΙῚ [ΠΧ] 5 11 ἃ (ἀσοτάοειθις δε! ]αηὶ ᾿Π1Π8 1 

Διιοιτ,αριά ατιο5 ρὰχ ρυσα ἰσατατ: ἢ δαὶπὶ νπάς [ι υς 
ῬτοδοςοΙ ἀεθδασ, ως Ρεγηΐοιος ας ρογά {10 εχϊίψι. 
{υδπδηι ἕάτιο [Ἀ]ειτὶς ΠΟ 15 το] μα εἴ Ηας ὍΣ 
ὨΘΠΊΟ νῖ Ορίπου ἤης ἰὩο ἢ γηὶς ἀἸςοτο μοί, Ἐρο 
νοτὸ {πὴ} ἀοἶθο ὃς νπὰ σαιάςο. ὙτΉϊι5 οἵ ἐμιπὶ 
ΡΦΥΙΠΟ]οτιπὶ ὀχροεϊθητῖα α ἐχημ! ΠΟ πιὰ πιδρηᾶς 
ὨΜΎΤΑΓΙ5 ργοθατίο , Βοηιτη δηϊπηιπι ῃ ρεΓ 5 
ϑότειο, Ὁ 4}15 δηΐπι ν)γτατ 8 ρο  οΠο ψυαπι οεττᾶτ 
ΠΘΠ ΠΟ Ρ ΘΟ ΘΙ ΟΣ τ» }} 1] τίη ἀπςοπι ἐξγόπημμ 40 
ΡΓα  λητοῖ ἀἸςα5, αἱ πυπαυαηι τη Ποίξιι οὔίρος 
ἔξιιπι νοητ, Ἐργθηάῃμ οἵ Δ ΘΠ)» 6116 αἱ Π156 
ΡΙΙςΙοπά τς. Ἐχ Β6 110 θυ Ρὰχ ποῦς σομἢγηατας 
δζ νἶγο5 φο]]1ρ τ. 51: πιὰ» πΠτοπηιὸ ας {ΠΡ ογα τ 
τοῦ δον τ! ου μην: [ρά “αοιηδάπιο απ πλοῖθ 

ας τἰ ρους ἈΠότοτίοαμι ξιςιϊταϊδηι δηλατο ριῸ- 
οἢΠπι5 {πὰ ἀριυά νος, Ρέπι ἢαῦςη5.. ΠῚς ἱπηροιγατυνα 

ἃ γοθ 15 γθῃ)θά]μη), (δ 4 σοητγατίθαι διιοη τ. ΑὐΧ  Ἐ|5 
ΘΠ} ΠΊΔΡ 5» Ἰὼ 11) Ἔχ ΧΙ 15 δου.» Ἱ ΠΘΑΓΓΠ1 
ορηξοϊα ςο]]Π ρϑητες ἃς Ρἰδυΐιηι οχοϊταητος υοη,ο- 
ἀο 1θἰτοσ ροι πὶ ἤος Ποὰ ἰῃ Ρίδοιο μαθοτῶ φυοά 
νΟοδι ἰδιά δος φΠΠοΙτιτὸ 

Διομγῆο δοῤῥ δία. 

Θ᾽" Ῥο] αὶ σοσηπλιπὶς ἀοςοηάοταπι Ἡοιοῦ 
.- 7 Ἰἰθάει5 νἀοδατας Ν ης νείτα ἃς Μυίατυπι Οἱ τ 

αὐἴα5. τ ογεάιάἀδύαηϊ Ραγέζες Ποιὸς ΠΡῚ 4Ό] τα γο5 
Δοςράοτγξι, ας ἀττος Πἰθοταϊος ἃς αἰ{ςὶ ΡΙΪπα5 αἰίζετέ» 
δὰ τεηογε 141} ν!ἀογ]. Νδαις αὐἴτιην. Ὑ 105 6811 
ΔΓ] [11ἃ ἃζ νοτοσῖς ἀοέξτϊης: Ρίοηα; ἀθ συ οἰ 4114 
τυ τα ἃς ἐρτοσία οοἸς δγαπιυτ » ΤΠ] χιὸά (αΠΠοΡῈ 
φἀπγίτατα ΟἸυϊτάτοη ἀριά νος οοηίοάοτις, Η οἰ οοηδ 
τοἰ έξο δ (Ὀγογος (δου Πα ται τι ρον Πιλίδειτν 
Μοτγουγιας ἀυζθιη ἔλοθγε Ομ ηπηΟ ΠΟῚ Ῥοτειο υ1 
οὐπι [ογογίδυς σοἰΠμτ. 96 ἃς Αροΐο 41] Μυμτ 
σις ἄθι}5 οἱ οἷας ἤδης Δγηαϊ,  υἸὰ1}) Ῥαγηαίίη,. ἵν 
ΘὨλμι 6] Ππ}}6 ντάδτυς ρ᾽ ά ας [εἸρμοσιιπι δὲ 4Π|8΄ 
᾿ογυπὶ ἔογιηο ἤτας ΝΘ; 1)εἸρβοσιιηιγιιρδδ5, δὲ ἰοῦ 
ΓΙῸ σοη ἤτα5 [πσι5. γὙ] δῖ! πη 4ηπα ἄδυμι [ἘΠ 

" . Φ - : " ΠΟ ΟΠ αυϊάἀάδιῃ ίοπατς ἀϊοϊταγ.Οὐοά νεῖ Ρ 
ἙΒουτίπημηι εἰξ, Βαςςοῆις ἀοςδθῆς τομπογα ἀεοῦμῖ 

ἷς 

ΠΘΓΘΠΟΠΪ 45 ἃς πιγίζεγία. Ηας ςὔραγαῖα (υπτ τὰ ἐΧ" υῇ 
Οἰζδηάος (δ πος,Δἀ ςοημοςαπηάος ἔππιθπθ. Ὁ 
ἴῃ ἔρϑιη γθηΐο ὁρείπιᾶπὶ ἐπυ δὶ ζςορίά βοτονριαίον Ἂς ἄ Τα τὰ 

Ϊ τιπὶ Πα ΡΥ]ὰς 1ΠἸτΊατι5., ἃς ποίξγις πιυπεῖὶ 
ἱπιξγιέξαϑ, ργο εξξιις εἰξ φιοιπαάηνοάηπι Ατἰοπίϑ, 
481 Ραγα 5 την [τεσ]ῖς ἀπτο πηάσπα ἰηἰτίαπτατ  ΟΡΕ 
Ἰσίταγ Βεηϊρπὸ ᾿“π ΘΠ ΟΠῚ, ὃς ΕἸ ἸΏ ΘΠ ΠΠὶ Εχ ἘΠ 
ἔςητὶ οιρίάϊτατς ρετίρεξξαπι μαδε, 9 αυλπ δὲ πιᾶτ' 
τς παιΐβας, δ μοῦ ππᾶρπαπι Ερίτὶ ραττοιὶ ἱτεΓ ΆΟὉ 
ΠΟ ΔαΙηοάϊπη γα] ητ ζογροτο, Ττδυστατ εἰ 4Πὶ 
Ῥτόρτεῖ ἜριοἸδηι 4] πάπῖο τηΔσῖ5. Ε2ΠῸ επηἷη} 
δυάδοθῃ) εἰς οροστει ̓  ἤξᾳὰ6 ν ]α ταϊϊοπς ρυώοῖο 

ἉΓΊΟΥ Ε ἀςοροσε ὃς φυ! 446.) οτίληλ οἸΠὶ δ Ιοᾳυ].51 ̓ 
δὶ γος ζοπγεαϊοίς ἤδρίμς,. 
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ἘΡΙΦἙ6ΤΟΙ, Α. 
ΤΡοοίζογο 5ορ 4. ᾿ 

οἱ διγγηθηΠς ΗΠ ογα5. ὙΠ] 46ς5 νεηΐας ἴῃ (ο- 
οἱοταῖοηι Πποπογὶς πιθὰς Ἀβεῖος ὙΠΘοάοσι5, 

Ῥιδηὲ ποι οἱὲ δείαπν μος, Πι!άεη, Πδοτογῇ δό- 
τᾶ ραιτὶς οἢϊδε ιν ϊσαηταγ. 864. Ἐπρε ποίξιδμι νοἰϊγά 
ΟΥΑΙ Ομ ἷς ἰσοποὶππιζᾶτοπ Ῥγορῖοῦ 4αδιὴ Ατβεη!ε- 
ἤυμὰ θετῖ πο ἃ ρατγιδι185 ν γιὶπι ἃ 5γ15» Αττίολπη 
Ἰϊπριαηι σαριαης ρογά [ςοτς Νοι ἀπιρ!] εὴ ἰρίτας 
Ῥειταιι ἀρρε!!αητραπιαηζες Αοδάξηγια,ηθαιις τγ- 
φΘιιη) το ψιδηταπτ,αριιᾷ πος Ασαάθηλίδιη ὃς [γοοᾶ 
Δι τγαηζα5 οἢς, ΜΊΗΙ ἰσίτον [Ἀτὶς ἃ γοδὰβ γοάαιταπὶ 

οἷ πὰς ΠΥ Ὁ ΝΣ ἢ δείαι πὴ Ραῖγεηι Ιοηδ5 ργορτέῦνοβ 

Τοἰοδεαδιης, ὃς φαΐ πὶ πγ6] Παλυαςῆγα λοι δὲ σοτ- 
ὭφηζΟ5, [Δ ΠῚ ΘΙ] Δ1} ΠΟΥΡΟΓῚ5 ογδπι ἀείσγιθπης ἃς 
οἸΠησιητ,ϑτοὶα γοτγὸ ἃ νοδἱ5 ργοίοέξα » π 1 [ρ] οη- 
«Ἰἀἰοτθιη σταυοτέναις ἤρυγαπη δ τ.» τιδι 111 α- 
{ἰτϊογθιη οἰατιογόμισις ἔλπυαπη ΟΠ οϊς. 

ν Οεβῆο 1αϊγο μι} 4. 

Με" Ῥτοςορία5. 511 δατοπι τοΐ ΕΤΡ]41) ΒΠ1115, 
Ζιοιη νο πὶ δά ἤλπς 11 ντα ρετιπᾶηοῖ» ΡΓῸ- 

Ῥτον αμειη νἱσίς ἀρ πος πτθάθηα! (οεησια, Ἐτο- 
Πιπὶ ἀΠς]6 εἰ ἀπ οἰρ 1] 5 τι Ἰππ} ορογάνηα με πα- 
ὕλγο ὃζ ροΥριι5 ἱπτοσταπι σοηίδγηαίο. (μα ᾿ρΊταΣ 
ΡαΠας ἤμτα, ἐρὸ αιμάθην ἀορίπχὶ. Ν᾽ 5 Διζοτη ἡ 
ἐαφρρ αν ἱποουηπηοα! ἃς σαἰδηλ τας 5 νΟ5 ριθα1: 
ἰδιϑοά 44 ξλοϊαιῦ (Οἰαι!65 ΘΠ] [αὐττϑηῖ 40 - 

οτῶς ἃς τη οἱ οἰ Δ ο5 δαζθηι ταγνταρράγει, 4 4ἅ-- 
ἄαη δε ηοΗς!ατηνάας Ζασπιάϊα δείδια [ογῖδο. ἔρτο- 
ἴλητὶ νογὸ ἀἴος νης δχίδιη δι ποῦμ 6[Ἐ ΟἸτοιμτα}8. 
Δῃ ἤθη Ρ.Ποἰορδητὶ πποτῦι8 σία ΠΠΠπι}5 ς᾽ Νοη 

αἴ ρα το ποη τππξγμέξα οἱ πιθαά οΑΠγ Θ ΠΕΟΓΙΠῚ ἀρ - 
ὈΠῸΣ Ου]ά ἰσίταν οδήϊατ ΠΗ] ααοὰ ἀπιιοίτία ἃς 
ἐηθαο  οητία: ΟὈ] τις εφὸ Μ οἰ 115 61Ἑ Θπὶπὶ Ἱπηρτας 

«ἀεξητία αυὰιι ΠΑ] τα αἰογίθοτθ. ϑαοςδηίος ἸΡΊταΓ 
Δ ἀοχ,ηοὴ 4] ΡῸΥ ἱπηργα θη! Π|» (εἀ αμὶ νἱτγὸ ἀς 

{ὰὰ νοϊηταῖο (ςοίας Ρατγαυίτ. 56 παῇ ἀπο ἤλιπο- 

ΤΟΠῚ ΡΓΟά το ἤτ,ογθις δάμας οἱ ΠΟ 11» ΓΟ Π16’ 
"απ γογὸ τοραῃη : [64 τητεῦ ἰΙοαθπάσπι πλοσθὸ 

Ῥογοι Πἢ, : 

ΕἸεφνη. 
Ἰλποίατης δυπο ας, ἢ Ἰέσιπ Ροτ απ Ιλυάα- 
ΓΠ|5» ΠΟ ΘΠ. (ὁ {π|ς πχοΎ!θι5 ἀπ ΓΑΓΙΟΠΕΠῚ Ο“ 

τη δας ραδος. Οοάπαιν Πα1ς οὐ ἀοπεπηγᾶ ἢ- 

ΘΌΛΏΖΑ πλϊςογαπι σοίογο πουΐς ἃς [δοι η15 ΟρΘ γι 
τους Ἰχτατυτ,οπν αυτθπν δοὺς αμὰμπι οροττερας ἃ- 
Ἰϊχαἃ ἀοοιά τράο] δε. Ν εἰταντο ργατόν το θαμὰ ΡΕ]-- 
Ἰοίορίιίαιι πος οτίαπι “πιάτο. 5τι 4 οὐδ 15 Δυτο ΠΣ δὰ- 
[φητίμτη ὃς ρει σπείαπη Δπλσογα πα ΠΠΕΠΊΟΓΪ ΔΙῚ 8: - 

αιὸ τοηποτὶς, Ῥοπος ομΐπα πγοτθὶ ἰατοηζ, δείαμη τα - 
Ὠγοί τα ἴῃ χϑά:ο ροίϊτα ἰατεηῦ, δ ἀοιημαζουγ 1 οιι- 

τατίοη εἰτοῦ. Μοιδὶ νοτὸ οορηϊτίον μα ]απηοα 
Παοάάαην ἀγῖα τοξυϊσει ὃς ἀροσιῖ τοι ΠΟ ]ΟΥ απ) οο- 

Βα πο ααε ἀρ ίδῃι Δι ρ Ἰὰς ὃς φησ ρίτεπι σαγάτῖο- 

ἤρῃγ αάξοιτ, Γ)οοτῖρίπηαϑ πηουβυμπλ»ήι 4 πιοπηὶ - 
πἰ ἢ αυοά ετοῦοσ φητοοοεγις πιοζη8» 4ιιοα (ΟρΙΟ - 

ἤις Τὸ μέρ ἤτρτο [προγῆμα Βυμπηϊάϊταϊς » (Δηρσα!- 
Ὡς θυχ 5» αυο5 (Ομληι5 δζ εἶδιις ππουιπ αἰ ἰθιια- 
τίης, Ἐπ ᾿τούατ πλοῖμϑ ἱτογύτη ᾽ [ἀπραΐη Ις βιχα5. 

ὡζ γαγἤχτη {1165 80 οἷθυς» 8. ηυοά πὸ αἰηρ τὶς τοςοί- 
(ϑγϊττηοιρ. (4 οὐπεεϊέξιο ντίογιτορειπιὸ τα] οΟΓΙ8, 
ἀεϊηάς πό οχίσυα ροίἐγεηιὸ ἰῃτοὶ οἴδημα νογθογαμ8 

Ἰητύ ((; ΡΓΘπχός δένιηδιοι τά οδιι6} 15. Ὠ14.η.415 ζ, 

ἘΞ ᾿ 4:7 
Θεοσδώρῳ Σοφις ἢ. ; 

Γ Σ γζὸ σμέυργα,ος δμμηθος. ΑΘαςεΐδῃς κοιψωνεΐ- 

χτὺ α᾽ φιλοτιμίας. ὃ ἐμὸς ῥήτωρ ϑεόείωρος.πεν-. 

τῶς ἐμὸν κοὴ τῶτο. εἴγε τοὶ Τῇ πού σὼν καλα τῷ πα- 
τρὸς εἶναι νομίζετω, ἐλλ᾽ ο)ε τῆς ὑματέρας σ.- 
φωνίας. 6) ἰοὺ 4) αϑίνωωαγων οἱ πϊσες. οὐ ἰδ 
21.) πατέρων. τοὶ σὲ δ σύρων αι κί ζοιν ἀξιοῦς 

σι μανϑείνειν. οὐκέτι χουυῦ εἰς τὸν πσειρα!α κοιταί-: 
ἰρφυσι καὶ ἀκα δημίας ἔρφῖντες. οὐδὲ φοιτῶσι ὡὐοοὶ τὸ 
λύκειον, παρ ἡμὲν τω) ἀκα δυμίαν καὶ τὸ λύκοιον 
εἶναι νομίζοντες. ἐγω γουωῦ ἵχανας ἔχω παρ᾿ διδμ 
ταὶ ἀμοιβας. εἰ καμιὰ ἀρρόλονον οὐ ὑμαξ ἄσουσιν 
ἴωνες.") αὶ ἐμῆς ψυχῆς ταὶ εἰκόνας καϑαρῷς ϑεω- 

᾿ρφαῦτες, ἤδεοι κοὶ τὸ σώ κκαΐος τὸ εἶδος ἐπογρά- 
φευσιν. ἣ δὲ παρ᾿ ὑμ ςολὴ͵ ἐμοὶ μᾶρ λα μετρότε- 
εον δποφαήνοι τὸ «γῆι. σοὶ δὲ καλλίω τω φήμω 

ἐργαίται. 
Γεοσΐῳ ἰαΐῥοσοφις ἢ. 

Μὸς φροκόπιος. γνέάδω ὃ σύς ἐλπιοίου παὶς; 
ὃν ἠξουλομίω ἔπ ζῆν. σ᾽ ὃν ἤκμασε παρ᾽ ἡμὶν 

ἰαῥινή. ἀλλὰ γὺ χαλεπὸν αἷδὰ τοιὶ λόγες φιλοπο- 
γξέν "ἡ τὸ σώμῷᾳ κα λον φχασώζειν. οἷα ὅν πέπονϑει. 

ἐγὼ μδὺ ὑπέλραφον ὑμεῖς ἢ ὥσσερ θεαὶ ἥ; πάϑοις 
κὐξεάν: εν τον ατνν - ᾿ τοῦ ν 

“ολρναΐξ ἀλλα δράσω. βαρθίωι μδρ αἱ ΤΣ νέφιοφον 
ὀοδύνωι κ᾿ ὀξεϊαι. ὑμυῖς δὲ βραδεῖς ωἰς ἐοιδε χάραν 
εδγοδόγαι, ἢ πόσον χρόνον ὄιςενλομδρ. τῳ χώμνοντὶ 
γὴ ἡμέρᾳ μία πολλῶν ΕἾ αὐδίο δὸς. ἡ εἰ φιλοσοφᾶντι 
τὸ πάϑος (αρύϊΐατον. ἐν ἡ τόχνη οἷος σοί,οχ ἕτοῖ - 
μος ἡ τῷ φαρμάκε καϊασκοθή. τί ἐν ἐμεποιίων. πλὴν 
εἰμὴ της δὐνοίας χιλέλησαι εἴγε ἀμεινον ὠγνοίας 
μιῶδλον ἢ κακίας κοίνεϑγα!. χαλεπείήνοι γδν ὃ σιε- 
κα ςὴς εἰ ποϑὸς ἀγνοῶνίᾳ, ἀλλὰ ὥοθς ἐθυλοχοκέν- 
ἀλλ᾽ ὡς ὁ δὴ φιλτάτων φοροδοσίας. ἐΠ ῥδὺ ἢ νό- 
δος παρ᾿ ἐμοὶ. ἔπι δὲ τὸ φαῤῥίακον οὐοῳ σοὶ, ἀλλὰ 
μεταξὺ λόγϑ τω πάϑει πληηόμϑρον. 

Καλὸς ΝΜεριεσίων στο ὃ 1}}} νόμων ἔχιοήμηξ 
88. Ἰξηέν τα τῷ Ῥόπε μᾶλλον ἔτι ϑαυ- 
μάξεἢ) ἡ τότε χαλλιςον σημεῖον. φίλους οἷδε ϑη- 
ρόϊειν. χκἡ ὁὉ ρα σσι μδὺ συωήδεῖ). ποπονϑύσι δὲ 
οἵα περ εἐἰκ ἔσει σωωαχθέί αι. βαλοίμην ὃ »κἡ σὲ ποϑξ 
Δ ἄλλης φιλοσοφίας καὶ τῶτο κοελέγαν. μυελετήσᾳς 
δὲ γῇ δποντων Φίλων κ τὴ πιαιδόντων μυρμινημᾶρος. 
ἕως εδὲρ γὃ οὖ τοὶ πτώϑη Λανϑείνη 5 χϑὴ τοὶ φαῤμκακᾳ 
ὦν μότῳ κείρϑρα λανϑείνει. χϑὴ ἀκα ζει αἷδὶ τί 
ϑερᾳπείαν ἡ πλαΐῃ ἡ δὲ τῷ πείϑους δζα γγωσὶς,, οἷον 

φῶς Φξέλαμνε τῇ τέχνη. καὶ ὀχανοΐγφ Τἴωυ δ Ὁ φὰρ- 
μιάκων «ἰδιουσίαν. οὴ οὐκ ἐπ᾿ ἀμφίξολον τίω 9:: 
οφπείαν σιωυξισφέρει. ὑπεγράψαμδυ τὸ πάϑος ἐπὶ 
ππῦ μέμνησο, ὡς συχνὴ σορφηγήσευτο κήνησις. ὡς 
πολλὴ συνηκολούϑηκεν αὐὴ τῆς αἰριῆς ὑγρότητος; 
ἡ τῇ αἵκατος ῥύσις, ὡς ἡσυχία καὶ σδαιτα τὸ πά- 
ϑος σωωεσκία ζε."θὴ πείλιν κίνησις γὺ πάλιν ατρ(φι- 
τος ῥύσις κοὶ αὖϑις ἡσυχία κοὺ δίαιτα. κοὶ ὡς οὐὰ 

, 3 ) " ΡΥ Ἂ ’ 3.» 9 3 7 ᾿ 

ἐτι τὸ ποθ Ὁ" σωνεκρύτηετο. εἰλλαὰ ςύψις ἐπύκοιτο. τὸ μδιὸ φιοώτὸν μετρία. εἶτ᾽ οὐκ αἡϑυνῆς. τελοῦ" 

απ Βοοκ Φ 2012 βιοῶυδε ις 

ΓΗ : ἘΤΗ 6 ννε εοπιθ Τευβὶ, ἰοπάοη 

"όσα οἹ ἀφόρητος. αἰκιζομδῥη «οὶ ἔγθυϑεν ἡβοίζουσα κρὴ ὅλως τὸν ὀμφαλὸν ἀπὰραΐτ]ουστοι. τῇ γὰρ αὖ τὶᾷ 
1}}} 



ὑουοΕν,οἜοὃὔν τ πΠσὐπασασσσον νοι - 

πρισντσν.. τὦ-ΞΨ 

] 

" 

Ργγίσῃ! Ὁ 2012 βγοῶυδϑε ! ς 

υγίθϑυ οἵ Τῇ 6 ννείϊεοπιβ Τευβὶ, ἰοπάοη 

ἰποστηννν τ πῇ.» 3 πὰ πε ῳ- 0..τς- «τόπο το πεν - ὦ -- 

«- 

458 ὈΙΝΕΆΑΘΟΛΥΜ  ΘἈΖΞΖΟΟΚΥΝΜ 
Ν φοὸς ὑμαῖ δαποκρύήηοιτο, ἃ δ μοσισῦειν ἡ φύσις ἐκ 

αἰογύνε). μᾶλλον ἕν ἔτι χαϊξ λειστξ) φαῤῥκαπον τοῦ 
πάθει μοϑομφχέν. “πλὴν εἰ μὴ ὑμεῖς αἰτοῦ σοφίας Ἑ- 

ΤΈΘον ὀξούφφιτε ὃ δζῷ ἃ πόας συμπεπλεΐρδῥος χύ- 

πλος ἴω φυσεινλίδα κοί λὰ σεμινες ὀνοκκέξεσι “ἢ 

ἰατρφὸν οἱ ποῆδες: τον γὸ μόνον ἱψανον τοὺς τῷ νοσή- 

ΑΚ Νὰ ΜΝ ΜΝ μότδει 
ἡ Δωρφϑέῳ πὶ ξνίνα: 

Ἐδὺ πελλοὶ τὸ δὴ Χείομδμον αὐΐηῆοις ποσὶν 
δχιπησδῶσι τοῖς ἱεροῖς, κοι ϑτίστερ ὁ τῷ πλάτω-.. 

γος χαλκοῦς ὠκέϊνος ὃ φαλακρός, ὃς ἔτι κασινῶ χρὴ 

“υσωδέως ὄζων ἐπανέςη τὴ δεασ δίνῃ. σὺ ἐὲ οἷς ἱερῷ 
δλκξαύνεις εἰς ἱερόν, ὧν φιλοσοφίας εἰς ἱεροσυυΐω. 

ὃ δὲ τίω δχιςολίω κομίζων, ἱερόν ὅὄξιν ὑπηρίτης. 

οὐκοιῦ σὸς οὗτ᾿ Θ΄. ἐρᾷ δὲ ἡσυχίας. κοὴ οὐκ οἷο; 

ὅπως μα ϑων ὄρος εἶναι ϑεφί κεχαρισμᾶῥον δὲ ἐρη- 

μίων εἰς ἡσυ χίαν δχιτήσειον, φοοὸς ὠκεῖνο πορόῦε- 

σαι. ἀλλ᾽ ἡ ἐμιποεδων δστορλα κθὴ ὁ ὄπορίας αἱ μη- 

χάνα). αὐ διωύασαι δραλύειν τοῖς ὧν μέσῳ τῆς χώ-- 
οαᾷς ἱερεῦσι κελούων, μέλει τῷ ὄφοις δχασώζειν ὃ 

αὔθρφπον. 
Διοδώρῳ Σχολαςικφί. 

[πόλεμος ἡμας φορὴς ἀλλήλοις πολλὰ κ- 

ἘΠῚ λαλέιν εἰρίωη δὲ συχνίω) ἐπε γ4 1 σιω-- 

πὴν, μόν Θ΄ ὅδδξ ὁ πόλεμος εἰρίωνης κροΤίων ὅς. τί 
γὰρ χαρλέςερον ἢ θυμοὶ παιδικοῖς ἀδολεσχεῖν. λυ- 
σωρὸ τοίνιωυ ἢ τἰω εἰρήνίω κα τίω σιωπίω, μὴ γεὶρ 
τοῖὰ φίλους. μὴ γερ τοιβ βήτοξας σιωπῶνίᾳς δ ἥλιος 

«ῳτόδοι. 

Ἐπιφανίῳ Σοφις ἢ" ἘΝῚ 
Τς κάλλος ζίω ἢ »ράφῳ μεμελέτηκεν, ᾧ δὲ- 

δώκα μϑρ τίω δλισολίω, δύνα 7) δὲ καὶ αὐ δαι- 

μονοῦσειν οἰκίαν τῳ κεκτημδμῳ δγωσώζῳν καλῶς. 

“όσοι οι τῷ βίε κοινωνὸν ἔχειν ἐξ οὐὔλοντο.ὃ εἱὲ ἃ 

᾿πατρίσδος μάλλον ὴ χὐϑιουσίας ἐρᾳ.πολλαὶ ἡ πό- 
Φ' 9 λ « ς “«ἷἽἷζΚ 

. νλθς καταιίφιϑων οο᾽α, τις Οσυοσσόυς, ὡς υμὰς οιώ 

“οὸς Αλκίνου ἀφίκται. κα) ὁ μὲ ὑμῶν δυνγήσεξ) 

Ὁ πλοαύζων, δὲ ὠκξν Θ’ ὠκείνῳ. ὑμεῖς ἢ καταλύσαν- 

γες τίω) πϑιαῤίων, οἴκῳ σδεδχασώσωτε. ὦ ασὲρ ὠκέϊνος 

ὀκξνονιμὺ χὰ δγωμέρτοι δ᾽ δόξης δὲ ἐμιδ ποὺς υ- 

μαξ κᾳταφυγων. ᾿ 
Μαρχιαν αἱ, 

Φ ὀκέλοῦες ἔγω ὃ γὰ αἰτεῖν αἦχο (μαι. ἠσί- 

7) γὸ ῳ Ἐν δέον ᾧ χιςολίω. κατεζαι.- 

γον Ἐ δὶ φοινίκων ὠνΐωύ. φέρφον “χρυσίον 1 17} φοινί-- 

κων τιμΐω). ἀγγλ ὦ αὶ τύχης. ἐδὲ πενίαν αἴσί κινσύ- 
νων δεὶν αμιύνεδς. ὃ μδρ χὺ ἡλάυνεν ἃ γαθαὺς ἐλπι- 

σιν ἐποχέρϑρος. Ὁ δὲ φιλίαν «ποκρλνομῦμων (αρ- 

ὅαῤων οἱ λησρικώτειτοι φυξοαπεσύντες ,ποήνεσί ᾧ- χὴ 

ςρεβλεσι. γυμνὸν τὸ ξίφος ἐπονατείναντες, ὅπο- 

σφάξίειν ὅλως ἡπείλεν τέλος ὃ τὸ χρυσίον λαβξόγ-- 

τες, ὠκελόῦον γοείραν εἰδέναι ὅτι Ὁ τυχίω τὸν βίον 

μετήλλαξε. δίκη οἱ᾿ ὑπόππερος οὖσω ΦἾΔ. ἤδικη.. 
κότων ἐνίους συνιαμθαῦ φ ἤχησεν ὃ φρατησός.ἐγα- 

' λέπωνε μισὼν οὶ τοις κλέσηας μῶλον, ἤ τὸς Φα. - : ᾿ ῥὲ 
"-" ͵ Ἃ ͵ ᾿ χῷ ᾿, ) ἀἀῤ΄ δὰς Ἵ 4 5 

γεξῶς πιολεμίοιρ τὺ μοίλα 78 εἰκότος, τους μὸμ γείρ 5, πόῤῥωθεν φυλρίεγεῶς, οἱ ὃ τοῖς φίλοις δ ἐς 

«αἰοτ αρυᾷ νος, αυα ἴῃ ρυδίσαπα οβοετε πΑΓΒΓΑΜ.. 
ποη Ρυάος Τνπιὸ νησπι δάῃυο το Ι]μ1ΠᾺ εἴ. ἐΡΗς 
ἀϊαμνουη παοῦθο (οἰ στάτιαῖτὶ ρΌ ΡΠ αΠη ἔλςεῖε: Ψ 

νο5 ῥτὸ ναἰϊεα (Ὡριοητία αἰ ἃ αυιρριᾶιη προ 
τἰ5, Ἐχ Ποῖρα ςομήξαῃς ἃς φςοἸηρ  ἐΧτ5 οἱρ᾽5, 4115 π, 
ῬΗγία"]Π!ἀοπη σταπίτον αἀπιοάτη ποιαίπδης πιές 
εἰ. Ηος δηίπι (οἰὰπι ροτογῖς Ὡρτοτατίομιϑ 15 161 

ἃς ἀο]ος τορεΐϊοις. 
ΠογοιΡο ῬΥοο γ Ργο. ἼΠ: 

γΊρας Π]οτίδοντ αἰυμορεάιρας κα (αζτΑ δα ἣ 
ἀἴτ, φαουναἀφηιοάα, Ρ]ατοηΐδ ἔαροῖ αταχιδ ἐν 

ἰς σαἰυυ5»α1 αὐ πιο απο] ρί θη ὃ ργαιτεντε Οὐ; 

αα ἀοτηίπαιι αοςείῆς. Τιι νοτὸ ἃ (Δοῖο 84 νὰ 
τταηἢ5νὰ ΡὨΠ]οἰορίλια λα [λεοιάοιαπ. ΩἹ} ναι Εἰς 
δὲ Πτούαβ τγδάϊς. ἰδοσογυηι οἵ τυ ατογ, ΘΡΌΓΣ Σ 
ταιι5 εξ, Αὐπλασ οὐΐατη ὃς γα] 1 ΠΠ|τατοπι, 86 πε γ δ 
4ιιοπηοάο οὰτῃ ἀἰδιεῖπει τοητοπὶ εἰς ἀθο (05 ἥ 

ογάζιι ργορῖοσ (οἰ τἀ! ηο πὶ οτίο ςομμοηΊ φησ 
Δα {ΠΠὰπ} ργοβοϊ (εἰσιν. θεά οὐϊας εσε[ϊα5, δίερε : : ΐ Η 

[15 Π]ΔΟ] Πα γα 155 ροῖοτὶα ΓΘρΥΪΠΊΘΓΟ2}] τιαηάαιοῦ 

(Ἀοογάοτίδιις, 1 (μης ἰη πάτα γορίοης »ν Δα ΒΙΣ τ 

ἴθ νίαις Βοπυιξ αἴαης ὃς σομίογαοηζ, 

Τϊοάογο δεφοίαξἤεο. 

ΤΟ πὶ πος πιαΐτα ἱπαίςοπι οδξοιτο δέ οἷο 

4 Ἰπθογςτ,ραχ αὐἴοι πη τ 1Π| Ἰη[οττε
ῦ; ρ, ἷ 

μος θοΙἸὰπὰ οἴὔες ργα ταηγίυς ρας. "»Ουἱά ὁπ) τ" 

οὐ Πιις»]υὰτη νηὰ ἰοοΟ5 ἃς Πρ 5 ἀροῖο. ϑο υλπῦΣ 

᾿σιταῦ δὰ ρος 1 δα Πἰθησια αν ἶΝ 6 611} αἰ] οο5)»8 

οτατοος τδοϊταγηος (οἱ αἰρί οἶα. 

Ἐρίφ αμῖο δορῥή 4. 
ὃ ι ἘΙΥ ΚΥῸ ᾿ τ 

ὙΓ Τορδηζοῦ νἱμο πα] ὃς (ογ!ζ4!] ταξ!ο! ΕΠ) 406}! 

Ἃ ,ουἱτγαά!ἀϊηγι5 μας ορη Το] η1. Ῥοιςοῖϊ εὐιὰ αο 

᾿φλπηλ ]οοιρίοτειι ρατυ!ιη}}} 145 τοξϊὸ σαρογπαγο “᾿ 

ουεοάιτο. Μαἶτὶ τριτυτν τα (οοἱᾶ οὔ αἰοιίοετε ΟΡ 

οδαης, Αὐ ἰ]ς ραΐτια πραρὶς Παὰτη οραπι ἀ( 
τεπδταϊ. ΜῸΪτΙ5 ντθιθιια ρου! Έγατ!8 ὃ οοϑΠ!1}5; "- 

4υάδιη ]γηςς5 αυΠΠρίδμι » δά νὸ5 απιδί! ΑἸείπυπιν 

τοῦ Πζορις. Ἐκ ἢϊς νοῦ! μαγγαθὶς ΠΠ4Π| ροτορην ας 

τἰοποῦι ἂς οτγοτοῆν, “μη φἀῃγοάτιπη 116 ΙΠν. Ὁ 

αὐζειν ἤποπὶ ἱπηροποητοβ ούγοσὶ ἀΟΠΊΜΠΣ ἀος ἼΜ 

το» Ζαοπηαἀπγοάτιπι {ΠΠππππ|1}}ς. ΝΝ ΘηΪ πὶ β}|4ς εὐ 

ορίπἰο, αὶ θὰ ορεσα ἢἰρι ἀρὰ γο5 ρθε 118] 4 
τγδαϊτ οσο. 

΄ 

“η14γεῖ4η0. 

Μαιο ἰπδεδας. ἔσο νογὸ εἰἰᾷ ρεῖοῦθ ΜΕΤ π᾿ 
Ηις δῆπῃ (1 ἀφ! 115 Ρογβογοηά4Π1 ἐΡὶ κ 

1ηταγία αβοέξιις εἰς. Ὠς(σοη 1 Ἔπυρειη) οΑτ]Ολ8) ἥ 
ΤΘῊ5 ΔΌΣΕΙ ΡΓῸ σΑΓΙσΑΤΊπῚ Ρτοςῖο, 566 ὃ μῶν τ᾿ 
Νε ραμπρεγταζθη: πον {π|6 ῬΘγ]ΟΏ}}8 μόν: τ 

Ρα ίατς. Π]ς εαιπτασας Ρομ ἔρε νεέξιι5. ἘΧχ βμαΐ με 
νεγὸ 40] ΔἸ Οἰ 140} ρτα (ς ξεγυπτ, αἴγο 6 5 ἸΡΗ͂Ρ 
πἰΠτ ἱποϊάδητος ρίασις αἤποίπης ὅζ τορι. 
σταοίᾶς, ας ἡξτϊέζαπ) σα] ᾿πεξαδτος Π1Ὸ 
πὸ αὐἱπατὶ πτης. Ῥοίεγεηγὸ ρθο 115 οτορτίβ, ΓΑΙ 
μαθοες τἤοταητ.» ααδά ἐογτηηδηηι ταρτὶπι Π0 ὼ 
εἴτι νἰἕαπι ἀπ! ΠΠδε. ΤΠ σα δυζθαν γο  υοτί8 δέ ἐπ 
ηυοίάαμη οχ δυτζογίθις 1πἰυτα οοιηρ' δ 
Απάιτάμπχ. Ιπάϊσποραταν , (ἘΠΊροΙ αἸαϊοῦ! 9 42 
ἔαγε5 ρεοίβιθηβ » “υὰπι Ποίξες πιαηϊεοϑ» 
4υϊάσηι πηοετὸ. ΗἸ δηλ ρτοςαὶ νεπίοηος, 45 
ποτὶ ροίιπι. ΠΠῚ νετὸ απιίοος εχ 1} ἀν 

᾿ πἴῦ 

ἀσοτέ " 

[ἀετο. 

(Δ΄ 

τιξ ομλη!" 

'ᾳ 



ἘΡΙ5ΤΟΣΕ ἢ. ΦρΩ 
4:9 

ἀσσγθά! απτιγγας ἐ{Π| νὰ ρδυροῦ ἀἄαταπασι 884:6}- 
δέθθας ταπτυπι τοοίρογες σαδηζαπη ΟΓΘρΡΙΙΠῚ οἴει. 

αχ ψιι!ἄσι ἢς ἰπιρογαιῖτ. ΑτΡράαροῦ αἄδυς ἐσε- 
{ϊατοπὰ Ιασος. 5 ες 1115 ατγοςί παι ςοηἤιοδιιάτ ποῖα 
βηΐτενθαις Ἑοροίξαλζθηι, ϑαί αζο παρα! βοοπ Πτιλι)ι} 
ἃς (Δ Πτυι ἀπςοι. 

1κἰδαμο “ἀγεβέιοζβομϊ. 

Γμοἰπὶ Βούΐαπὶ ογθάο τε ροίηογο»ρτορῖοῦ οχί- 

ὁ Ἃ υυλιι (οἱ ἰδυτιδι» θαμὰ τὰ Πα] 4611» 1ὰ π6}}}1» 

ἴαδον δαζομὶ ροτίθοις, ἔσο γετὸ ἀείογι θαι ογάτιο- 

ἢ. ἘΠΠἴμμ οπιπὶ ἐροξξασαϊ απ. ὰο ΠλΑΧΊΠΙΙ οἱζ- 

σμλτις τα 515 ἃς οἰαιι5 ἤμης σοπ! απ ξξινντ τα ἰ 5, αὶ 

ὄχίγα Ἰη(ριοατὶ εἰς νΙἀφαηταν. [ἢ ταδυΐατο νετὸ 

Ἰῃτγ (δου ρἰδηϊοῖς5 οχουσγις οἰἐσὰ δαπάσιῃ ἰοςιι11)» 

ἰοηρο αυοάαπι οσυτίαᾳ. [Ι,οοὰς ἀσζει σαγἴδι!- 

ὯΙ.» ΠΙ6Π ΣΩΧΙ11}1)5 εἰτειπτας δαῖτ τοι. πλὰ- 

Πρ ς γογιίτατ, ὃζ ἤπια πιουεῖ Αἰ" αι διζι 101» 

Αἰτουιπα οἰγοι τὰς εἰς δά ρυτευϊῃ. Εαις ἔμης85». 

δ ΟΒοος ἱπιροῖί ἔμπης νὶς ΠΠτ οοπηοχὶ. Αἴ οεἷος- 

τἴμπια εἰὲ ἀσίτατῖο. Ρατα! αἰτοῦ! φάτνη δησαιπ) 

ἰραοίμπη ςδτιηδῦνντ (οἰιλν ρυ 1015 οἸΠυχιοηις δο- 

οἸρίας. Μδῖοσ νετὸ λησα ραΐϑ 1 Ρυζοὰπὶ εξυία, (ας !- 
ἰὲ γυνῇις ἀοβαχα, πλάρῃο περοτιο Υἱχ γθάμςίξαγ. 
Ηος ἰρίτας σογτὶρ, ομάσ ἢ) οἴ Οἱ δαΐοι ΡπορΙᾶ 

ἰπποηῖς, οἱ Ππὶς ποη οἱξ ἀπ ῆς}}}15. ἸΝς οη!πὶ ρΆτι8 - 
ἸΌλι ταν} ορτορίμινι Προξξασα! πηι αἰτοτίυς ἱπά!σετα 
(ἀρ ̓θητία»"ο ἰάθη ΠΟ 18 αροιάατ, νῈ ἀ ριξοσ υ- 
Ρίατν ΗοΙθπάιη ριομουτιπιὲ ρίηρθη8» ἀρ τς οΒ]!- 
ϊφχιτ, 

᾿ἘριΠοίαγηρι ο“Ἔ πϑα ϑορῥι{ 4 

Ε;μ15. 

“Ὁ 
Στ 

Ὁ ἵΕ ἘΞ ΤΥ Μὶ ΣΟ ΣΩΑ: γος ΚΑΤ 45 

ὅχινίϑεν᾽) κοὴ φοσέτα.. ἐπαινορθ: τὴ τὸ ἡ Ῥινίϑο" κὴ πονεῖ, ὑτενορ ϑει τὸ πέος ΣΦ ἔλαν. καὶ αν αλφμᾷξαΐειν ὅσων ἀφηρηται.ὁ 

μδὺ ὡροσέτατεν ὃ ςρατηγος. ὁ οἵ ἄπορος ἔτι πῳ- 
ω» 35 ηἱ Υ ΖΞ ΟΊΑ - ἐν εἴς ΨΟῚ ᾿ 

γϊαν ὀοίύρε.). λα ςήστιτε (ἷς μδ 7. ληςείαν, τῶ 

δέντην δποθίαν. φορσῷ ϑείγομοι ἢ μυργα Ἀε. πρρεπτές 

φξατον ἈΦ) ϑεοφιλέσοτον ςρωτήλον. 
Ιαλιαναἷ Αρχιτέκτον!. 

“Ἥ Τοῦ ἀλχίνε δὶ κί πον οἴμκαν κοκτηῶς δύω ἃ κα: 
λὴν μηχανὴν, ἣν σὺ αὧμ ὸ ξευρες, ἐποίν σε ὸ ὁ τά. 
3 Ν ἊΣ ͵ ι . Ἵ ᾿ . ᾿ “ 

νὐῤεύ Σ γράψω τοῦ λόγῳ ἤλΊσιον γ τὸ σθαιίᾳ: 

οἴθο νὰ οἱ μιόγίσοι κυκλοι σαν ίσν ". οὐμφοις συ, - 
“2. ε' 3 ὙΠ ον ἶ 7 

“Τόιδροι. ὥςτεον ΡΤ ἐξωϑεν ϑεωρδύώοις οἱ δ:κεὴν 

ἐ{).6}) Ἄ τοῦ κοϊαορώματι σπέοίῆον ἐνοίδϑεν ὀκρεχᾷ 
Ὗ Δ ͵ : δ 

«ἴθι ἢ οὐδ τόπον κιακϑὸν τινὰ ἐρόμον. ὃ δὲ κυκλὸς 
συμετλ τὶ καὶ τοσῶτον ἀκολεϑεῖ, ὅσον τὸ πὲ σον 

΄ οι ἩΘῸΝ δε ΄ 3 ͵ 
δέλεξ).ὁ ὃ αἴων δ, ὃν ὁ μέγιςος κύνλος ώυτῷ μιᾷ- 
νων ςρέφεἷ). (Ὁ συΐκινει μικρὲν ἐξρον χύκλον ἢ ὅγη) ταῦ 

7 ᾿ ἢ [ , 2 Ἂ, ς ͵ κ 

φρέατι. δὶ τότᾳ τῶ βιοινία πα οἱ χόες ὄχίχεινῖ) κιὶ 
ὑέος συν δε οδὲ μδιύο ὠϑϑι ὁ ; ἡ χί Ἄμμες Ἵ “- ὀξυτοτη "δ ἡ κινῆσις. 
ὌΝ δε κον δ ΄ ΄ ε 

τῷ ἢ μικρε κυκλου τὸ μίέσον ςενοχέρία. ὥς τε μονοῦ 
ἊΦ κα 3 ι ᾿ Ν᾿ ε 7 

"δ; απτὰρ ας ᾧ ἐκεοοῆς «Σολσύρ ῶᾳ. τὸ δὲ πλέον τῷ 
ε , ἣ 7 Ε] 7 ε ͵ ν͵ 

ὅσατος ὅ2: τὸ φρέαρ ὠκχεύμδμον, ῥᾳδίως αὖθις κα- 
᾿ 7 Ἧ “ἢ ᾿ Φ 

ζ δυϑὲν, μόλις αὐ ἀγεῖ).τοτὶ υδρ ἐν ἐπιαν ορξπυσειῶξ 

ΔΑ ταῦ ὃ αὐγὴν ἐξα εἰντι,ἐ χαλεπὸν τὸ τέλος γἱ ἐ) τοῦ ἢ 1 ἀρ} ϑἰζόυ ἐεντι, 8 χώλεηαν το τέλος γ.- 

γεῖ). μὴ) αἰριίδωμϑυ ὅτω καλὸν ϑέα κῆρι αὶ ἑτέρε 
συφίως δὲ ἴμϑμον. μὴ ζδυτεν πάϑοιμδρ ὥασερ αὐ εἰ 

, Αλεν.} ἴω ᾽ “Ω“ γδεα 9 
Ὡς ζωηρὰ φος 1 ἐλέϑίῳ εἰς χοῦνλος ἡραφωὼν φ' καὶ 

φαλὴς ἔγελαϑοιτο: 
τῶν Αἰνεία τῷ σοφις ὦ δηιουλῶν Τέλο

ς. 

) Ω 

“ ΤΣ ᾿ “τ ππσκωας, ͵ τῳ 
«- 

μι. .» "ἐξ δ᾽ με“: ΣΕ 
ΕΥ̓ ΤΣ: ἔς 

τς “ν 

ἢ ὍΣ ἐπ ὐηῆνς "πάρ Άς, ΤΙ δε: 

ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΤΟΥ 
ΝΣ 

ΣΟΦΙΣΤΟΥ͂. 

ἘΡΙΦΤΟΙΑΕ ΡΆΑΟ 

ΝΕρΡαϊ ἴοι 

γτ σσεϑος Ἐ (εἰς ΠΙτεῦς ἀσερεὶ πηᾶρηο σαπάϊο 

Ἶ γ {ππὶ ἀβδέξαβ. (πα αὐτόν ἴῃ 6Ὰ5. οσ 

Ὁ Ὁ μας ρτοάιςοτο νοΠ] πα» η μαι] α}- 

Ἐπ Αὐν αἢ Ἐγαητοπὶ ὑτορτίτυάϊηι ἔλουϊτατξ; 

ἀρτ ἀε (λαμ γετὸ 5 πο εσὸ ἔξοτεαπᾶ ἀἱ- 

Χο, ὃς φυφῇ ουτία ἂἀρυά νοξ, (δα οπλαη
ο 126! Ρτο- 

υἰψοητίαην» ψαα ρτο ΠΠ το οσιμηΐὰ ποίεεα γορῖς δὲ 

διδοσγηας. 

τς. 

φ νι ρῥο Ἐγαιδὶ: 

᾿ Οαὶς νἱτἰοβηοίαηε αά ἀπηϊο ε
α ςοπτγαζοπέ 

τποτο5.564 ΠπΠΟΉ 14] ποροῖ εἰς γτ αἰϊαυα ἀε- 

ἵπ οσσαἤο, ἥν ρυϊανὰτη λὰ
 [εὐπιο 6 8 νεπϊεπά μη) 

εἰξιἀοϊηάς ἔλατο ρεγισαϊο ἁἀραϊγα
τὶ σοἠπ  ῖτ; Πα] 

Τρηι στατία Ἔυά 10 ὙΠΕΟΩ] Ἐρ!ποίαπ
ι τι 141. Ῥεὶ: 

γηὰτη Θηπι οὗ απο οὑπὶ Βεποιοϊὰ δέ Πθεητοῦ ΥἹ- 

ἀφεὶς. Ροῆεα νοτὸ (προτυδολη δᾶ ἀοφης Πτρτα
β» 15 

Ῥιιθοδυα μοπηπεπι αι ΓαΘΓ18,
 

[ 

(ΦΟΡΙΙ ΞΟΡΗΙ57ΤΆΑΕ. 

: Νυφαλίῳ: 

τ Σβίω δεξάμδρωος Ὁ ὑρβιετέραν ὄχιξὸς 

Ξ' λίω.εἰς ἔργον δὲταύτίω ἀγῴ» βελόΞ 

ἱ μϑρος,ἐκ ἔθχον ὑπεργξστιν τῇ «ϑθ9-- 

ϑλ Θ᾿ Θ᾿ ϑυμίᾳ τίω ̓ φείαν.τὸ σ᾽ αἴτιον τύχην 

υδμ οὐκ, αὐ ποῖε εἴπέοιμι κρὶ μάλιξεει πρὸς ὗκάς. 

διοῦ δὲ πάντως ἀνοϑνοιᾶν κυξερνῶσεῳ 
ὡς βέλεαε 

τὸ ἡμέτεθοι. 
Φιλίχαῳ ἀδελφαί. 

ἔ ἐκ: ἀνε ϑοῖς  αὐδραίν αῤκεὶ μδὺ εἰς σύρει: 
ΠΑ σιν φιλίας ὁ Ῥόπος. αν ἐπᾷδὲὺ τὸ ἀφορμιίω) 

τὴ φοοφσηκά τινα ,σδὲ ἧς «οὶ «σοῷτον 
εἰς λόγοις ἐλ: 

δεῖν, ὦτα πφραϑύΐας ϑαυμάζην»τέτε χάριν ἐπέ: 

δώχᾳ ταὶ λογμῳ Θέων! δπχιςολήν. 
ὥφῶτον γὸ δὰ 

ταύτην οἱ μϑινεῖς αὐλ ὄψη. ὕφερον ὃ αἴξ, νομίσοιᾷ 

τὰ "κα μέιαΐα, δε αὐὶ οἶμαι ϑαυμώσᾳς δ αἴδρα. 

- “ας, τις τ τς ΞΘ. τ πΘΑΒΘΞεν -α-----τ'6--ὸ Σ 

ἘΞ ΞΞ6.-Ξ--- ΞΕ ΞΞ ΕΞ π--- Ὁ 

ΞΣς τα ατε ας -τοδειν τε φρο, ΣΦ : - - 

π᾿ 
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Κωσαρίῳ καὶ εὐβξέλῳ. 

ΓΈ: ὃ σείμμι Θ΄. τῶτον φασῖν ὡς οὐ ((ά- 

λξ: παντὸς ἐπ μία στγἧω . ὐἰλλ᾽ ὥριςο χεό- 

γΘ΄ αὐτὴς μοταξζολίω ἄγων δὶ λόγοις οὶ μέτε-. 
ξαλλοντο.αλλ᾽ ἐδ παρ ὃν ἐσιώ ταν χρόνον, ἔσει δῇ 
σουϑεν μηδὲν πορ᾿ ἀλλήλων εἰσδέναι: ἀλλὰ τὴν μὸν 
[λῷῆα; εἴγε σιγή Ἢ ̓ λεὺρ «δηκονεῖτο τῇ γλώήηῃ.κ, 

δζὲ τὴν γρα μιβζούτων πώλιν ἐφϑιίλοντο. ὑμεῖς δὲ εἰ 

μδιὺὲ τὸν πυϑειγόραν ζηλοῦτε, καὶ δοὴ πέρας ἔσω σι- 
γῆς. λύσᾳ γὼ αὐτίω εἰκότως ὁ χρόνί΄. εἰσέ τι πλέον 
φέροντες ἥκετε, σιλῃφοί τινες υ ρος χα) αὐτερᾷν εἰχ 
εἰδότος, κρήτοι τὸν ἀλφοιὸν λόγος ποτα μὸν ὄντα γὴ 
ὥσϑτον αῤεϑούσης αἀπερισμᾶμον, (μόλοι κα) νυ 
ὠκ πφλοποννήσου τίω συκολίαν ὁρᾷν. καὶ δ(ῥ μέσης 
ϑαλαάήης ἀγόμδμον,, σκοπεῖν πῶς κῳλὸς τε δἴη χαὶ 

δζαυδῥοι γλυκιὶ τῇ πηγῇ. ἡ 5 σδέχε,) τὸν ἐρᾳςίωὺ 
κεκμηκότα" φὴ σἕδωσιν ἑαυτίων. καὶ Ἰοῖοις αὖ τό τε 
ξένίω ἀφρούδίτ ίω ποταμίου καὶ πηγῆς. ὑμεῖς ὃ ἄ- 
τε φοιτῶτε τοὺς ἡμᾶς τοῖς λόγοις, ὅτε φοιτῶντας 
εἰ μείξεξε. ὠλλαὰ γὃ, δοίητε τελθ΄ ἐγκλημάτων ἡ- 
μὴν οἰ δὲ μὴ, ἀλλ᾿ οὐ βώλοκκαι λέγῳ ἵνα μὴ λυπή- 

σεις ὠπέλϑω, 
Τερκανῴ. 

Σὸν ἀγεϑοὶ λυποῦσιν αὐδρες πεῖδαν αὐδῶ 
() πορέχονὶες (αὶ ἀφισείμϑροι Ὁ ἐϊνωκότων, γυμὼ 
ἔργῳ μιοϑθτὸν χαὶ δ)ηγούμωι τοῖς ἀδλοις" ὑμᾶς γὸ 
ἡ σ΄ειν μδρ ἃ φρὸὺν εἰς λόηρις ἐλϑεῖν, εἰσ ϑαυμαζς 
ὁπόϑεν, σε αοιάλοις εἶχον ὅσοι πειρῳϑέντες ἐθοιύ- 

μαζον. εἷς δὲ κἀγὼ συμμίξας ἐμιώνϑανον, χοίριν 
μὐδὺ[ὁὡμολόλγου τῇ τύχῃ. πάλιν δέ αύτίω ἐμεμ- 
φόμζω εἰ τοσ τω γεύστιστι «ρράΐμφτος ἀκρῳ δα-- 
χτύλῳ φασὶν, ὦτα «ἰω ἡσδονίω ἀφαιρήσεξ). χαὶ ὁ 
τοδῶτον εὔφρωνε τὸ πιιρὸν ὅσον αἱ Ἵ μέλλοντος ἐλ- 
σήτις ἐχύπουω. ἐλογιζόμην γὸ ὅτε δὴ ϑι ἤονήμας 
οἰχήσῃ καϊαλιπείν.τῦτο (ὃ γέγονε (ὃ συμξαν λυπεῖ. 
τἢἡ ἀπορδμωι τῷ «οαϊάζοιτι. σὺ ὁ φιλονφκέϊς ὅχι τῶ 
μεῖζον ἡμὸν ἀξάτηοιν καὶ ἐροΐᾳ (ὶ πόῤῥω “υόρδυθε.. 

φῇ "ὃ εἰς ἐμοὶ σσεδὴ χα) τοὺς ἐμός ἐλπίσας τ- 

ξώλλων ὠίκας" ἐλλ᾽ εἴθε γάρ τις ϑεῶν οὐ μϑμὴς ἡ- 
μὲν γλῤοιτο" καὶ σὲ ϑεῆον ὡς μος αὖϑις ἐνείκοι. 
ὁ δῖα ἸΒΟΣΣ ὩΣ Ιῳσῦν.. ε 

"τα τῆς αὐδὶ φίλοις ὀλιγωρίας ἦσειν γραφαὶ, καῇ 
Γ έτις εἰσῆγλι εἰς τὸ σδεκοιφήειον αὐτὸ δὴ ἦτο 
κατθ)ο ον εἰς ἀσοκοίζω εἰ μεξίως, ἐν οὐσιενὴ φί- 
λον ποιούμϑμιθ', οὐκ αὐ ἄλλως ὠμίω τίν νικῶ σαν 
λαδένν ἤσε παρεχόμδρος κιοόρτυρα δὶ ἐὰ οἷοῖ, ὅπως 
ὀφϑένίς χατήϊοξον ὅτῳ μοὶ παρ᾿ ἐλπίδας ὠξεξη τὼ 
οὐὐοα σοῦ. εἰ βραχότι σὲ ὡραγαίῶ οδἰςοίζειν ἐκ’ ἐ- 

μοὶ παρεσμϑύασεν. ἐγὼ νὰ οἷδω τὸ μὴ φίλης πυκνὰ 
δὴ δὶς γράμικασιβαλλονΐας ὅταν λωνθείνειν᾽ ἐϑέ.- 
λῶσι καὶ φίλοις σιωπῶνίας, ὁπόταν τῇ μνήμῃ δἰρ᾽ 
ὠπέντ μῤχώμδρμοι τοϑὸς ἑτέρους ἠχόλίωτωι. ἐκουῦ 
τε τὸ οραφᾷν δὐνοίαε,ἔτε τὸ σιωγτᾷν ἐγκλή ο]ος, 
μὴ ὁ γνώμης βεξαμέσης ἀμφότερα ἐκουὰ ἕαυτα 

παρεὶς, ὀρδινα δ) σκόπϑι»Εἰ μηδὲν μοι τὴ ὑμετέρων 
ο δῶσι λήϑην, εἰ ὀχ πεαντὲς ἄγω λόία (ἃ ϑειύμᾳτος. 

ὈΙΝΕΚΘΟΚΥΜ ΚΕ ΟΟΆΚΥΜ. 
Οαζαγῖο ςσ Επδηο. 

ἢ τοροα Λάδην φαπηΐιμαι αἰαπώποη [Ἐπηρεγ αἴ} [ὃ 
ΟΠ} τα ΙΠριι5 {ΘΠ τἰ τὰ ςοἰαΠε.566 ἀεβηίτυπιι 

ογατ ραοϊ τ »αποά νὶοΠιυάἀϊπεμη δὰ βιοϊεμάα γεῖ- 
Ὀα δάξογγοι,ὃς απο πλαταγοπτην, 56 ΠΕ ΠῸΣ υἱάεπι 
το ροῦς 4010 ΠΙοητίππι ἀσοαπτνορουτης 1 1 [ὲ 
πιμτιὸ (ΟἹ [οἶται [δ 4 ̓ἰηριαπα τρηορας !εητιμπα. 
ΠῚ ΔΙ}115 ̓ Π ΓΟ γΠ]οἰρας ΠΙησυα;», ὅζ ΓΌΓΠΙ8 ΡΘΣ ᾿πτογ8.0 
Σ Κρ ΝοϑΚ δὐτθηλ Ῥγιβασοταπη ᾿τ4Π118}» 
18 ἜὙΠ ΠῚ του Π 05 ] ἀαηι ας ΗΠ115 ΠΙομ). Μεπῖο 
ΘΠ1ΠῚ ΓΟ Ροτο ἤπξ ἀοςίρίοτ. 511 ρΙυι5 υ!ἀἀαΠὶ ἐῇ 
ξουτῖς ἐπεὶ νὸς οἵτ]ς ἃς τοάαμππατο ποίοϊ]. ΑἴαΌΙ ΑΛ τ 
ῬΒδυπ ἔιηλα οἰ οὴ πὶ Βααΐυς ἢ 8ς τάπτο ἱπτογθδηῦ 
αὖ Αὐοιμυία ἀϊπυπέξῃ5, νής ας 44 ΠοςτοηρΡυ5 ἘΠ 
εχ Ρεϊοροηπείο 81.113 η} [ρεοδζατε. δὲ ΡΕΥ Πις 18Π| 
αασοτ ἀμέξιπι ν᾽ άδτο νὰ ρυΐομοτ τ» ὃ ρεπηιάμεν 
ἀα]ς 5 Δά ἀπαδηι ἔοητί5. Π1 νεγὸ τορι ἅπηδῖος 
ἀεξοίωμ,ας Ριαθει (οἰρίδῃλ. ἸΡ14; νἱάεγοϑ ΣΝ 
Δ, Ν ΘΠογοη τ} ἂς (τατοτρ 15, Ψὸος αὐτοὶ, 

ΠΘα ΠΟ Τεττ πο ηἾθι}5 δά πος ποσοά θεῖ 5»η6 416 ἀςοίον 
τΙθιι5 ρατοπι στατίαηι τοξοστβ. 564 Θηἰ ΠῚ » ργ θαι. 
βΠ Ομ ΟΥ τ ασπι ΠΟ δ]5. 51η ταἰ πὰ. Ατ πο ἀἰςάμαν. 
ἢ6 νοδὶς οἴη ς ἀπ οάδηι. 

Δι 

Οεγρημάηο. Ε 

ψδητζυτῃ ἀοΐοτοη) αἀξογαπι ΡΟηΪ ἂς ἼΩΝ μά 
τρί εὐτα {αὶ ἀδάοτῆι Ἔχρογίξεϊᾶ, ἀεὶπάε Ὁ [18 

Ζυΐδιις σοσῊ [ {μι  ἀἸαο" !απσαγνπιης τοἰρία κὴν-»" 
ΕΔ Π14115 ΠΟΠΙΠΠΟΙΠΟτοΟ γος επΐτη πούδῃ) 0] ΕΠ5 
τι απτὸ αυὰτη τα ΠΟ] οηκα νη ΜΠ δμ Ομδά {τ κι 
ταγδ νυ πάθ ργασορτογας Παρ ραπι, χὰ ἐχροττί γον 
Δαἀπλϊταραηταγ Οὴτη νοτὸ οίαπη ἰρίς φοι πη Π10 85 
οἷν το 5 ας (δγπηοηῖΡι5 414] οἢΠ πὶ» στατία5 ΟΣ 
αϑϑίθα ἐοσταηας. Ἐλυτίις σα) ἀςουίαραπι,Π τΑΠ 
το σα ίξατα ̓ ππησπορφαυοὰ αἰπιητ,α]ρ το» οπβο πὶ γε 
ἀφιγρταγα νοἱ αρταζομη οἰξι Ν οαις ἕαητα Πλ6 ον" 
Ρίαϊε ρταίξητία ροτξιπάοθαης. Δ ΠτΙΠῚ πυαιοτδ 
βαζασὶ τοπηρουδ πγθζιιϑ ἀρροττααῖ. (ορίταραπι ἢ 
ὨΙ}..δ ΔΓ ἰδ τ Π δεῖς ἀΠὈοάες. ος δ «οπιριῖ 
ὃς ξλέζαμη ἀοϊογοπη ρεροτῖτ» αἴης γα ἀπ ]1}8 ρξαεῦ 
αυἹά ἀσατη. Τὶ! νογὸ σοητοη ἀἸς,νὰ 1495 τηαρίίημε 
ΠΟΡ]5 ΠΊΟΥΘΙΣ ᾿ῃπσοπας οὐἱᾶ ρτοςα [οπηοῖιδ. : ΜῈ 

οι ΠΠς ἰδ δτρὰ ππ6 » ἔροιῃ ἄιφαηὰς πηοᾶμι ἰσηθῦ 
γος ρα5. Μογίλ ντὶηδιη Γλθις αι ρίαπι 50 : 
ΡΓΟΡ Οἰα5 Πτρδ τὸ πιοχ δά πο9 τοάιιοδε. ' 

Ἰ04212. 

ζ! οοηζείτατα οὔδπς ᾿πμά οί ἐς πορ]σοητᾶ εἴθ 
᾿ ΔηςΟ5)δζ γη6 481 Πρ δη) 1η ἐπ οὶ 1Π| λάαυςοῖεῦ; 

ἄταιο ΠοΟΙρίΟ ποι ης ἀρουίατοτ, ηυδά ρεορΆτονΡ 
ποη τηρα!φογίτοῦ» ρτο ΠῚ 8110 ἀπσθη5 ἀΠη 1011} ποῦ 

Αἰϊτεν λα ἐφο πὶ νἱησοσα ροῖῖε αὐτο » αυᾶμις 
8 θογθηι τοίξθπα» 4ιΐ ΙΕ Πυοπποάο πυηοῖοῖ 
οὐαζοτ!ς ροτίοπαμη Ππορ ΠΕ. Αἀοὸ ρίατοῦ ΟΠ "Ά 
ἔρεῃι δι οχρεξατίοφηθιῃ ποςιαίῃὶ αδς τε οοπείρ!» 
τῈ 5 ΠΏ ΠΠΠπ|5 ππουπθητὶ τὸ τα ῃὶ αὐπυοτγίαγιμπι Εἰ μ 

Ερο νοτὸ []ο οτίδμι θοὸς 41 ποι {πηξ φΠΊ1Ο » ἘΣ" ς 
πρητον ΠΠτοσὶς ἱητογρ οτος, ΠΊαΐοις γε! ἱπ δέές 
4υἱ {μλζ ἀῃλί οἱ, 1] διπτίιτη ἀροτς,οὴπὶ αἰοίεπειί ἀν 
ποτ σοῃτρητὶ ». [115 Πορου 15 οοςαρδε! δι άϊ 
{ἀπτ. Ἰταηις πεήμο (ογίδους, ἢ δηγούς: Ποῦ Ε μοῖρ 
11. ΟΣ ταις ΡΟΠΙτ οὶ ΠΟ νυ; ΔιλΙπΊ0 30 (εὐ 
τίᾳ ἐξατάμυ οὐ βετη τιν, Ης ἰρίτιις Θηλ}Π15, [0 αμῖμὴς 

ή 

νγοΐας. Αἢ πγὲ ΠΙΒ}} 1 νοι ξγαγηπη Ομ πεπΡῸ 

3“ 34. 

{τ δά δυρετο; ἂμ ἰδηιροῖ ογατίοης ὃς αἀπηγβθο 
εεἰοῦτεῖ 



ἘΡΊΞΌΨΥΟΣΙ ἃ. 
ςεἰεθτοτ, θοῇ ππειοσία σου "5580 Ιοδῃπ!5 πο- 

ΤΘ ἢ ἀρρο ]ατι5.(δρτρεῦ οὐδ ἱπσυπάπῃι ιη ογατίο- 

τ Δρροπαπχαο δι πηο σΟΠ ΠἀΘΓΔἢ5 πᾶσ 5 δια 5 

Ὧ16 τασθηϑομγνχοὰ ἸΟ] ἀθητθηλ Δἰτυτη»οτδι 1) 0- 

ἀοηος τουρίυπι οἱ στα πσυα (Ό Ποῖ. Ψψεχὰηι ης 

δῃς το ὀχουίαθιομοι Βαθοῖς Ῥυϊαῃ5,ταςρα5», (Δ ΠΕ; 

Ὡς σςοῃζγζασια αἰ! απ 15, 
Ῥρηρρο. 

᾿ ἔππονν ποδιςτοπιροτς (οἰ αἰΠἘπἰ»πθαμς ἔδυτο Βδης 

τ ροῆμπι. δ σθηιηι σου τα ΕΥ̓ ἐμη5 Ἔγδ» δὲ βεύ- 

τὰς ΠΟ πιρά!οςγίτοσ ξογθδηλι5. Αρραγαεγθηξς μ!- 

τυ 4 ΠπΠ6 5) ὃς οατπ παύατ φάπιδητα 101] Ἰοσατιι8 68. 

αης οἰζαδα σαπιῆς ὃ ργατον ἤροτα ποδίετύσια ἢ- 

ἰξησίαμν οὐξ.ἶ οὶ μας ντὶ ἀοϊογ πορὶς πιουιθαβ [46]8» 

ποίοϊ λας Ζυϊά φοοϊάεγίτννῖ ἀοϊοτγοιι νοϊποτ5 πλο- 

ποῦς, Τ᾿ δι θη Π0ἢ ἀὐδ σου τα πα" {ὑρρ  ῃοιπαπι ἐ- 

Χίθοτγο ροτα δ, 510 ἃ ρεείπο “πα άϊο αα πο 
6} βδπ- 

ἴδ ας ρἰστίτίαπι σοπ  Θ [15 αϑρθσςαϑ ἴῃ ςοσπάζιο 

Ὡϊς ἰδσοηγ, ἃς απ οἰτία ργοθρτα τεᾶ ρτεάοτεις, Ουδά 

ῇ ἤρη ἀὈ (γα ἀ:θτα ὅν ξοττὰ αυηρίδαι τὸ ἴα} 1- 

Ῥίϊας ἀοςυίατοτειι ἰδέζαπι οἢδ αὔπγηγεῖ. Οὐα ἐΠ]11} 

Ἴη ποίξγαπη ταοϊτατηἰτατοιη»ςοπέοττο [οἱ] ερας, Βι5 1 - 
Ῥίδ ἰατὴ σάρτιις ἃς πηρ] σάτα οἵδε ν]άἀοτί5. Ἐτ αυὰπι 
ἈΡΓαγάαῃ} οἱὲ ογατομθαι ας ἸοΘ μά τ) [υαίοειῖ» 

οἴτ5 4] ροτίπαῇις ἢν αἸ δατίμμα ἀη [ς τεοιροτο ἀγα 
τηχίτατ!. 96 ἃ νἱάς Ἰη ροδογυμηννα ὃς (Ὀρἔδπι μ)6. 

νοσδς. ἃς οὐατίοι! ἰοςοϑ ας (ΑΓ 65 πλ  Γ0685.ΝΊΠ}} μος 

Ομ Ώ 1 ΏΟ πο] οἰξία πο] 5 ἔλοοες δὲ πίον, ἀϊχο- 

τὴς ἔογαπχ πιοάετατὸ, ἢ Ἰοαφητθπι (οἷαι τά !δῖπιο 

Εἰάρι, 

ὦ δός ων οὗ ἐποϊτατηϊτατομὰ πιοΐ απ, Βη Πα- 

Ὁ θεῖ ὃζ ἀοἤις αἰἰχυδηάο. Ἐθὸ γειὸ φοτιασι νοσ 
ἰσης ίρε ταλταηι [Ἰτούαγι 9 ΠΊΘΟΙΠῚ ἀ1}110 ὈοσΊτΟ; 

δ Ῥυατουϊτογάμν πχοπιοτίαπι τεροῖο. (Δ ηξα5 αιυάς 

τας ΘΉτ ποῦς (αὐ τὸ ἤ]οηῖς οχαίξις ΕΠ απ 1ο- 

τὰ γος διτ Ἰγπιὸ ποδὶ ΟΡ ται! οτΘ πη οὐἱὰ νούτη 

ἢγθπηθη ἔας 5, ΠΟ ΠΙ ΔΙῚ Ἰὴ ΠΔ ποδὶς ςοηίοίατοπξ 
Δαξογς, σα ΠΙὀπεία πη τε ρΟΣ 5 ποςρίῇτατι τόξοττιτ 
Ξοσθρζαπι ΖΕ ας νογὸ ποδὶς το πα υ ταν ἰδοἢτγ- 
Ἰρατί, ααδά πα }}α ἃ τὸ τάτίο ἀπο ασται! απ Π1111}). 

νατη δεῖξε ποςο Πταΐοηχτα νοτὸ ται τασοῦς Ἰά 

ΕἸ ΠηΟαὶ ορΙΠΙοπθῖ αἴοττ ντ ἑοπζοπνηὶ πο5 Ἔχ Ἐ|- 

θη. 56 ὁ αὐῆοτος νπϊποσῇ αιαίο ἀποι
τὸ μαης 

10 Ἐχρογιοητίδαι γογαῃι πο ἔγαγιμη» νἵ [ἐπεἰὰ5» 4ιᾶ 

ὅϑἴδις {πτραπχαπῖθχ στο] ἂς ΠΟΟ] ρ, 

Ζαι "Αγ Ἵ ΠΩ 

ΣΤπδηι πηροηΘ ΠΙεπεῖο ροίς μγεπιξαὶ «ΝΑπι ἀδι- 

“ἃ ὑπο συάξ ἤπητ στασ]ὰ ἃς πιοϊοἴα, Ατῇ τὸ ἰοαυέ- 

τοτη (δῶρον αὐά! Πα! [λσαϊτας ἀατοῖα  » ΠγΘΠ15 ΠΟἢ 

ἴπ ταητας πιο  οἴξίας πος σοπλσόγοζ., ςζεα Θη]Π ἴοτο 

δαιρηῖηο ταπλ ΟΣ ΠῚ ποδία ἱπγηγίτίο, ὙΊοΙ 6121 

τ ἄρτια τὶ ργαοςρτιι ἐχ νοῦς νοϊἀρτάζεπι, 4πάπ- 

Ζιξτα ἢ α πος ποιυπι υπλεη9 αυληαδιη 1Π μος 

εἰγαπάᾷ:πθ8 ἱπιρίοδης αὐτὸς σαπταπά ονλεα ααϊάοπὶ 

(ξητοησία οοἰοταπτοβ,ας [λῃ 4 δ05 νεμθητο5 τοπΊρο- 

ΤῚΝ Ἰῃς πη Ἰἰτατοιη, (ὅ( τοία' ῥγοστρά!ξτς5 ὰ Ὀαος4:Π16 - 

ἀηπδη χιοάάάιη ὃς ΠΣ ΧΓθ ΩΣ (ροξξαοιίαπι ἐχμι
ροηῖ, 

δ τὰ τοεοτάδείοπδαι νϑτογυπιὶ ἔα υϊαγυμι ἀπουμῖ, 

νξ ἀἀοηὶς οίαῖ ἔουπιδίως ὃ πα Δ ΟΥΕ ΙΔδογαθαῖ 

Νεηυς, ὃς αι ρερείογαῖ δπιοζοβοηδίοιο, χαοιηοάο 

δϊπατε ἀἰζεδαὶ Εγυεαϊα αὐτό. Απηαῇο ; ξεγίτρε- 

δεέγη ας τοίη Ἔχ δεῖν (οα ποδὶς αρλδητίθυς δα τυᾶ 

νοζοι ἢας Ἔχίραα ραϊδητατ, 

ΒΘ 2012 Ργοῶυεβι ις 

" οἵ Τῇ δ ννεϊεοπιθ Τγυβὶ, ἰοπάοη 

Εν 481 
ὥαερ δ] τῇ μνἤμῃ κόσμο ύμϑυθ’, εἰ τὸν [ωαϑγίου 

εἰπῶν, τὸ γλυκιωὺ πάγτως τοῦ λόγῳ Ορ᾽σέϑηκᾳ» 
ζά τα σκοπῶν, ἀἰωπήσης σιωπῶν κᾷλον ἢ φϑεῖ 
οὐρδρον ἕτερον, εἰ ΚΟῚ τὸ σωσώνης ἀντ χαλκεῖον 
ὅτι τῆς γλώηης ἠχώ ἐλλ᾽ ὅπος μμὴ τοούτην ζοτολρος 

γίαν ἔχειν ἡγούμϑρος,σιωπήσης,, ὦσε, μὴ ταναντία 
φϑεϊξωμιεϑα. 

Φιλίππσῳ. ; 

 Ακοῦν ἡμῶν ἐσήγησοις χεῦνον ποὺ τὸ τοῦχγ-- 

μα φέρε;ν ἐκ ἔχω. σμότγι ει γα. χεϑιμῶν ἰ κὶ 

οὐ μετέλως ὀφέος μὰν. ὠφϑησων χελίσδο,ες χ) ἐμαὶ 

τούτων ἐφϑιίξω. καὶ νωῦ ἄσουσι τέη!γες. κοὶ ποιῤ 

ἐλπίσας ὑμῶν ἡ σιγή. εἰ μὲρ ποοθς λύχην (αῦ τα,α: 

νοῦ μὰρ δ᾽ πιτὲ παθὼν ἐλύχειςιδμκως ἐκ αὐ οἴμώ 

μείζω τιμωρίαν λαξέν. εἰ δὲ τῆς ππίλαε αυου δῆς 

εἰς βαϑυμίων μετέφη: οὐοδυκεῖς μὲ μ συΓβυείας νόμον. 
ΓΝ ξαίνεις δὲ φιλίας ϑεσ μόν. εἰ σὲ μὴ ουϑχερὲς 

εἶπεν, τύχα τίς σεφαλη κεὶὴ σαυτῷ κα τήχοθον γ,4- 
δεῆϑαι.οἷς γὃ ἡμῶν σιωπῶσιν ἐπόπιληξας,, τούτοις 

ὠφϑης αὐτὸς ἐλισιόμδμες. καὶ πῶς ἔχοι λόγον τοῦ ἡ 

ποπάκότα λαλῶν, τιν τῷ πειάγέντος μεταλαμᾷά- 

νειν σιωπήν αλλ ὅρῳ λοιπιν κι) σοφιφὴν μὑε χα) ἰῇ 

χἡ ποήζειν ἅ κα τοῦ λόγῳ. ἐδὲν τῶτο σορᾷγιζα πόν-- 

χως «κοὺ ὅ,τι αὐ λέγης οἴσω μδολως»εἰ φϑείγομδμᾷ 

εἰόνον ἀκέσεμαι. κ Ὁ 
Ὑγ γδν ᾿ Τφί αὐτί. ἘΞ 

Μὲν λυπᾶσει δχὰὶ τίω σιγὴν ὥφῷ » τὺ δὴ πᾷ. 
οὰς ἔχει ἡ πόπαυται. ἐγὼ σ΄ ὁ τοι ῥ(έγα ᾧ99-- 

γῶν ἐθέλων ἐλπίσι χρα μιμιφίτων ἵ' ὡλοᾳὶ σα γε μαυἕ 
τε γίνομαι κθὴ μνήμίωυ λαϊξανω Ἵ παρελϑόντων: 

ὅσεν γὰρ τοὐπὶ σοὶ σιωπῶν τὸ πᾶν ἡμῖν ὄὅξδιν, ἔτος 

χϑιμμῶν μῶλον ὃ κἡ ποθφνότεθον ἡμι} τὸν ὄντως χά- 

μᾶνα πϑιεὶς. ὅσον ὧν ὠλείνῳ μδρ φέρφᾳ οὐδαμυϑίανς. 
τὸ τίω σιγζω αὐ αφέρειν,τῇ ὁ ὥρας αὐάγκῃ.τῇ δὲ 

ϑόρϑις λοίπείαι ἡμῖν δακρύειν, ὅτι μησδεὴς οὐρα σοὶ 

λόγος Ὁ ἐρᾳςῶν. τὸ γὺ ὠπέῖναι μδρ δ ἀϑαΐκίω. σὲ ὃ 

γγίλιν σιγξιν, ἡμίν τῷ κα αφροὺ ἐἰάϑται πωρίςησι οδ-: 

ξαν. ἀλλ᾽ ὦ παντες ἔρφοτες εἰς πεῖραν ἀγε τε τῷ τού 
Ἔρρς ῇ ΑῚ ἂ ! μι τ ἘΠ (ἢ 

7) μμυστέρφογ θπυς α᾽άγησιν λάβη ποϊε» δ οΙνΟν σοῦ 

ὑπῆρχεν «ροιφὴς παρ; ῥούμῆρος. 
Ζαχαρίᾳ. 

ΠΙᾺ Ὑοῦν ἡμῖν μ᾽ τῷ χειμῶνος ὃ σιωπήν. ἰμφό. 
λ ᾿ ι ὉὋὋ:. 2 Θ᾽ αἰ δνν ΠΣ ᾿Ὶ “» 

: τορῳ μὰρ γὰρ ἐπευχθῆ. οἱ οἷς δα παντος σὰ 

᾿ραλουῶῦζς ἀκέειν, ὃ χιὼν αὐ ἡμᾶς οὐσὲν ἐλύ.-. 

σοι σοσῶτον. αἰδλλιὰ γαὶρ ὅλῳ ῥαύμιοτι τοὺ σὴν ἡμὴν 

ἐπείφες πηγήν. νῷ γὸ αὐτὴ πτιρ ἐμοὶ τοῦ ἐκ ἢ ἔα» 

εος ἡδογὴν, οἰ γὴ νέον ἐν τότῳ τὸ φῶς. εἶ χρῷ χελισδ- 

γις ὦν τότῳ πληροῦσι τὰς ἀκοαῖς ἃ ὠδὴς: ἐμοὶ 6: 

πεῖν ὑμυῦσοωωι θὴν ὥρᾳ» »ὶἡ τὸ ῥόδα ἃ χάλυκος αϑα- 

διωύτα, μέσην τινεὶ Κρὶὴ κεκθα με μϑῥίω παρέχοι τί 

ϑέα».»ἡ εἰς μνήμδω εἰν δοηγηῤ(ίτων αῤχαίων. ὡς 

ἰω ἀσίωνις καλὸς »»ὴ) ἀφρδοδιτῇ τϑᾶτον ἐζήτει. Ὗ ἡτῶω, 

χῶσοι τοῖς ἔρφοτας,εἰκ οἷοη ὅπως ἐρᾷν ἐπωμδιοῦετο. Τ 

Ὁ παιδικῶν δποτυχϑσει, πλήἬεαι ᾧ ἃ πόσα κ) φαί.- 
γι τὸ ῥόδον. αλδ' ἡμδμ' ἐρούντων ὡς ζυοὸς τίω σἱαὶ 

φωγήν, μικροὶ ταῦτα γομίζεται. : : 



435 
Τα αὐτῷ. 

᾽ν: σοι χροὸς πάλην ὠπε δι, δ ποὺς τοιὶ δεο.. 
υδροις ῥοπήν. ὃ ὃ Ὁ ἀφορμὴν πολιν φ)δ' ἐς, πάλιν 

ἐγώ ὥςτε ογχόϑεν δῦ οἿ δι ὅτι χούριν δμο λογήσᾳς ὅτι 
περ οὔ ποιὲὶν σὔρες. τὴ ὅτι σοι Ἧτο γέγονε σὺ ἐμεῦ γα. 
μεῖς γερ,ὄνγος οἵ ποιῶν ἢ πιέδζοντες ἕτεροι, Χρὴ τὸν 

τίω ἀφορμίω σδεοωκότα κἀν σ)εργέτίω ὠροσε- 

σοῖς, εἰς τοίνιωυ σοι χώριν δώσων μφίλλον ἡ λην ό- 
μδρυθ΄. οὕτω σε μινύνομα,. εἰ δλὰ τὶ τὲ φορᾷ γαζῳ.γ- 
λῶν οὗ οἷο ὅτι πον ϑεώνῃ. Αλέξαν δός τις παρ᾿ ἡμῖν 

ὄχι ξύλοις “ὃ ἐμιπτο δίων ποιει). καντεῦθεν. ἐχδι τὸν 
βίον. οἵα σὲ εἰκὸς τουὶ τοιεΐτοις, "κοινωνίαν τινώ ποιεῖ- 

ταῦ τῷ ιωραΐζατος Ευϑύμιος ἀντοῖ τόνοημᾳ. ὅπως 
᾿ ὃ μϑὺ πέμποι τὸ δοκξϑνίᾳ, ὃ δὲ νδμων Φέχοιτοιχὴ τὴν 

5 ε “Ἢ “ΟΣ 4 μ- Ἴ “ 

ἐμπορίων ἅτω ποιῶνται (δ) ζίνυυυ Ὁ ῥοσίων οἰκεῖ 
παρ᾽ ὑμὴν ὦ ζεῦ χα ὅμως φησὶ μὴ σήχφμα παάϑχειν δ 
ὃ ἀσοκϑνζᾳ ῥωμαίων γλωτἤῃ κορλοσονῶν εἴποις.νο- 
μοϑετεῖ γοὶρ μὴ εἰωϑότω. κοὴ κομνοτέρε κόρδες ἐ- 

φορμὴν μηχανᾶται. ὥκσσερ οὖγ ὑμδ! ἀρχοντων τὴς 
ῥόδε. ἀλλα ταῦτω μὰρ ὡς εἰκὸς ὑμδῖῥ οὐκ οἰδύτων. 
ἐκοιῦ παυεξάγω μῳϑόντῶν ὅπως ἐγὼ μδ σο! χάθαν 

εἰδείην ὁ ἢ τυχῶν τὴ} δικαίων ἐμοί. φονγ ὦ μᾶρος ὡς 
ἠσδύκητο κἡ πέπαυται. 

ὁ Φιλίπαῳ. . 

Αλιν ηρά μικοΐᾷ παρ ὑμδᾳ᾽ χαὶ πώλιν Ἔ σιω- 
πώνίων ὑμεῖς (ὃ σδέσουζᾳ μὴ φλυαρίαν τινὰ 

κῳταγνῶς παντελῶς γαῶρ στγῶν, Κφὶ ζιῤῥηπωσ ἕν λᾳ- 

λδνίᾳς φλυάῤοις εἢ εἴογοεῖς. εἰ σὲ σὺ τοὺς φίλοις ὡ.- 

“τῶν παρορᾷς, πῶσι τοῖς ὠπῶσι λοίπε) τὸ σιν. ἐκῶν 
οἵρῶ πάλιν ὠκῴννος κὶ φϑε[γ 8. «ρὸς ἡμαῦ οἱ γὸ ἀἴα- 
ϑοὶ τὸ τεφοῆκον ποιῶντες αὐ οφσειᾳ φρόκάντωι 
τοῖς πλημιμολεν ξελομᾶῥοις. σὲ δι᾿ αὐ βελοίμιζω 
καὶ γγώρχσᾳ φέρειν αὐ δορὸς, μη αὐ εἴτι ἡύοιτο 

᾿φοροσηκόντον ἰφέρορφντος, φορὲς ἢ ἃ “θείαν ̓  

ὑμὴν γραφείσειν ὅτω ασεοϊαίοις ἑαυτοὺς δη πο αὐ, 
ὡς ἡμὰν ψύτωην αὐύονξς. ὀκνῶ γὲ εἰπεῖν ὡς κἡ πρλοίο-: 
να ζω τροϑυμίων ἡμυέῶαι (όλομαι παῤ ύὑμδιων- 
γὴ γαρ πλείςων χαρίτων μέαν ταύτην ὠκτνομδρ τοῦ 

Στεφαΐῳ γχὶ Γλοασίῳ, πρὴ 

Αλιν ὑμῶν ὡκ Ὁ ὠκοπελῶν ἰχθέξ,»ἡ ἀφροὶ τὰ ἡ 

ϑαλαάτης ὡς ἔοι χΟρΗγ ὅ'σι. κὶ εἶ κτν χωρία 
κ᾿ ϑείλαπῆαν ὑμὶν ὑπώρχᾳ ξυγ ᾧ»."ὁ ναῦ μὸρ ξόξις 
λαμξανφν.πῇὴ δὲ πάλιν ἰγθί, χαὴ ἔοικεν ἡ ϑώλαἠα 
τοιὶ ὑμετέροις τρόποις μιμεϊδνα, ὑμεῖς ᾧ γὺ Φοο.. 
ϑύμως χορηγεῖτεν κὠκείνη φοῦὺς τίω ὑμετέραν ὑἰ. 
στεργεῖν ἐθέλοι φιλστιμίαν. ἡ δὲ πωρ᾽ ἡμῶν Θείλο α 

ἴσοι τὸ ἡπειρότας ἡχκας ἀπεργώζ εται. πλὴν ὅπ πα- 

ρέχε; τὰ κύκαΐα,κοὶ χορηγεῖ «ἰω φἰξ αὐ ἀπειλὴν 
ἰχθύων χῶὼ ὙΣ ὑγόων. Τωακύνῃ. 

- Λοπωίατος σδιόσωρος, λύσις ἡμῖν ἔξω «ἡ πρὸς 
᾿ ἀγλήλοις σεγῆς "ὃ σὲ ορα ξεῖν ἀπο τὴ κὴ ταὶ 
ποι ἡμδδ σοὶ ἐεθονξ. φίλος μδρ γὰρ ὅδε ἔμοός ὑδὴ 5 
“ορὶν ἰεδεῆν κεὺ σὸς ἐτυγ χαῖνον ἐρᾳςής. οἱ γὸ δϊξ ἡρδῇ! 
λύγοι τὸ παἴρὶ σοὺ «πρ)ούμϑμοι, κα) ποθ τὴς ϑέας 
ἐσοίουω ἃ ἔρφτα. ὃ “οἱρ αὐὴρ ἐθφοτικός ὅδ) Ἐχαλῶν 

ΟΙΝΕΚΛΘΟΆΚΥΜ σἈΕΟΟΚΥΜ 
Εϊάρο». } 

ΤΣ θ- 
Ϊ ὌΝ εἰδτνἱτοσαηι [ΘὨρῈ15 συοα τεσ ταῖ οὐρλ ἐΡ 

ἢ05 ΟρΘπι ἃς δυχ απ. Ο.}} νετὸ σοί θυην νῇ 
ταηι ἀεἀ:τ, τετιμ) ἔσο [ἀγ.1τ46} (ας [(οο κε ̓ν 
ϑιατιαδασος, ἃς απ δά θ6ηε πηδγοηα! ΥἹ41Π0 ἃ γε λϑ 
ἐϊδνὃς ατιοά τά εηι τὶ ρεῦ ἤτς ἀοιμει οι ἘΕΟΡ δος 
ποτὰ τὰ ᾿4 1115 σαθτθτη σαρ5. ΒΟΠΘΠΟΙΜΠΙ μέ ἣΝ έ 
ἀο,χυλιν ΔΟΟΙΡΊΘΠ40 σα τεΓ! 5) ὃ Εἰ1Π| 6} οὐδθν, 

ἀεάετῖς δεποξιέζοτοιι οτίαῃν αὐάς25 ἀρρε γέ, ἐπ 
αι γῇ γα] ὀαζαγῃς ιὰμπι ἀσορρίθγἢ8 ὑεης ἀᾳ 
ἵτα φ]οσίοι: 564 αυα το δὰ εἴν, (ατίοιο τ 46Π5}} εἰ 
τΟρΆΡ 15, Αἰοχαηάου αιμάαῃν αριυᾷ η05 Π|9}15 πλεῖ 
σαταγαι δχςείςοτ, ὃς ἱπάς νἱέξαμι μαροῖ, ἀϑλῦδ' 
ΡΙοταμαας (ΟἹ δὴν διμυίπιοα! [οςἰειάτοπι μέβῸ " 
ΟΠ} Θὺ φοιτ,αυᾷαηι ἘΘΚΗγηλΐι5. ΠΟΏΜ)Π6 »Υἵ τὶ 

πλιζζοῦος σα σου Ἐς Πεὴς, αἰτοῦ πδθθηδ Δ(ΟΡ " 
Γοτγὸς 1ζὰ πηογοαζαγαι [ασρεης Η!ς Ἰσίτυν ἴῃ. ἈΠῸ; 

ἀ!οσιη1 (ο]ο ἀρυᾷ μο5 μαϊδίται, ὁ Παρρῖτοῖ» δέ (ἈῊΡ 
ΠΡῚ ἰη  ατλληη θα ἀϊςῖτ. Αὐτοῖθαι ἀυτεπα οἰυ τ 
Ἀλοιημαπουιην  ΐησια ΟοΥΠοπαμι αἰχον5. δεατυμεε 
Ὠ1Π1 ποι απ απ ὧς Ἰη ΓΟ] τα άζαιιο ΠΟῸΣ ἰυσπ!0 Γ 
ΤΑ Π ΘΠ Θὴ. Πγαο Σ ματαγυ ρους αυ4Π νο5 ΠῸΠ 1Πὶ ᾿ 
τιμὴ ἈΠΟαῚ σοτοτοτί ορίοα Πςο,ντ οὐρά δ} οἴθνο Ἴ 

ποίοἰφητιθιις, ᾿τληις ςοὔεςρατι ρου) ἀΠἀηροῖ ̓ 

15» γῇ Θρο ἡυ!άοιη τιδὶ στγατίαπι ἰιαθόαπι, ἡ ὯΝ 
οὐ [ ὑπι5 τειιιοῦ ἐς ὩΣ] Πΐν οὐππομιοταηβ ΠΕ Β)ΆΕ 
Ὡιοάμηηι ΠλἰαΓΔην ἀσσοροτγίτ»δὃς γερυ ]οτΙ, 

ἈΝ ῬΡηΐρρο. “ 
᾿ ἃ νος Πἰτοιανατχας ἰτογιπὶ νο5 τά ΟΡ! 
Εταιμάθηι νουθοῦ ης ἱπορτίασιιπι οτᾶ πο δ᾿ 

ἢ6 5. Ργου5 δ τα 59.605 Πυοσις 40} φΟΡΝ 
ἀοοιμηηιις ἸοαιμμτιΓ ἡ ἰπαρῖοβ Δ0 μα  Εοαμοϑε! 
Ρυτας, Ομδά {τα αἰδίδηϑ ἀπηίςος ηςο}} 15 δέ φΟΠΙν, 
ηἷδ ἰδ φητίθιις ομη!θιι το Πα οἰξ νὲ τασφαηῖ, ἿΜΙ 
ας ἔὰς ντ γαχίπιμη {511} ὃζ πο5 α]οηματία, ΒΟΠΙ Ν 
Ἡ11} ἔΑο δ το 5 ΟΠ Οἰλ » ἜΧΘυ} ΡΠ] ριορο[εῦ (Ρ ̓ 
μὶς αὶ ἀο!πηθοῖο νοϊπης. Τὸ νοιὸ νο πὶ ο8Π2 (΄ 
ΧΟΠΊρΙαγ ἔειτο μοι 15, αἱ ἢς τῇ αϊάξ ἢ αυ!ά ας 
οἱάατ, ιοά {πτιυξιιπ) ὃς α αἱ, Πορ] ρας. Αά γαῦ 
Δυῖοη νοὐ 5 (στῖρτιπι ἰτὰ ΓΙ Αρενν, νοϑ ας αἰ Πρέϊέ 
Ρτ θεῖς, δῇ τῆς ΘΙ} ΡΓα ΠἜδηῖα8. Ψείεοσ ΠΝ 

αἀἸοεζανιηθ να] νὰ πιαΐοσ ἃ νοῦ 5 αἰδου τα δέ ΡτΟΙΟ' 
Ρυΐτα4ο Δ4Π φάτις. Ρτὸ ρ[ αγίπιις ἐπίμα δ6πέ : 
ΟἸ1β»Υ ΠΌΤ πος τορεπάϊμηιμ5 ορὰ5 Βαρθητί. 

᾿ϑιορβαηο τσ Τἰαβο. 

ἘΠ: Ὁ νοῦ ὶς ὃ ν τ Ριις Ρ ρας» ὃς ἀρστὶ τηαγποϑ [α: 
ταϑιντν ἀθταγ,ἀξεγαης Ργα ἀϊὰ αἴαμε πίε Ἰυχῦ 

νοΚ Ροτοίδ5 νἱηἀδηγίαγονας ἰάτὴ θοῖγοϑ ΔΟΟΙρΕΓΕ ἃ ἣν 

[πᾶς ᾿τογαπο ριΐςς5. Ἐσαίάοηη ματα νἱ ἀετιγ μῦν 

νοἴετος ἱπαἸζαγὶ. Ν᾽ ο5 δηΐτη ραγατὶς Δῃ πν]5 γε πὶ ΒΕ Ἵ 
στ βναζαις 114 δα γείξεγιμη Ἰαογθηι ἃς 1|Ρογα τ 
τοπλ ναὶ τρίροπμάεις. Νοῖεταβ δυτοπὶ ΠΊΆΓΕῚ οῃ 
πο 5 ἔαςιτ, δτίδπι οομειποηζθμιηοο οητίριι5» Π’" 

χυδά Βυέειι5 πιοιῖοῖ, ὃς {πᾶ5. πγῖπας δοίης ρῶν 
Ὀυς ρει ἤοϊς. ᾿ 

οἱ 
Ἰοαμηΐ. ἦν 

Αρίθη ἥππημ9 ΠΙοάοτας ἤποπι ἱπηροπᾶῦ πιῇ 
τυ ᾿πτο Π05 []δητίο, ὃς αἰρς ἐς (οτρῖα βαρίταῃϑ 

δέ τιρὶ ποίξγα τεάάφης. Ηἰς επίπη ἴῃ πηδᾷ φιλί οῖθ 
οἰξ. [1Δπὰ αιζειῃ δηζὲ ετίαῃ τς αυὰπι ν] θεοῖν ἀν 
Ιοχίς. Νοίξιϊ εηΐπὶ ἰςπποηθδ. 4ε τς Παρ τ »(6΄ 
τίατη δάχτα αἰρθέξιπι ἱποϊταπογιπς ἀπηογδι... 
ς Βοπῖο παζατὰ δοποζαμι Υἱζογιπι 4Π14157 

διφτοῦοῦ ᾿ 



ἘΡΊΞΦΤΟΊ: 4. 
δι ῥτοθὸς Πιπιιηα οιπαὶ ἀΠΠἰσέτία ὃς οαγα ἱππείηραῖ, 
4υδῇ τηετιιςη8»η6 45 οὔ οἰαπποα! {τ ]ατεαῖ, μα 
νοτὸ ῃγ6 πο οριῖβ οἱξ 0] ἀἰόοτε. Νοη δῖ ἀ6- 
δίαι οἰ, Ζατη» σαπὶ Ἔχρεγίθητία ἀϊάϊςοειςοἰπἰογίογξ 
ἃς Πγΐπ5 ἀϊσπαια μαης ἰφά6πα [15 Ἔχ ΠΠἘππλαάταγα5, ὃς 
516 1π0 4] ἀπ τ οΥαζογοη ἀἸςα5.» 411 ΠῈ εὰ υϊάοπι 
Ἑσοηίδαια γοτρῖβ ροτηθγίμη» 48 γογιτᾶ8 1Ρ18 Ρτο- 
Ὀατοι. ᾿ 4} ' 

Ἐπ(εῖο. 

Ταιηαπείδιις οείατα νη ἀϊες Γδηϊαπν θεν, αδη- 
19 ἴδτι τοπιροτο πιὸ (πυ{{ ραιταϑ, τὰ τι ἀεΠ4ε- 
το αβἰεέξαμπι. (Ο ποι εῖπι τὰ σοπίπετυο ποῃ 18 
ΔΠΊΟταπη ρα ΠἸοῖτ,} ταητο νεγὸ τοπηροῦο ετίαπι αίρε- 

ᾧ ρεϊπάζαμ. 564 γοέξὰ ἔχοῖ 5», 4] πα] ΠΠς ΠἸτοτ!5 πος 
ἰεἰείαπι Ιοιιος», (Ὡρίεηζος πιθάϊςοϑ ἱπηίτατιιο» 4] οὐ πὶ 
ἄπαγε ποὴ ροήϊιηξ » (οὰπι παπτίρσαης ἂς ἰδπίμης 
τποιρή. Ταΐθιη ποδὶς τὸ ργαίθθ8, ἄτι ρτὸ τοὶρίο [1 - 
ἴοτας Ἔχθίθος. [ἅπὶ ἰρίτασ γοΠοπιοηζαϑ » δ Ρἰδυὸ 
ΠΑρτος διημαζογος ἱπηΐτοῦ » ὃς ἀπυούθαι ΡοΓ Πιπμα- 
σἤγιπι ἃς ἱππασίηοπὶ σοπίοϊον. Ἐστορῖο γοτὸ Με- 
διὸ ἴ6 αυίάεπι παῖιγα τη6 αἵ ραγθητεηὶ ἀθά τ. 
ἴᾷ4ι6 ρθῖ πιὸ ρεαὸ οὔε Αἰίαπι ̓ πάἀϊςα. (δά 
ἡ χυ!ά ργατογηταηι» ἤς ἐξατιῖδ πιὸ 14 ἔλοοτς πο 
Ροτις, Ἐς χυϊάδπη ξουτιιπαπι ᾿ποαίὉ » αδά ποι 

ΡΟΠΤι οπχπία,γε ἰδὲ σύας! ΠΟΔΓΟΥ ταηειὶ πη» υδητι τη 
Θείαγη ν οἰ ]θπν. 564 ὁ 41] πο ΕΠ ΓομΊαΓ ἀαρο [ρὲ 
“ληγ (ὁ βιιθτο σοπςΘρΙ Π1118. 

Πα. 

ζ! τὸς δι σοι ν αἷς ςοπιπτηο5 οἷς νεῖας ρῦὸ 
ποτθίτμνι, ἃς πα! ] ἁπιίοις 6[Ἐ» Πιπληλα ργδρα εις 

(λρίθηεία, ὃς ογιάιείοπθ Ῥδετ15» ται5. οτίαμι πιο Γ- 

τὸ σφηίξαταν, Απποῖὸ ἱπτὸ ππς ἀΠίραιη» [ᾶρε 
ΡτοΡαθὶς Ἔχρογίθπεία.. Οπδά ἢ νἱάεδ:15, Βαξξεηις 

ἐθσισῃ ἐξβ ίδίξυν. Ις νοίτα χιιδάληι 11 ΓΕ ΟΡ Ὶ5 
1ΠάἸρρης, ἃς τΠΔΘῊ] βχοίθης {δ Ἰ4ὰ νοῦὶς ἱπιρεῖγα- 
τς » τὴς αᾷ ἤλῃς ορξοίατη (τε μἀδπὶ ἱπιρα ῦ, 
ΔΥθδητγατας τῖξ ταμολπα ἀρυιά νοϑ βοῆς» νὲ πηοττὸ 

ΠαΠα απ ἃ γοθὶς τορι απι ἔοττα ἀεθθαπι. Ατῇ 
νΕΓΔΠῚ Θχ παῖ, τὰ διρ Πὲς Γοπζεπτίδιη 6115 0011- 
μη. 51η (8. ἢς εειδι ΕἸ ται ΟΡΟγαι 86- 
ζΟΙΠΙ ΠΟ Δδ]5, πθ ἀρ 4[105 πιυζαδι [ΓΟ ΠῸ5 
δι] ΟΙτἰαπὶ πησούς (ἰτοιι ἀθο γε ΠΊΜΓ. Ηλδθοϊαυ- 

ζέτ ἐ {ἘΠ ΙΔ ΠῚ Ζυοααα ἰρίδπι ΡΙῸ [ε ἔλοϊθητε 1» 

ὅκα οἰδὶ υδηι5 ποπλῖπς Ρεῖθηζε ργαζὰ ἃς δῃλὶ-- 

“ἃ οἵ, (αι νεγὸ ρος 1πἰασίδηι τορειεγο » πε- 

ΘΠ ροηζεηι ἐπ οο οἰ. Ἰάθπὶ μαροῖ πηουθητιπη ντ 

τ τὰ ἰρίς ξιοῖαϑ» αιδά ἃ το ΔΠΙΠΊῸ αὐπογγεῖ. Ο- 
ΤΠΠΙΠΟ φαζοτῃ δ ητιουὶς » Δ ΠΊΕ15 [1ζ6Γ15» ΔΠῸ ργα- 
Θηζία πιούοπι σεῖθη5. ὙΠ (οἷα τὸ πιο δἴζιιπι ἔογε 

ἔζίας, ἢ νἰττατοπι οαπέταπάο τατάϊογοπι δαὶ Βορε- 

ζιοφοιῃ ἀξοίαγα 6 115. 

ἶ φρΗηρμο ἘΥΑΙΥΊ- 

Ὑ ὙΝν! ἀπιαηταπα νἱπι ροάφητ, δέ φυληζαπι πιὰ" 

ὙΠ κόποι αἀξογυηϊ ἀπιοτοβ»8ς γοῖρία ργόραηῖ 

ἈΠΕ] οΠῈ πο α [ἐ ρίας ρος, ΝΊΔοπτατ Θηπὶ ἀϊοε- 

Ἴς, Μαχίπιὸ οπηαίαπι ἱπέθπῇ Γαπλὰ8 ἔλα: ας Πα- 
Ῥοτο Ποὺ Αἰ(ρεγηΐταν ααϊίρίαπα ἀυζ ἤοσΠ σις ΔΠΛΟΓΕ5. 

ἯΙ πιπταηΐ ογάϊπεπὶ ὃς σαι! 116 σοηζοίξιπα 1Π4- 

τηοτῷ τηςτἀϊτ 4 ἀπ} }Π|τοῦ Ιοφυίτατ. σοά “ιονίαπι 

δας ἀἸςοΡΊΔηῚ αιϊάοτα Ρἰαπὲ 1ητο Πρ δ ἂς τάε5, τ 

ταπθη ΠΙόσπαι ἤοποτίς σαι ἀϊζετογ. Ετε- 

πὶ τοῖο ἱπτηροῖ! [ἃ ἀεΠάοτιιπι ἱπ πε 1Γ- 

ΠΟ ς γ) οἴηπομα ΠῸϊ σοσίζατ ΟΠ 01) (υδμοϊοραι; 

ς 
“ον 

ὑτορδαη Βοος, (οργτίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδβι τς 

65 γαργοάυςϑα δγ ςουήδϑυ οἵ Τῆς ννε εοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

43 
καὶ πολυωραΐ, μϑει τοις χριςοις, ὥςπερ. οεογὼς μή 

ποτέ τις τοιοῦτος ὧν δζωλοίϑη."., τί σοι τοὶ «ἰδὲ του- 
του λέγην μεσεῖ.πτώντως γὸ τῇ πείρᾳ τῶτο μ(ῳ ϑεὸν, 
ἐλάήω γομίσᾳς τὸν ἔπωμνον. κἡ ἀϑενὴ μυε καλέσφας 
ΣΖ ν ὦ τ. τ ΄ ! χίῳ 
ῥἥτορῳᾳ , ὡς 8 δὲ τὼ πρφσήκονίᾳ λέγήν συνωμδμον. 

Εὐσεβίῳ. ᾿ 

ὙΠ τοιὶ ποϑοιδίᾶς καὶ μία γηράσκειν ἡβιέρφ, 
᾿ ποιεῖ, ἐἷξ ὅσου μὺε χρόνου γεγηοανοέναι «)οικεῖς. 

οὕτω μδ σου βληϑέντω τῶῦ πόθῳ (τι; γὸ πειρᾳϑεὶς 

οὐκ ἐρῶν ἀσταλλάήετ) τοσοῦτον “ὲ χρόνον ἐςε- 
ρημᾶθον τὴς ϑέως. λλ᾽ εὖ γε ποιῶν τοῖς γράμμασιν 
δχικουφίζεις τὰ εἷὺ Φ,Ερῆ. τοις σοφοιὰ ζηλώσας φὴῖ 

ἰαῶν.οἹ μηδὲ ϑερᾳπέυοιν ἔχοντες μόνον οὐοαλῶυ- 

ϑοιιῦτοι το πύϑὸς. τοιοῦτος ἡμῶν γέσονας αὐτὶ σεαυ- 

τῷ παρέχων τὼ ἡράμμαᾷ. καὶ νυοῦ τοις σζοοἰδουῪ 
Ὡ“ »" »“" Ν ἣν» ἂν Ὁ οΡ 

μεμοῦμαι τὴν ερφςτον.γ) ὄζοι τῆς εἰκόνος ῳύδᾳμυ- 

ϑοῦμαι τον ἔρφοτο τχῦ ὃ γα λᾳ Μεγείλῳ σὲ μδρφύ- 

σις, ἐμυὲ ὃ τέχνη πτατέρῳ ποιεϊ. ὡςτε οἱ ἐμοῦ π’αρθι-- 
γα! νόμιζε τὸ παι δον. εἰδότι αἰ οαλείψω, ἐξτογό- 
μιζε μήτε ούνω ἅγω) με ποιεῖν. καὶ μόμφομαι τί 
τύχην μὴ, καὴ πάντα ουνώμϑμος ἵνα σοι χορ ίστω μια 

τοσοῦτον, ὅσον καὶ βούλωμαι" ἀλλ᾽ ὦ ϑτοὶ μὴ ὅζᾳ- 

μιόρτοιυδυ ἀμφω ἡ ἐλπίδος ἣν 62] τῳῦ πεηδύίῳ πεν 
“ποιήμεϑα. : 

Ιλαᾳσίω. : 

1 τὰ τ) φίλων κοινὰ παλαιὸς ἐ) βούλεται 
ΓΓ ,λόγος, ἐμοὶ δὲ φίλος ὁ λογιώτατος πέζος, χαὴ 

σὺς αἢ εἰκότως νομίζοιτο. εἰ ὃ σικχίως τῶτον ἀασώ- 

ἕομαι, δείξει μδὺὸ πολλάκις ἡπεῖρᾳ.εἰ δὲ ϑεασῃ 

πέως αδοτυρήσᾳ τὸν φόπον. Οδδ ὑωδμ τι σεόμδυος; 
᾿ ἵ ͵ ἘΚ  ὠλρς ὃ ᾿, ᾽ 

καὶ Θουληϑεὶς πάντως τυχεῖν» μ06 ζρος ταυτίω ε.- 

κίνησε τίω) δχισολίού, νομίζων τοσοῦτόν μι δύνα ὃς 
παῤ ὑμὴν, ὡς μηδὲν αὖ εἰκότως ὀγαμδοτεῖν. αἰ λλ' εἰ 
δ ἀληϑῆνομίζει, βεξαίωσον ἔτι δ᾽ γνώμέζωυ. οἱ δὲ 
ψοὐ δὴ, καὶ οὕτως ὑπτούργησον. ἵνα μὴ οἱειχθ δ 

ὧν τοῖς ἄλλοις τίω «οθς ἀλλήλοις φιλίαν πλατ- 

πόμϑιυοι ἔχοι δὲ καὶ τὸ δίκρμουν συμ κα χοῦ. ὕπερ 
“ἃ ᾿ 3 'ν" ! 7 ἃ. 

σοι ἈΦ) μη οδενος αὐ τούυυτος χῷ ΘΈΦΗΟΕ ΦΙΛΟ τὸ ὃ εἴν... 

γάμδρυον ἀδικίαν κωλύσοι αὐ ξαιδεῖν, ἐν ἴσῳ Καϑό-- 

'φηκε τι ποιδὶν.δτερ τῆς σὴς γνώμης ὠλλόξιον 1). 

ὃ ὡς πάντως θπεινσῦσῳς ἢ τοῖς γράμαζῶσι τοῖς ἐμοὶς 

ἡ τῇ παεουσίᾳ πειϑόωδρος"ὃν μόνον λυπήσς. ὠμ.- 
ἔἐλυτέραν τῇ ἀναξολὴ τίω αῤοτίμὐ ἐνόειχγύ.- 

μἶνθ΄. Ἰϑε 
δος Φιλίππῳ ἐδελφῷ.. 

Πόσει ούναῦαι καὶ μεταβάλλουσιν ἔρφ»τεξ. 

()» βεξαιοῦσι τοῖς ἔργοις ὡς οὐδὲν αὐτὴ ἐ- 
(ἀλιςα κείνων μεῖζον ἰούει" ἐοίκασι δὲ λέγᾳν ὡς 

“πάντων μισοῦ μὰν ὑαϑροψίαν χοὶ ὃ ὀφρυιῦ. τιΐς ἀνα- 

αν σφ τὼ παρίτοι λόγους ἐρῴντοξ' ὀγήλλαξαν ὅτοι 
“ἰἰς λυ τ δ οἷ ᾽ Ξ.ΑΦΚΟΚΝ ΝΑ ᾿ς 

ἢ χοίξιν. κὶ ὁ σεμινὸς ὠκεῖνος φἴξαίφνης ἐρᾷ Ὁ φϑέγ- 

γ4Τα! ζπεινόν. ἀλλὰ τίμοι ξούλεἶ (ῦτα. ἤσδὲ μδὺ 

πάντως δ ίσαστι χα) γελᾷς" ἀλλ ὅμως τιμὴς ἕνε.-- 
᾿ ν 95. τ 3 4. (ἢ ΄ » 

ζᾳ ἧς ὀκείνων εἰρήσεται. ἐμοὶ )δρ οσος πῦϑος ὅλῳ 
ς 42|. γος ΗΝ ν ᾿ς εὐχον 

ῥόθβατι τοοσβαλων, εἴλε τὸν λογισμὸν ὑφ᾽ αὐτου», 



μ! Ὁ 2012 Ριοῶυδει ἰἰς 

οἵ ΤΗ 6 υνεϊϊεοπια Τγυβὶ, ἰοπάοη 

ΝΥ ὍΞ Δ νου 

Ἂς ὈΙΥΕΚΘΟΔΥ͂Μ ΟΚΕΟΘΟΒΥ͂Μ 
Θωμᾷ. , ΤΡο;»"δ. 

Ων γαϑῶν αὐ δρῶν οὐ φραήνᾳν οἷσιε καὶ χευρὰς 

ϑέας ἡ μνήμη, θὴ τότε μεόέγϑνον ἡνίκα του πθέ- 

οαϑενίας ὅλου πδῖ! ον σοῖγτος ἔρροτος, μηκέτι 
παρῷ- 

σι χορηγοίεῦτες ἀθὶ τῇ σῷ τἰοωὺ ἡσονζω τότε γὸ ἁ- 

πορφιω τες οἵ τινες οὔδωντω . τὸν πόξον ἔχουσιν αὐτὶ 

γῆς ϑέας ἀεὶ χορηγρυῦτα «ἰοὺ μνήμζω. ἑαυτοὺς γὸ 

αὐατυποῦσι τουὶ ἀπελϑόνίας. κοὴ παρόντων σοφί- 

ζονται μάμημα. ζαῦτα γνωμολογ ὦ τοιούτῳ στϑει 

πἰδιπεσών. ἐξ οὗ κοὴ πειραϑεὶς ἐθοιύμῳσοι Χρὴ μὴ 

στοιρόνϊᾳ πάλιν ζητῶ. κοὶ τίω) τύχην πρφσεύχομιαι 

μηχανὰ ἅντὴ τι καινόν" χρὴ σιωνἐγν τοτὲ τοις τοσοὺ-- 

τοῦ ἀλλήλων ἀὠπέχονίας ἐρᾳςιίς. 

Κάςσθα. 

Ω, φέροντι «ἴω ἐχιςολίω, πολλὰ οὐδῷ σου 

ΤῸ ἀὔνοιαν ὠπειτεῖ )γύος, συναἦον ἐμϑὶ γκεί- 

μος τίω οἰκειότητα βεξαμὼν" καὶ τὸ δὲ μέγιςον ἡ- 

μέτεξα γράμματα. κοὶ οὖκ ἀλαζονείας ᾿ λόγος 

ϑαῤῥοιῶτος 5 μᾷλλον,ὼς τοι μοὶ μικρᾳ μδμ τῇ φύ- 

σφ, μεγάλαᾳ δὲ δυυύαϊαι «ἰῷ σοί" δεῖται δὲ [λώτ-. 

τῆς δέκαίας καὶ λόγων σὐροίας σβέσοι σδυναμῆμης 

συκοφαντίαν. οἷσια τοίνιωυ ὡς ἃ ἐμὺς ἐλπίδος χρεοίτ- 

σῶν ἡἡνήσῃ. φιλοτιμῇ γὸ ὠεὶ μεῖζον εἰς πεῖραν ἐλ- 

“εῖν, ὧν αὔτις ἐλπίσηε «ἰδὰ σοῦ. σὶν οἹ᾽ ὧν εἴη λοιπὸν 

αὶ αἰωὺ ἐμίω ἐλπίδα ευυῆσωι τοῖς ἔργοις »ἢ μυὴ ταῦτ᾽ 

ἐλφήω δεῖξαι τὰ φεάώγμαΐα. 
ΝΝεξόρλῳ. 

Ρεμύλος πεπλούτηκεν φϊξαίφνης ἡ κωμῳ- 

δία φησί. κοὼ σὺ νυῦ πλουτεῖν ἐοικαρ οὐ πώ- 

ποτε τῦτο μαϑών. Ιρου ὃ “Πωλχότερος ἀεὶ γέγονως. 

ὀχῶϑεν ρα σοι ποϑεινοτέρᾳ γέγονεν ἡ ποίρ)ς ἰὼ 

πορότερον ἀπεκάλεις τῆς οἰκουρᾶμης τὸ βώφαθρον. 

ὅλως δὲ τῆς ὕλης γέγονας τῇ φιλοσοφίᾳ Χαίρειν 

εἰπών. τὸ δὲ πρᾷον ὠκένο κοὴ ἥμερον ὃ, σοὶ μόλις 

ἐν ἐποιήσατο «οότερ9}, κοὶ τοὺς δὶ σοὶ τῷ φοεφπῦ
- 

Μψον ἐλπίσας, φροῦδα πανία πεποίηκ αε᾽ νοῦ ὡς εἰ- 

κὸς ὄρειος γέγονας καὶ δῥ ὁ τῆς χύρας δούλεται νό-- 

μος. τοιαῦτα αὐ δ ϑ τῆς τύχής ἀπήλαυσαις. 
ὁ ὸ 

«ἰοὺ πενίαν πάλαι φιλοσιφῶγ. δεν ἐμφιλοχωρεὶς 

ἡ παξίσι κ᾿ σκοπεῖς οὐχ ὅϑεν ἔσῃ σοφώτερος. ἀλλ᾽ 

ὅϑεν αὐ ἴσοις κοδἶόύτα τὰ λίωμα" ἐγὼ σδέσε ποϑῶν, 

χοιὴ ἔροΐξες μέμφομαι» εἰ μὴ σδύναϊωι τίω ψυχίω 
μίαν οὖσοιν ἀντερᾷν ποίήστα Τὴ. οὕτζω ποϑουύτων. 

Εὐσεβίῳ καὶ Ἠλίᾳ. 

Τὼ καὶ παρόντας ὑμᾶς ἡσ' ἕως ὁρφὸν, οὶ Ἔστον-- 

τῶν ἀεὶ μερνημᾶῥος, οὐκ ὠήϑην δεῖν σίγῃ τὸν 

καροῦν ποωρελϑεῖν. ἀεὶ μδὺὶ γὸ ὑμῖν δ χιςέρλιειν ἡοδύ" 

δ δὲ κοινὸν παὴ δὰ μὴ μὴ) »ραμμάτων φεθπέμπειν, 

οὔτ᾽ αἱ ὑμεῖς ἐπγνέσωτε, κῴγὼ ποιεῖν ἡφριωυόμζω. 

ἕως μδὲ οὐ μοι σταρίι ἀπουδὴς ἀντὶ γοίοαν ἐσῦ.-. 

κοι κι φύσα γεγονέναι στωτὴρ νι δὲ τίω οΖ ὶ- 

εδμ' ἰόντι μόνον σχοῦσα! διωύαμιαι σεικγου μᾶῥων 

ὄχλων ἀκούειν. ὡς δή ἐβώλου τόννέξον, Θεὸς ἐπένοί,- 

σεν ἤδη καὶ γθγονέν. ἀνλὸὼ τίς ἡἥνοιτο τούτων Τὴ» 

λόγων πατήρ.εὔνους μὰ υὐκ αὐ μιβγϑλον. κρεγῆων δὲ 

νῷ ϑωνΝ 

Οποζαπι νυν: τόσα} Θχ τ] άγατῈ ροιοῖξ εἴ] 4Πὶ ̓ " 

αὔρεύζα πιοπιοτῖα» Παρ [406 τυ ς 01Π| ΠΕΥ͂ΣΙ 

ΡῬτογίας ἁιποῦς ᾿τρ]οτί5» Ὡ0ἢ Διο Ρ ἰδ ργαιτὸ τῆν 

παῆσε αἰροίζι (τηρεῖ νοἰυρταῖοπι 
ριαρερτη Ὑ" 

δα τὰ ἀυδιταηζος οαϊαπηοά] πηῖ, ἀ6 4ΕΣΙΠὶ ὯΔ Η 

ἡ" Ῥίο οομῃίφροέξα» (οτηροῖ τηφλοΥ 41 
ΒΙ κι 

ὁουσα αἶαν τρί ἄησαῦς αίφητοβ, δί ριαίξητιηι 

τηἰτατίοθιν τας ἀϊταηταν, Παο ΓΟ ΏΠ0!0» τῶ]! Δ 

ὅτι ἱπιρὶ Ἰοατι5 4] ες τ, γῇ ὃς ΟΧΡΕΣΙΕΙΠΒ πρόμε 

ΠΟὴ Ῥιαίοηζοιι ταγίας αὐ δγαηη, Ἐτ ξουταπᾶμι Ρί ; 

οούντ ποιιδη) αἰτα]υᾶτ ΓΑ ΙΟ ΠΕΤ ᾿ηθῃ!βτ τ; τ 

το ἰοςούαμς ᾿πτεγμαῖίο ἀϊπυμπέξοϑ ἃ {8 Ἰηα! ο18 φιηΐ
σ 

ζοο5 1 ναπη) δαπάφέπιαμε ἰοσιηι ςομάποδϊ. 

' 
Οαβογὶ. 

μι: (υπτρτορῖεῖ αὰς Βυϊο 4] ερὶ ποἷδτα
 λά- 

βογῖ, θοπθυοϊοητίαι ργαίϊατο ἀε,ρ648. ΟὐεπὰὉ 

ΠΘοι 1} ΓΟ Πσ 6 Π5. Οὐοπιυρσίμηι σΘΏΕΓ15 ποςοίπτῦ- 

ἀϊπουι {τ Ἰο 5. ὃζς αυοά πγαΧΊΏγΠὰ εἰ ποίϊια πὸν 

τα Νεηας ἃἰς ἔοτιμο ἃ υρορία πιά απ) ἃς ᾿ηὉ16Π’ 

τα βντὶ νάρμ »ἴρά ροτηὴς ζοη πάθης! εἴν, τηξᾶ 

Ζυδηηηαμῃ οχίσῃα ἢ πιατατἃ » ΤΠ] 6 τ ΑΧΊΓΊΠΠ) 8 

Ρυά το ρομάυδ αροῦς, "μά ἰροῖ ἀὐτει τυΐα [1πρυ 

ἃς νοτθογυηι ξασυπάϊα;, πα; οὈτεοξιατ! ΟΠ Π| ὁ [ΔΓ 

(τα σα] απνηίαδυι το ησαοτο ροῖθτ, ΝΟΣ ͵ρίταγ ΘΓ 

Νυἷτο τς ἴρε πιϑὰ ἔοσς [Ὡρϑγιογθη}, ΘΕ ΙΏΡΕΙ 611 0015 

τοηἀ 5, ὃΚ ἀπ τοτῖβ » νὰ ργα τες. πλαϊοιὰ» αυὰπι ἀοτό 

αἱ ἔρον. Οοά τοίϊας τανῦν ἐστ ντ ἀμ ΩΝ 

ἥκω ορθῖε νἱποαβ8» ζ (αἴτοιν ας πο ΠΟ ΓΕΠΙ τέ 

δαδηζαῃ οἰϊειμλ5. 

Ν εβογίο. 

᾿επονόα Ἔχτομηρ! ὸ ἀϊτατιις εἴπο παῖ ζοπῶ 

11. Ἐττυ πᾶς ἀιιοίξοτο γἱάοεὶ5, οὴπι πη α αῃΡ 

πως ἀτάϊοετί5. 564 [τὸ [ομηροσ ραιροτίου ἤιε σΊβ. ς , 

οοτὸ ἀδ συλ, ρατιῖα τι σμαγῖου (μέγ εἴν. αυλπὶ 

ἀηῖοα Βαγαζῆγαηιν οὐδίσ τόγγαγαστα ποηλ Πα 045. Ομ 

π]Πὸ τοίοστιιβ 65 ορί δι ἃς πγαζογί8.» δέ ρϑ!οὐορμι 

τοηυποδί Ν δηλ 114πὸτυδη!πετιάιπεηι ὅς (λοι τᾶν 

τοι για τἰδὶ νἱχ ῥυτὰ ἱηπατογαῖ, αἴαθ!8 ριοβοεῃ 3. 

ἀε το ςοποορίαμι ρεπιὶ ΟΠΊηϊὰ νΔΠηᾶ τ τάαπε (μοὶ 

ΔΙΟΝ απο νεν!άοταν ἀστοίτς οι {}], ὃς 4μ416Π} Ὁ ΄ 

γαΐτ τοσίοηίς οοηίμοταάο. ΕΠ αιοα τ] (ουτυμᾶ 

σουτυις. 4.1 (ο]εθ ας οἰτην ἴῃ ἐσείζατε Ρμ!]οίορμαῖ 

Νπάς Προητογιη ρατεῖα νοτίαν 5, ὃς ςοη ΠΔΕΓ85» ῃοῇ 

αι τατίοης ας (ἀρ οὐτίοτοίδα αυεπιαάπιοάμπη ΥΡ 

ἐδας ἔγεαιθηζθμι !Ἔσεζοτη. Αἴ ερὸ τε ἀοἢάεταιδ,8" 

τηοτοβ σου (ογιδὰ ποὴ ροίηι οοοιο» 
νῖ γ 1152 

Πἰμημβ ἴάπτο ἀς πάοτιο ἤαρύδητζος γεάδιηεῖ. 

Ἑπῥῖοςσ Ηεϊϊα. 

Οὐ αὶ δεριαίςητεϑ νοβ πιάσῃα ΟἸΙΠῚ νοϊυρταῖε 

᾿ ΤΥ ΝΣ , ἃς ἀε αὐίοητίθυς ππθπιοΠ 6 ΠῚ (ςρλρέ 

ἔλοῖο 9 ποῃ δχιξιπηιδαὶ τεπηρὰς Οὔ] αταπι 6|επῦο 

Ρτατογοιπάυπι. δθπΊροῦ φηΐπι νοῦ ς ἐου]ΡοτΕ 117 

ςαπάμτη οἷζ. (ὐουηπιιηθηη δαΐοηλ ἈΠ πη.» Π0 ἢ Ὁ 

Ἰϊτοσὶς ἀθάτιοοτε » Ποα5 νοϑ ἰαυιόατοτῖς ὃς πο 1 (ΟΠ, 
ταϊζτεῖς ραάοτες. Τόπος ἰρίτατ πηθουηλ ἔπ|» Πυάη 

Πυίάοπι ὃς οἹοἹ) σαιηα ν! τς ἔυπὶ εὐίαπα παιαγᾶ Ε 
τε η5.Ναης νογὸ ἃ ποὺς ἐστοά!θητι {οἱ πὴ ἱπυργεζας 

τὶ ροήϊαμη . νὲ δἰΐοβ σοπηππειπογαηζος δι ἀ]8ϊ; οὐ} 

πιοάϊ νοϊεδας πείθοι ες, ευπα ἐαιης, [ᾶ δέ την 

ὅξυπι εἴθ. 564 ααΐς Παΐας Γετιποπίς ράτεν εχ εαῦ, Ν 
ἐαμπίάοπι Βεπεμοϊθητίοι,ίβα πηολου [οχιδῇϊ5. 



Εατίγ Ευι 

[πιὰ 

1 }.] ΙΝ") 

-- πδοανουτελιυ σα ΝΝΝυΝΝποδῦνον.....ὄ οὐμλωνυκαν. ο
ούσσοσον σι τστοοες, ΜΝ 

ἘΦ ΤΟΣ, ὁ 

Φραείγο. 
Τς απίμιὶ ρτα δ βετὶ ἱπιασίπέπι ίεγπιο ὃ απαίο πα 

αδίδηζος μαθϑδης δητθηγίαμ οϊεηάϊτ, ΠΟΘ πγ1- 

ἢι5 αιιὰπι ριέξον οα θα ναἱς εβηησί
το πὶ ομίμ Π]- 

ζοαβ ν οἰἶγας ροτσσοτειπ» 4061) εχρογιοηξια η 
π0- 

Ὀδταταρ απο τρίπῃν τοπετε ντἀεραγονῖ {ι φυὶϑ ἰπίφα- 

Ρείομο Πιρίατα » ἐρξοΐϊαπι «δά ηἴδε Βοπουοι! ρᾶ- 

ἐγὶς ἃς Βυααηὶ πτότας δὰ ΑΠέαπα οἱε ρυταοιη, Ἐπ 

τιράϊ ἔπος αἰασαπος νἰστυϑ τεάάεγε νἹάεγατ. Ουὸδά 

ΘΒΙΪΠῚ τὰ 401 ΘΟ 0 νι ἀμ τς νη ηυλῃν ΘῈ αητία 

σορη ὮΙ ἃς (ἘγΟ 15 1} ΠῚ [λοὶς ὃ. οπλᾶ ρτῶ- 

(δηξίαᾳ δοηδτηδουμι σοι οά5», 418 ἰαυάε ΠΟΠ Ἰά 

ἀισηιπι ἢ ἰδοατιγ. 56 ταπ ἔζατιι! εὐ !ατὴ ἢ υϊά 4ς- 

οὐξατοτηθδαι τῆασδαν πο ἀο!ταεγα. ςφοἀ Ηομπιει!- 

οὐ Ψ]γ ἴδια μας πη τὸ ἴδαπου αυδά ροβι μα ῖτι ο- 

τη δ υθνρατιαι πα] απη ἀπναίας, ὅς οαϊις ἰητοῦ ο- 

Ῥυπγας πς πιθητίο Ζυϊάθηι εχίίζαι. 

Η]οΥ̓ΟΠγ 10. 

Ἴοεγυπι Ἔργρτας ἃς Ππτυῖθ, ἀῖααο ΠῸς ἁρυά τε πα
 

ροτο 55.165 οἱἘ αὐίοηγίαμι ν]ὰ γατῖο. Ηοςπῖ
μ το- 

ἔους, Ἀτ46 (ΔἸτδαν, ἤποπζειη αατο, ΝΝΊ απ Δίρις 68, 

Οὐδ ὶ ππαρὶς δτίαην Πιρογο ]]π ΓΟ ΓΑΧΟΓῚ5 ; 

ΓΙ ΟΙπμΓ ΟΠ. 110 ΠΟ 5 ν Προ ά!. Ετι δαῖτ ἀ168 ΟΠ 

Ἰτόγαιτι νίἀονὶς ἘΠ τυ. ὃς [σοῦ ]5 αὐθηδηα ἀϊηρατᾶ 

δ νεηξὶς, ὃς 4 Πξδέξδηι γαάϊοίδυς νίτοιη. [δὲ Πα ἰια 

αυκάδῃι ρεγέρειης ὃζ πηαΓ πῶ ἀῖα 8 Ὲ Ιυρρίτεῦ ΡΙ
α1- 

ἐς παίααι, Ὑ απὶ ἐσὸ γίάοΡ0, δὲ ἐοτζυπαπιταχα- 

Ρο. Τὰ νοτὸ πις δοάταμι ρυταδίς» ἀαΐ πιο αδἰφέϊαμι 

ἄταιια σοπτοιηρτυ. Ατεαπιθα ἀπαιτίδι Ν ας ἀϊιϊ- 

εἰας [αχύνπναιο σοησοά τρίουῖθ ἀπηταχατ,ξζ ΠῸ5 οχὶ- 
8805 ποιῃϊὴα ἀζαιις ΠΌΤ) τερεηζοϑ. οἷς δηλ οταῦλ 

ταῖς (τεῖρτὶς βτιιατ, ὃς τυάτη ἱπἐοἰοηείαπηἔρε βα
τυ 4- 

Ῥιά πῆς οοπίοίαροσ. ῤ 

1140. 

Ἐπταμι (ΟἹ πὶ ἐγαδεις ορείτοϑ νἱάθταν ργορὶ- 

στο, (Ο]ὶς νογὸ σογροσθ5 αἀπετία
τ Ν Δπ01}- 

Ἰοϑ ταουϊαμι νἱ4οηείριις ἐχμίβοῦ» δὲ τε πη ροτῖ5 μᾶς 

ἴατα ρεηὸ ηοῃ αὐ πίες. Εἴς ἀπτοῦα οὐτα οο
ερίτ θο- 

πὰ να]οταιάίηε ρσφ ἡ ταφραυϊὸ ρὸ τεά ας ἱπβοέϊα ρα]- 

ἰοτθ. ηάε ποι (ἀπὲ νῖ ἔτι τοῦ Ρϑ.ς 15 (τυέτ
ρυς»  - 

στοζατο ν οἰ οπν ἃς οαυθαιη ᾿τεγγοράζας οτυροίοεῖς 

ὅτι τὰσοῖο » ἥποά ἔμοοτο σοηὈει ΜΈ! ΔΙομείο
 ἔμη- 

ἀος οτηψ5.Αττὸνοϊον δερίυγίπνι δοπὶς ἔγυ: ϑς οοΥς 

Ῥοτιδ βιυηϊταῖορας το ϑουο, Πατγαμη Ιος! [Ὡρετατς. 

Τϊοείογο. 

(ςορ: 1  ΎΌ1 [ΠῚ ΠῚ Φρ οἰ απλνν τ] 5 αυϊάθπι 

τῷ ρεγ ἰσαδαι ἃς εἰοσαητηΠ να μα» το τ 5 νετὸ οὔ- 

Τοαγαίη, ὃς νοεθογαμι σγατία ο
δανδην. ΜΙΠῚ θη} 

Ψ . Ἂ , 

ν᾽ άθυῖς ἀγοῦαογθ φυαηάο 1Π 
οὗἰαϊοποπι ἠαζαγανε- 

ηἷας» ἢ αὐ ρονίρ σα ίταταμα 648} ΡῸΥ νὶρὰ δάΐρ85 δὲ ἰ
ά- 

οἰγτοὸ πιονάγαια ἤσατγα ποκίείαπι
 ας ἀπ! ποιάἀπκατένου- 

δοτῇ τορυρούδγοοντ ΤΟΓΒΗ.
ΕΧ οοπέμοτα οδίουτίτατο 

ποιιείαιι μβαδοαϑῖτα ρεφγορατυᾶ τα πιά ἰ
σα5. Ἐπ πη] 

νιάοσὶς τίωγοτε ἣς οχοϊἀὰβ Ὁ 
(ἰυτατίοπε Οοηβάς ο 

θῖν, αποπιᾶ αὐηααᾶ πτθ
ά ἄετε οχἸ εἰπιατϊοηέ τ8-

 

ζαγίην, δας αἰτοῦ [δ [Ὁ 18}. Νοη οαυϊάθι Ιυδο
ρϑῖς 

Ρυχοίατα ρἰοτία ΡΥΙΠΔΣ ΠΗ. Ταητὴπι πε τὴς φοβῆς 

ἈροΙ πο ὴλ ἄγος, ὃς οἰξ
οη 5 [Πτ6Ὑ}5. Ἐχρῇοα ἀϊοοτε 

ὄ νατος Ργτμ ας » φυϊάπαμι {ςεῖρτοῦ ἀΐςοτς γοϊμοτίξ, 

φαίνεῦ).»ἡ δεσαναι μοι δοκεῖς ὧν
 πεσεῖν τῷ Ὡεϑερ 

ἕχερᾳ φρονῶν «ἰδὶ σοῦ. δὴ ἐκωὼν 
ἐἶνα! σε τὴς ϑαυ 

Ὁ 

) 2012 βγοῶυδϑβ τις 

ΤΗΘ ννει!ςοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

᾿ Φαϊόρῳ. ᾿ 
δ τὰν: ἄρᾳ τὴς ψυχῆς εἰκόνες ἧσων οἱ λόγοι; 

καὶ τοιὶ δαονίᾳς ἔδειξαν οἵαν ἔγχεσι γνώμην, 

οὐχ ἡήν ἢ ζωγράφος περ ἀν ἐθύλῃ μιμειῶζ. τοῖς 

δδ ὑμετέροις γραίμιιαῦιν ἐντυχοὺν, ὃν ἠγνόοιιυ τὴ 
πρίραγτῶτον ὠκῶνον ἐδόκοιυ ἔχειν. ὡς ἐγτις ἐ ξελὼν 

σὺ σοργράξεμο τω δπιςξολίω ἐποόίδου, ᾧμεΐωυ ἃν 

σαζὸς ε.) φιλοςόργου τορὸς πα, δὰ τὰ γρώμμιφιίᾳ. 

τοιούτοις ἡ αβετὸ τουὶ ἑαυτῆς ἔοικε Ῥοφίμοις δεικνύ.: 

γα!.τὸ γείρ σε μῆτε ἰδόντα μήτε τοϑπεπειράμδμον, 
καὶ λόγου «ορκατάγχήνοιαι κοιναὶ φὐρός μι ποιεῖ: 

τα παρόντα τὴ ἀγαϑῶν, τίνος ἐὐφημίας οὐκ 

ἀν τύχοι δικοίος ἰὸν ὅμεως ἀϑοφήρη μέαε με σ᾽; ἀν 

εἴτι ἥνοιτο τίω ἐμἑω ἰϑείκίω ὑωριδεῖν" ἀλλα 
χαὶ 

πὶν δμηοικὸν ὀυοσέω δζα αῦτα ζηλῶ, ὅτι πανίᾷ 

“ππαριδων»τίω μικρεὶν ἐπόθει γησον. χ ἧς οὐκ ὧν τις 

Κλ; βελτίσοις ἐμνηϑη. 
Τεῤφνύμῳ. 

Π’' λιν αἰγυῆτος καὶ τρυφή. καὶ πένητες ἡμεῖς 

ϑδϑ σοὶ καὶ λόγος ἀπίντων ἐσδείς" εἰδὲν τῷ- 

τὸ τρῶν μία. γέλα μένον χξυσ φ' ῥέοντα τὸν νέϊλον 

ὀρφν᾽ χαν ἔτι μῴδὰ οὐ τίω ὀφρῦν ὠναασασῃς, 
οἵσο- 

μλυ πάντως (αβρορώμϑροι. ἔσέζαι γὺ ἧμι ϑο ὅτο πα- 

λιν ὄψι: τί ἔλου στιν. κ) δακρύσης ψώμιμον μοεϑι»- 

σα δυΐυ τοῖς πιούκασι χαὶ τέμινουσοιν εἰς ῥίζας Ἢ 

ἀμπελον. ἔνϑα καὶ γύμφω ξέναι τινὲς καὶ ϑαλότ- 

παι καὶ ζόῦς ὑέπος οὐδαμοῦ τότε »ἐλάσω μδβ ἐγὼ 

χαὶ κωμῳδύσω τίω γύχίω. σὺδ νομίσᾳς δὐδ᾽αιμιο- 

γα τὶν νοῦ ἀποῤῥιμιμᾶμον ἐρυέ.πλίωὐ ἐν ὅσῳ ἀν σοι 

δίδωσιν ὁ νξιλος Ῥυφῷν,γράφε μόνον τὸ χάλά ὄμι- 

κοροιὶ ἡμᾶς καὶ χαμαίτινας ἐρχομδόοις. οὕτω γὃ καὶ 
σοὺ γράφοντος ὁπολαύσομδν. καὶ σοὺ σὴν ὠλᾳ ἕο: 

γείαν τῇ τῷ μεΐλοντος ἐλπίσι οοα μυθήσομαι. 
Ιλασίῳ. : 

Οπαῤύμιν χωρίον καρποιὲ εδὲὸ τίκτειν ἔοι- 

Εν ἀφειϑους αν τοκεῖ ὅλωι Ἀ μόνοις τοῖς σώμα- 

σι.τοιὶ μδν γὺ ϑδαύλιο τοῖς ὁρῷσι παρέχει, 
καὶ τίω 

τς ὥρας ἐιάζοται φύσιν. τὰ δὲ λοιίξων 
ἐ ῤῥῥω μᾶδα, 

μημρϑν ὕςεοον αὐπτέσουκεν ὠχοιῶνίᾳ. ὅϑεν οὐχ ἀν ἐ- 

λοίμίω ὀλίγων καρπῶν ὑπσολαύσας γοσεῖν. 
χοὶ τίω 

αὐτίαν ἐροοτώόυδιος αἰονυυϑεῦϑαι καὶ σιίαν᾽ 
ὃ δὴ ποιξὶφ 

εἰωθος σιγὴ τὸ χωρλα κοσ δῇ" σὲ δὲ ἐούλομαι καὶ 

πλείςων ἀγαϑῶν Σπολαύφν τὴ τῇ τῷ ὀτύματος 
ῥώ- 

σει τοὺ τῷ χωφίου φύσιν γιραν. 
Διοδώρῳ. 

Α΄ Ἐσδέγμαι σου πάλιν δχιςολὴν τοῖς μδρ λοίθις 

σαφὴ καὶ λίαν καλίω' τοῖς ὃ οραμιβασιν ἐ- 

σειφὴ κοὶ 17) λόγων Ὁ χάριν καλυήήουσειν. 
δοκεῖς 

“ἀρ μοι δεεβιὺς μή ποτε φρὸς λήϑην ἐλϑθῆς ἃ φύ- 

σεως φὡοῦὺς τὸ σαφὲς αὐν ξιασεμϑνος, τοῦ 
τύπῳτ 

ἡραμμῴτων φοσιμυϑεῶς Υ ῥημφτων 
τὸ γνγώξι-. 

μον. ὅπως ἂν πώλιν ὧμ ὃ σμωύϑοιῖς ὠσαφείας ἔχης 

τὸ ν»ωρασμῶ- οὕτως σθι πλεονέκτημα 
τὸ σε για 

͵ 

ἦματος. ϑείῤῥει τοίνωυ ὡς οὔποτε μιεϊαϑείμείω 
ἡ δόξης 

͵ 

σῇς ουκλείας φερη σοι μ᾽ μ
όνον μή ΜΈ αναΐ; χάσης συ:
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δςῪ οὔ Τῇ 6 ννει!ςοπια Τυσὶ, ἰοπάοη 

το το κνκαιιαααι κι πο αεςς τς αραμον ἀμοναανν σαν πῇ. Ὁ Ὁ Ὁ 

415 
(αῦτα δὲ μοι πεπαϊχθὼ πε σὲ δ ὑμετέραν χώραν 

ὀκμιμορᾶῥῳ. ' Ἶ 

: Μῶκαρμλῳ. 

Α ἢ Ηῆς αἷδὸ ἡμαξ οὐγοίας [λυχύ σὰ καϑύςηνς χοὶ 

ἢ τοσύμέολον πὴ μιμεῖῖ) ὃ γνώμην τὸ δῶρον αὶ 

μέλιτι συμπδιεκόμδρμον. λόϊων ὃ γρόμϑρνος ἐρα- 

εὴς τὸ τότων ἐμφορηϑεὶς ἔγνως ὡς μίγα δὴ τι χοῆ- 
καἰ φιλία συμιωφϑιοῦσα χρόνῳ κτὴὸ [μὴ τῇ δζασάσει 

δεχο μϑόη τίω λήθζω.ὅ9εν σὲ κοὴ ωρὶν ἐπαινῶν,νῦὺν 

ἐπ σλίον τεϑαύ μοχᾳ , ὅτι καὶ μυὴ παιρϑὸν , καϑέςη- 

χαξ οἱδαπλήσιος. ἀλλά μοι ποραῆ: καλοῖς καὶ τ] 

νόμων ἐμιφοροῦ. καὶ μοῦ δὴ ϑᾶτον ἵνα τὶ χα) λέ- 

ὅῳ ποιητικὸν, παολ τε σφ΄ μέγα χέρμια πόλη τὸ 

παντί τὰ δήμῳ. 
Σπφανῳ. 

᾿ ] Σϑην δεξάμδρος ὃ ὑμετέραν δπιςολζιύ ὃν ἡ. 

δόμίω ἀεὶ τῇ μνήμῃ λαξων, τῶτον ὅζᾳ 
ἡραμμῴτων ϑεώμϑρος. εἴγε ὁ ψυχῆς εἰκόνες ὄντως 

οἱ λόγοι. τ. εἴ μοι δή δως εἰπεῖν, μυείζων ἢ κατ᾽ ἐϊκαυὴ 

᾿δόκοιωυ μυέῶς,. σκοπῶν ὥς μα φίλων ἐϊκα λέγης 

χορΐ λόηος ἐμοὶ ωὐϑῷ σοὶ). χρωμάτων δ
Ρ η 

φ«οοοκαλεμᾶρων τὸ ωὐρῳπλήσια. δὲ ὧν ὃ ϑαυμά- 

οἷν ἐσόχεις. σειυτὸν ὁρᾷν παρέϊχες τοὺς γράμμασι, 

ΦΥ̓ ἐμᾷ μέσου τὰ σειυυτῷ διηγέμδμρμος. ὥςτό μομει- 

δῶν λέγφν «οὐς ἐμαντὸν,ὡς ἀληϑεῖς οἱ λόγοι νὴ 

τοι ϑεοιὶ εἰ αὐδὴ τῷ γεγραφότος ἐλέφονῷ. νων δὴ 

λϑγων ἐλανϑτινές οὐχ οἷος ἐγώ. ἀλλ᾿ να! Με σε 

τοιώτων ἐπαϊνων7ό ξό μδρμον. πολλὰ δὲ σοι κῴγαθὰ 

“ύοιτο τγἡ ασεδὰὺς ἕνεκ οὶ φόπων «ρᾳότηζος. κῷὴ 

μνήμης σὐνοίαε. πὴ τὸ δὴ) μυέγιφον δ ΟῚ μὴ παρῶν 

καϑέσηκας ωὐοφπλήσιος. 
Παίκοατῳ. 

(᾽ τὰς σφείῶας ποτὲ οἵου πλέοντες,» τὰ μυέ- 

λὴ τῶς ἐκοαὶς αῤυόμϑμοι οὐ πορίσας ἐπό- 

ϑοι οὐ παήδων αὐεμεμνήσκοντο. πανίᾳ δὶ παάσζειν 

αὐτοῖς ἐοόκει χολὸν, ἢ τούτων ὠπαήρειν ὧν τῆς ἡδὸ-- 

γῇ. ἐποιράϑησειν. ἡμέὶς δὲ τῆς σῆς μούσης ἄκρῳ 

φασὶ δακπύλῳ γευσείμϑροι,οὕτως ὅλῳ πόθῳ «τοὺς 

αὐτοὶ ἐβακχαὔσειμδμ,, ὡς μηδὲ μικρὸν ἀπεῖναι 

“αύτης αἱρξὶ να!» κἀν αὐγὴ «ἰεςοίναι τοῖς σώμα-- 

ὄτ:. ὠνώτ)ο μϑύοις δὲ ἡμῶν τὴ ὀλάνοιῳ συνανηηόμμε-: 

95 χὶ «ἴω Αλεξαύδρουνοῦ οἰκούμδυ, τὸ σιω) ὑμῶν 

ἐὴ τῇ φαϑϊᾳσίᾳ πλατῦ μᾶροι. τοιαυτίωυ μὰ 
γνώ- 

μΐ ἀναποτκτουσιν ἔρφτες. κἀν ποὺς ὀλίτον 
ανε- 

νεγνκων ον ἐμᾳυττέ πόλιν ἕω μα, τοῖς
 σοὶς ἔπεν-. 

Ῥυφαῖ φιηγήμζασι. κοὼ πάντες αἱ μέρος τὰ ὑμόέτε- 

ρα μνημονόζύουσιν. ὁ μρ τῷ λόγου τὸ ἥμερον ὁ δὲ 

[7 τ ροτοῦν τὸ σεμινόν "ἄλλοι γλυχίωὼ φεϑσωνό- 

μασαν.ὁ δὲ τῆς γνώμης λέγᾳ τὸ μέτεμον. ὁ οό σε φέ.. 

ρεῖν ἔι τς γλωήης πε τὰς μούσεις. κοὴ πτὰς τις 

φιλονερνεῖ φϑείστη τοιὶ ὄχλοις, μόνος το
 σὼ δὲη- 

οούμϑρος. σὺ δὲ γράφε τἴο) δπουσίαν ϑερᾳπένων 

τοῖς ηράμιμοσι. οὶ τὸν φέρενζᾳ τίω δχιςολζωὸ ἡ. 

«“'ίως ἰδεῖν καζᾳξίωσον. 

νηφαλίῳ. 

ω ἡμὴν πάλαι τὸν ϑυμὸν ἐπαφῆκως τοῖς 

ὈΙΝΕΆΘΘΆΑΥΜ αΒΕΟΟΚΛΥΜ 
Ηζο τοσιι Ἰορατις Ππλναὶ πηυταπάο γοιτλπὶ ο.λ" 
τ14Π| ἃς ἰθρογεμη Οχργίπιο. 

ἡ] ΛεΑγ1ο. 

ἜΣ εὐσὰ Πο5 τλοτὶβ σγατιηη οτίαπὰ ὅζ (παὰς Π 
Ἃ τἰρίμμι ἤσηυπι ἀζαις πιρηζεπὶ ἱπΉ ΚΑ ἀοῃ 

Ὁ16}}6 ρογπχταπν ἘτυαἸ το 5 εηῖμη ἀμ ΟΠ Εν " 
᾿ρ  οταϑ Ππατο {πὶ γομ ἐρτορίαμι οὔϊς ρτοοφάφητεῃι 
νηὰ Οσὐπὶ το ΡΥ 6 ΔΒ ]Ο τα πὸ ΠΘΩᾺΟ Ἰητογ 410 ΓΕ τ 

εἰρίθητομι οΒ] Ποπἰδ5. Ν᾽ πάς οὐπι οεὐᾶ Δητοᾶ τα ἰδι- 

ἀατίτυνπιης δείανι ρἷυ9 αἀυϊτοι»αυδά αυδηη}5 ἢ 
τα ξηϑοζασηθη ρτφίοητὶ ΠΠ}}}}Πγ118 (ς. 564 εν]! 06 Γ 

ἢς ἄσο ας ἰσσίθιι (λτίατο ὃὲ 44. ορεγαμινῖ Πατπι δέ 
τε ροίππη ἰ"ημ]α ετίανη ροξιίσυν ἀϊοογέ. Ἐὶ ρα 
(ἀπηπιιπη σαι ἰυπ»οἰυταϊίηιις ὅς ΟΥΊΩΙ ρορίμον" 

Ν 

διΕ}}άπο. πα 

ήβδνης ορἡἸοϊδην νεται ἀροϊρογέ» τηλρηο βΆ 8" 
ἀϊο ἔπι αβδόϊας δυτὴ 4 (οΠΡΕῚ (ἀρ δ5 156 

πόσα αὐ πλρηζο ἀο]ςέζατας μι ογαπ»ου ΡΕῚ ΠἸτογϑ 

δτίαμι νἱάθγθμι αἴσι αὐρίςοίξηνν Πα] ΔΏ11}} Γτ 
ποῖα ΠΟ 65 ἀ αβα δομο, ἘΠΊ ΒΙ ΡΕῖ" 
τἱττα νὲ ἀϊοᾷ πηάιοῦ υὰηι ρίῸ πιθᾶ ῥοσταμα ν) Δ δ" 
θαγ οἱειςὰμα πιο νοϊ ποτα» αυεμφἀπηο πη} 
Δηνίςογιαι ςοσῖα πτὸ πιιποίαγ 5, δ Πτοτα8 υῶ ἯΓ 
Δ] } 61 ΡΘΕ ΕΟ ΠΘ ἢν ΠΟ Ι ΠΟΥΘΩΣ τἰτζοτος. 1η αι’ 
αὐιζθτη Πλ Γατὶ νἀθρατο » τοὶρίμπῃ οοπῇ Ῥ᾿οἰομάμμ 
Ρι θα ΕἸ: ατογὶβ ἢγ6 υαῇ Πιπηρζοντυα πατγαπὸ :" 
τοοθηζοηφν εσο Πρ γι4ὅς5 δα Π] οἰ ρίπηπι ἀϊςοιξ» ΠΕΙ͂" 
οἷς. υὰμ νοτα ίαης ἤφο νειὰ ἢ αἀ οὐχ 40] (ὐρίς 
τοβδίαθτας. Ναης νετὸ ἀΐσοης δείαπι ἰατυ 5 ΠΟΙ. 
σα} εσο. ϑεά ἀυαίεμι οἵϊς η1ε οροιτοῖ; νΥ μι. 
πιοάὶ ἰδμ465 πλοΐθαγ. Μυΐτα εἰδὶ θοπα Τομηραοῦ 
τπΠὶ ργορτόγ {τἀ “πη τυ » [11 ΡΓΟΡΤΕΥ Ἰη6 611 
ταδί διά! θη}; ὃζ ΦΠΊΟΣ 5 ὩΟΠτου απ» δὲ χιοά πγᾶτ 

χίπηατῃ οἰϊιαιὸς οτίαπι πο ργα ἢ » ΠΩ} μλμΠὶ 

Ριαίβητὶ το ρεβεθιιο 5, ἵ ̓  

ΤῬαπογ αι. 

ΨΊϑίγομας ργατουοροῦοηΐ παυσαηάο δ οαἵπ. 

“αἷπ δαγίριιβ ρετορεγεηῖ, ΠοῚ ρα ἀεί46" 

᾿τίο τοπεδαηταγ» ποαις ΠΠΘτουι, τοςοτάαραπίαῦ 

Οὐληΐαᾳ νογὸ ρατὶ ς18 ΡΟΪΓΠσι}5 δί Βομοίϊ5 ν] Δ" 

Ῥατυτοααὰπι αὖ 15 ἀΠ σε εἰς » 4 θαγατη νοϊυρτατεπι 

οταπίχροιτὶ Νος νοτὸ τιῖᾶπὴ τηθίαηην Πηπιμηο» 105 

αἰπητ, ἀἸσίτο συαητοδ» ἢς οπηη] ουρί ἀήταῖο ἃ ΕἌπὶ 
ἀεἰατὶ οὰπι ἔιγους ΠΠ1}5.» νι ραυ!ὼὰπι ἀρῆς 481} 8 

δα Παρ απ] ΔηΖαδιῃ σογροσίθιις ἀμξαγε ΠΘῸς έ 
δι. ϑο!αθηειδις δυζοτι Ποὶ5 σορ᾽τατίομε»ν Πὰ 10 μ!" 
ταις, Ἐτηθης ΑΙεχαηάτὶ νεδοπὶ Βαῤίταπιι5» Δ(αΠς 
νοδιίσαπι εἴδε ρευ ἱππασὶ ματΊΟη 61} βη 9 1 Π1115, ἘΠῚ: 
τοῦ (δητθητίαῃν ἀπιοσθβταῃὶ ἱπσεποάτυπτ, ΕΓΒ 
ΡΟ ρου τορι ΐζεη5 δα πιοῖρίμπι γος απ)» 1Π μΑΥΓΆΓ 

τη δ ι15 46 τα σοπηραγαῖ!5» γοϊ ρταζθ μη 40 ἀοἰ1οῖλ5 

Βαθεο ὅζ οπηπες νι οπιι ἐς νοδὶς σομηπηςοΥ8}0 

ΑἸΤπ5 ξλοι Πταῖειη [δύπιοι15»415 ΠΟΤΈ σταυϊταῖέ; 

411} {διιοιη ἀρρο !δηῖ» 4115 πιοφογατίοπειηι ΔΠ1Π1) 
τες δέει, αἴτιος τε Μυΐας ἰῃ Ἰΐηρια ἔεττο ἀἰοϊτοδζ 41" 
{ΠΡ ες αἰἸοβ ρεαιιθσίογε οοητεη ας, (Ὁ]115 τα]5 νίττατοῦ 

Ριϑά ἰςαπάρ. Τὰ γεγὸ {(γ]θ6 » 1116 15 Δοίοποληῖοι 

υιοη5γᾶς οππὶ 4] φάξοτι ἐρηζοϊαπι ΠΙΡΘΏΤΟΥ γιαεῖῖ 

ἄρματα. 

Νερβάαίϊο. 

(νι 1 πο5 Οἰἰπι τὰ ἱταγαλ Π{Π| ροῦ {πποῖᾶ8) 
ταί! 



ΕΡΊΒΤΟΙ ἘΞ 

ταητὴτι πᾶς δοηίκατοτα ποίεγαμη ἐχρεδεδε
ίοποηι νἱ- 

οἰ. πὶ Ρτρτογῖτα οοΥγίσογε» ὃς ςοίοϊατ!
 εὐπ 4ἃ1 

Διῃ!οιτὶς σοη ἢ 465 1] ΓΙΑΤ ραζίταγ,α
οπιοῦο ΠῚ 

{ἀρίξησι αηίπιο ριδαϊτιν 1σὶ ἃν» ὅ
ζ 4] ταο  οἰξιαμτα ἃς 

ἀοίοτγειι ἰάπατο ροῆίς, Νησπι ΣΧ νείεε5 ἀμηταχαῖ 

ταὶ ἐοϊογθηι ατευϊῖς » ιδά ταηταπη τὴς ρααπι αγ- 

δικγαγίϑονε ΤΙ ΕΛ τ ΓΙ ΟΡῚ 5 ἢ αυς [επτεπτιᾶ 

τησζαγξτ, οι πδαπηοάμπι Αφαμλθηῃο Δἰἰθι Τ μοί- 

ἴδ! τὰ νι ἀτθαν. Ατίάταεα ἰυθεητι ἃς Ροολμ Δ Π1Π5
0 

ἄοηα σαρί νη ἢ 15 πλαρ δ ροτηιοτιβ,]ὰμα 6118 41] 

τηϊῇς νοϊαηΐατο ὃς ςοηίἶο. Ουἱ γεζὸ αὐἰξογι εριἴϊο- 

ἴαται νοίξγαιι» αι ]οίτιαμι ἜΧρεῖθ 8» ἡηρεῖγεῖ 641» 

ἀυπηπιοάο ρετοσθά! ποθὴ πιο] οἰτιι5 τ. 

; Ὶ ἰοάμηΐ. 

“Ἃ Οἰεερὶ τυδον αμλίοαπι» δὲ ρίἐμδμι οἰαηίηο ἡ ἐ- 

λιθοτιὸ ορηϊοίαμ 488 ἀϊαζαγηαι 
ΠΙφητ!) δοογαξι- 

οο τοῖο ἐατηδπϊαπι πουίας. Με νετὸ ροίταμ ῃυ- 

ταὶ ὃὲ αὐ «οἰ πειάϊηομιν στα οτείρίσετα πο γαίεης 

του ]ἃ φηΐπι αἰτυ ἃ αιὰμη φορἰιηξ
αιη»νῦ τα βοτταί- 

{6 1425. δα ἰρίαπιν (406 ΡΒ] οἱ ΟρΒίδηι Ια
ιά δι ἐ- 

ἀφ ἴον πὸ ἀαγ65 οἰγου Πη δ νῖ (στα ογπδῖβε 

Ἰλιυνάϊθιις 11} δὰ ἔς Ῥοιτιποπειριδοξοτοης πιοάειατὸ 

ἘἈιοτογίοατα ασουίαεὶ. Ἐπ᾿ ΡΔΌΓΩΣ (λὰ οομ{ετας 

Μιὰς οαπε]ατίομος » Πανυ!ασἤγιιι. ῥΑΥτΣ ροΠ τιςα;» 

ἃς ΤοΠ]οαυΐθσν" σαπι ρόραΐο δί ι!ςαμα ᾿461π- 

τι (ογγαοη θυ ρίαςοϊ » ποα οαῖπὶ ἀϊχογη 1ῃ- 

υ!άοητίαπη ρυάοτο Ρ μοίρα 40 ΡΙατοι δ. Εἰ 

τὰ ἰρίε υνὲ ορί ποῦ 5 οὐ πὶ ἐς αἰτο; ὁ (ἀρἰθηο 1πγο» 

ςοηζγαγιαι ἰδητοπχίαμι. μαρθαϑ » ϑοομημλατι νῖ 

ἀρραΐος σγατ! δηλ» αἰπηὶ » Πἰ ΠΙΓᾺ ΠῚ» ν᾽ ἀϊςιεαῖῦ» νηι- 

Ῥταπι οχρτοα5.» Τ γα γυπαοο 8 πο 15 δί ΡΌΪ]1Ὸ8 αί- 

{Ἰβιη85., ὃς φικευπαμς, ΡΙΔΙΟῊ5 Οτατίᾳ ΠηΧΟΥΙΠΣ, 

δε ἀςσῆπο ἴῃ ροἠξεγαπι ὁ ορτίπὶς τααχίπιλϑ
τοιι5 

ταὶ ἰΙση}, ϑ ἢ τ ππϑταζ [1 
ΟΡοΥτΙμΏ1118 τοιρι15 ΓΕ - 

ἔξγιο τη] η λ8, 
Ῥιοάογο: 

ὝΝὴ νοξεγας {|το 5 Ἰερ θη ψεῖογὶ 5 βεατίτα- 

( ; {ϊπ}5 τοοονάατίσπθηι [ἀπ χἀάυδας 
Μία 1- 

ἰμιὴ ὃς Δριιὰ ἰρίπαι νείεγι ἐρεόϊο σα} 
νοϊυρτατοίη, ἃ - 

ΠΠῊΟ σοσ ταη5. Ἐξ Ὠ]ΠῚ ἀερίογατθ γϑηϊτ π
η παθητοιῖ.. 

(οτειηα νἰο ΠΠπταά πον. 1 {προ ογε ἰπξοιιογέην: 

{τι ρατίθηι ἱποἰ ηδητουῖ. [ἅτ οομάαοὶξ Βομ}1Π68» 

«ιιςπηαάπηοάιϊιηη ΠΘΠΊΟ (ρετασι ἴαμα ἱ
τεγαμι ἀϊπυπ- 

ϑίτγαιος ρυφτογίρομη εομίπηχογατ
 τ  ἀρ᾽6η5 αυοα- 

ἄδην τοι εάπὶ οοηζγα 641} Ἔχοοριταταπῖ, 6ΡῚ (το 115 

δυιογοη τοί θηϊεβ ἂς Ἰποιταιῖτθ8 5 ὃς ρταίφητιδμι 

υοάαιηπλοάο 1ἰτουῖς οι: ηδῆζοϑ, 

Εϊάρον. 

᾿ς 41] ἄλις ορεΐαπι δι 
οἰτς ἐπ οοτὲ Ρεπέιο- 

Ἐπάμαι αὐρδιζγου, ὃς πθ
ος αν"! 5 γήθις ργοπηρτὸ; 

ἃς αἰαοτίτει ἱπίογα γε. Αι ἤδ
ειιη οανμία ργοξιπάετε; 

πθῆτο ΑΙΤὰς ταΐδιη οἱ» πεαὺξ
 61 40} θεμεβοίμπα ἃο- 

εἰρὶς Βομοίξυμα, Οεἢ 6μ1. ἔδτμεὶ ἡγαϊέξατυν 
α [εοῦ:- 

ἄμ νίαπι ταγάου οἰηοίτυτι Οὐ
δά ετἰ ει! νοδὶς πῦ 

ἀςςἰαϊτ, απ! οἰτία ἰόρα (πη ΡοΥ φρηβιτηα
τίϑ, ἀτιαηθοα 

ἐρὸ ἀς ἰγ15 αι: πα Β] ν] ἀσπτυΐ [οὐϊροτθνρυάοτ
ε ρίο- 

ἰΐθεοον. γπάς ἤπις νυϊεῖ5 Πθοτιαῖς Ιοχιειά!»αρεά
 

γοκ(διηρογ σαυάογε» ΒΟᾺ τοε
αίδις 85 αἰϊεηπι γο- 

ὗς ἀοδίταπι ΔΟΟΙρογα. 

Ιμἷ10. 

()ν. ΩὐἱΕὶ ἀςοϊἀοτίηογ 
εἴτ ερ᾿ μοὶ ά δος! ριἐητι» 

ᾧ 

5, (οργηίαῃ! Θ 2012 Ργοῶυδβι ἰς 

ΡΥ ςουπδεγ οἵ Τῇ ννβϊςοπια Τιυβὶ, ἰοπάίοη 

γράμμασιζοσῶτον νῦν χρξηςσότητι τὰς ἡβῥετερᾶς ἐλ- 
σιδὰς ἐγῴκησοις τὸ γὃὺ σγορϑουῶς τὸ φϑείσανται κὴ 

οἷος βυϑεῖῶς δ εἰς φιλίαν αὐδικεῖ δὶς πειϑορᾶμον; 

πῶς ὃ σύφϑ 1 γνώμην ἀνεθρὸς ἡ τὸ λυποιοῦ ϑεραπέ- 

νον εἰοδτος. ἕν ΜΈ μόνον 5} υμιυετέρων ἠνίασεν. εἰ τοῦ ἡ 

σοῦτον ἐμυὲ πτεπονϑέναι δοιοεῖς, ὡς γἢ δώρων σε ϑα] 

μεταβαλλόντων τίω γνώμων ὡς που ἡθὴ Αγωἐμέ- 

μνων τὸν ϑεήαλθν σραπιώτην πλίω καὶ τὰ δῶρα 4“. 

χομῶι φῳροϑύμως," ταῦτα ζηλω σὰς μῶλον, ἢ πὴ 

τῷ πεπουνϑύτος φορφαίρεσιν ὁ δὲ φέρων δὲ σχιφολίο 

 ἡμοτέθας δθνοίας δεόμδμος; τυγχανίτῶ (αυτής; 

ὧψ οἷς αἰγὴο ουὅ λυπεὶ. Ιωαννῃ. 

“Ἐσεγμέαίσου ἢ φίλζωυ τὸ γέμουσαι» ὀνέζος ἀ. 

φρρύἑτης Κληςολζω, ἃ μὰν μακρᾷς σιωπῆς: 

σωκρατικῶς αὐτιωρϑμίω ἡμῶν τὸ δαιμόνιον δ᾽ ἢ χω-- 

μαὶ κείμδμον ἐμυὰ κ) ἀνοὸς ὕψος ἀῤετὴς α᾽αβλέπειν 

οὐκ ἔχονίῷ, καὶ τί γὸ ἕτερον ἥ σοφίςὴν . ὡς αὐ αὐτὸς 

δχισπωνειας . εἰς αὐτίμο φιλοσοφίαν τοῖς ἐπαήνοις 

ἀνά γουσαν. μῷδλλον σὲ τω αἰκοϊουιχ:σύσυρομδμην! 

ὅπως κλαπθῖσαι τοῖς μησδιν τοροσήκουσιν ἐπεήνοιςς 

εὐ ὠχοιτὸ φρᾷως καπῆγορθυδῥης ῥητοραννδϊς.γ0 φέ-- 

οο τὰ σωνήϑη (ῦτα δι τερέτίσ μαία τὸ πολιτικῆς 

μθθίου εἰδώλον, Κθὶ τὸ δήμοις ὄμαλέξιν Κοὺ ὅσα δὴ 

παιζόντων ἐθέλουσι λέϊοικοὐ γὰ ἢ ἐἰστοιμμα φϑονεν-- 

τῶν αἹσοὶ φιλοσοφίας κ᾿ Πλετωνος" Καὶ αὐτὸς σὲ οἷ- 

μω «ρὲ τῆς πε χνῆς ὧ σοφωτατε τῶν τ
έο φρονῶν; 

ὁκωμ κοίτων ὡς ἔοικε χαράν, ὄνου φασι σκ,αὴ, ἐ[κα-- 

χῶς Θρασυμαζχοις ἡμίν κοὶ πώλους ὅγικυκλῶν, 

ξότε δὴ Πλατωνὸς ἀϑεπλιάσειντο χώρλτες ᾿ αλλὰ 

παῦσωη λοιπὸν ὦ λῶςε τοὶ μόγιςτι τὴν ἀἰεαἰκάτων 
ἀφορόώων κακῶς. εἰ σ᾽ ὲ μὴ, ἀλλ᾿ εἰς ἀμέίνω χα δὲν 

ἐπέχω τἰιὼ ἐπῳιλίω. ι 

Διδεδώρῳ. ἀαστν ᾿ 

 ᾧ Οἷς ὑξμετέοφιξ γρώμιμζφισιν ὦν τυχον, παλ
αιας 

3 

αἰ δαμμονίας ἀφικόμίωυ εἰς μνήμιζου. τὸν νεῖ λον 

ἐκέίγον,ἢ ἋΣ πο ἀυττὺ ἡ ὑμκετέρᾳς ϑεωξς δστόλ
αυσιν, 

τῇ ὀχανοίᾳ τυπούμϑροξ. σ) μοι δακρύειν ἐπῆλθε τ, 

ᾧ τύλψης ῥοπὴν ὡς ἄνω γἡ Χάτω φρεφο, “ην. νῦν μδρ 

σιυυαἷγ τοιὶ αὐθόροπόις ὡς οὐκ ἀντις ἐλπίσφε,γυ ἢ 

πάλιν δείςησιν οιὲ παῤ ἐλπίδα συϑη γα. αὐλὼ συ- 

φόντι χορὸς αὐτὴν ἐμηχανήσαντο φαῤμ
δκον,ὄζιςο- 

λωὶς ἀὐακινοίῦτες τὸν πόϑον. τῷ Ὁ πώρουσίαν Ῥόπον 

“ἰϑα Ἰοὶς ἡραμμασι μηλανῶ οἱ. 

Τα ὠστὶ 
Τα ἰχι νὰν λενδον ζροῦ νἰοῦμα 

δὲ χνοιαν.τὼ τὸ ὅ Ὁ σωνήϑων χεείαις ὑπουρίειν
 

ἐτοιμότεθον. τὸ ὃ φοροσοιναλίσαριν οἴκοϑεν, ὅτ᾽ ἀλ- 

λως δίκαιον, οὔτε τῷ σεξα μδμῳ «ἰὼ χώραν Καλόν.
 

ὁγὸ ἁπωξ Φιμιωϑθεὶς, αὐ δὰ “δευτέραν 
λεείαν καϑε- 

ξῆ εν ὀχνηρύτεοος ὅπερ εἷ χὴ μὴ πὠϑοι
τε, ϑόμῳ φι- 

λίαξ. οὶ βεξμούμϑμοι» ἀλλ᾽ οτοὗ ἐγω τῷ γράφθιν 

ἐῶ  δοκσιύτων, ὑστ αἰδοις α᾽ακόππομαι ὅθεν 

εἴ με ξούλεϑε τὴ φοθς ὑμὰς παῤῥησίᾳ χαίρ
ᾳν ἀδ, 

ὀὐκ ὀκνήσετε χείος λαξ ἐν ὀφειλόμδ
λυον, 

() Ἰουλίῳ. τ 

[ὦ μο! συεβή σδεξαρϑρῳ Ὁ ὑμετέ
ρων ὅλιςο- 

ΟΟ ἢἰ} (λίω, Ὶ 



ὀργτίαῃ! Θ 2012 Ργοθυδϑβι τς 

ουπε 5 οἱ Τῃ6 Ὑγει!ςοπιδ Τρυβὶ, ἰοπάοη 

4.0 ὈΙΝΚΕΑΘΟΆΝΜ ΘΟΚΘΟΘΟΟΚΥΜ 
οὐ χεῖθον τϑῦς ὑμᾶς δρη στιά). πρρόζωυ γάρ τις 
“πλοὐρῴνια, σοφὸς ἐ1) (ουλόμδρος . καὶ τεχνίω ἔχων 

ὡς ἔλερῆν ἐκ 27) ὠςόρων τρφλέγην τὼ μόλλοντα, 
«ἡδυτυγεὺν Φξαίφνης ἐμοὶ καὶ ϑεὶς δι δακτύλων 
τίν ψῆφον, ὡς οὐτυσοὶς φησιν ὑπάγχων ἐλφνϑενες. 

μέγα τῇ σοι ὴ λομοοθν ὕσον οὔπω ποῤ ἐλπίδα 
“Πήσεται. ἐγὼ δὲ τούτων ἀκούσεις, τὸν πλοῦτον 

ἐφαντο δόμου αὐτίν.ἀξιωράτων ἔγεμον τίω δά-- 

γοίαν ϑὴ τῆς ἐλπίδι τύχης συξαρωτεθαν εἴ γον 

τὺ γνώμων " ὡς οὐὔ οὕτως ἔχοντί μοι! πρϑσιων 

ας ἐπεύέθου τὸ ὁ μέτερῳ γράμματα. τῶτο ἔφίω 

ὠκῶνο. φεοφῆλϑεν εἰς ἔργον ὁ λόχος. λφηςσεὶ γάρ 

μ49ι μίουύων μιοιϑόντες » τρῷ τὴ ἀΐλων ἐπεί ον- 

ται" Ἤ "ὃ αὐ οὶ παϑύντες, οὕτω νωῦ ποῤ ἐλ-- 

πίδας ἐπέςελλον. ὡς εἰὲ τοῖς ἔνείον ἐν τυχὼν χαλα- 

μοναῦ ἔγνων ᾿δπόβλητον, ΚΘῚ ἐμπορίαν ατιμοτά- 
ἴων, ἰοὺ Ἰοὺ ποὺς ἐμφυτὸν ἔφίευ παῤ ἐλπίδας σ.- 

τύγηκα. τὸ διὴ λεγόμϑρμον ἐφ᾽ ἵπασων ἐπ᾽ ὄνους μιε- 

ταξεξίχο μϑρ᾽ πάντα μδῥ οἵ μοι καινίζην οἶδεν ἡ τύ- 

“ἡ.ἀλλ᾽ οὔ όϊ ἀν ἠλπισα καλόμων ρεῶωι πα-- 

τὴρ ὑπὸ καλύδῃ καϑήμδρμος αυτά μοι ζοῦς ὡς ἔοι- 

γεν ἀνατελλὼν χωρλζξται. "ἢ γέλως δ τ ὠκουόν-. 

χων, ἐπέβεχεν ἐπ᾽ ἐμοί. καὶ δέχου τὸν ἀγέρα φησι 
ἡᾳ) τὸν ὀρν!ν 1 ϑεου. 

Διοοϊώρῳ. 

Ὑ (ὧν σκωήήεις ἡμὴ τίω σι ηήν. 4 γὼ δὲ σου 

ν. ολρλκο φίω λα ζονείαν οὐκ ἔχω. σδὲ᾿ ἰωδ ἴσως 
νγέχεδνς, . ΩΣ, ΧὰΔ ͵ ἦν Ἀν 

οἴει Τὶς τῇ σεμνὸς ἰεὐ ἡμῖν δα πλεῖςου φανης Κφ)-- 

“που λόγον πολλάκις ἐμξάλης ἡμῖν. πότε φοοϑς - 

Αᾷς ὁ καλός. ὁ τίω Θέων ἡοίύς. ὁ τας σειρἑώας ὅπο- 

χρύπηων ταὶς ἡδοναις. ὁπἰω πωφίδα πῶρφρθν ἵγα. 

σώση τίω) καϊσειθος.τοιαῦτα λογοποιέιν ἡμᾷς κἡὶ ἴὴ 

4“ἢ μελχλήσᾳκοϊα τείνων ἀοί. (οὴ «λοᾳὶ στυτῳ πάν. 
Ζῶώς νομολοΓής ως τὸ ἀσανιον εἰ εὶ τοῖς ζητθσι ὅχι- 

τε ϑει τὸν πόϑον᾽ ὅϑεν ἡμδς πταρωρᾷς" κἡ οὐ τῶτο δε;- 

ν)γ, χοήπτερ ὃν τοιοῦτον. ἀἈλ Χὸ τὶς παξίοις πανη- 

ούρεις ὧν οὐδενὶ λόγῳ ποιγ ἀλλα πολλάκις ἐμξ α- 

λων ἐλπίδας ὡς ἥξεις, εἶτα πῶλιν αὐέοίυς χὶ διε-- 

«ἰσύσμυεϑτι. ὡςτε δεοοκ τα οὶ ὡρεισξείαν πέμπειν 

ἡμᾶς κοὶ καλέϊν τὸν ὀθεργέτζωυ. οὕτω γὸ καὶ γαροις 
ἥ δ πον πο σις 6 γ. δὴ 

λεηριδρος. α λα φανηϑι μϑλις ῶ λώςε" μἐθ ἡμδρ 

Κλιπελέσων πανήγυρ,ν.εἷ δὲ φῳρισβειαν τὐξαμιε. 

νές, ὥρᾳ σοι κα ιμϑράν ὠκέν. Ὁ γὸ καλέντων εἰσὶ είς. 

Γεδσίῳ αὐοφμυϑητιο. 
πιξροὲ τὸ καθ᾿ ἡμδμ! τῆς τυ γης (ηυλαοῦ-. 

(Υ̓ «στὰ οὶ «οὔς δεινῆς αῤκουυτοι φαϊῳσίας
 

ἐσύϑεσιν. οὔπω παίδων οἰκτίςου ταφϑ ποπαύμεϑα 

καὶ τί τεκοῦσαν ἐφελκέτωι, ὠκείνῃ εδρίσως “δ ω- 

σα καθ᾿ ἡ -ονίω͵ εἰ πα!σὶ φιλτάτοις φτῳοφσεϑήκεν. ἥ- 

μὴν δὲ πάϑη συυάπίουσαι μῳδαμόν τάφῳ τάφον 

ἐροαδομδρη βαρύτεοον. κϑὴ τς μηΐζοος ἀπεςέρησεν 
εὐπὴ θεω τὰ ἔξ ἃ μυΐρῷας ἐξηρτημᾶμα ϑηλὴς 

εακρύων ὄντως τὼ (αῦτα ) σκηνὴς ἐπέχήνα πάϑηγὴ 

οἷα ξεξαιῶσωι μῦϑον ὡς γυνὴ σἴυφυ γῆς» ἀνθρωπου 

ποῇ ἔπεεῖς ἱποουητηοάϊμιν οὐ 5 ΕΧροπετέ. Νυρές 
εηΐη αι ἄδιι σα ἰοἰξίτπη γογαπη ρθυτι1] {εἴ νεπο!" 
τα 5» ὃς ἀττθῃ το μθιϑονῖ αἰαῖ, εχ αἰτι}5 ξυτυτὰ μιᾶς 
ἀϊςομά!»οαἴα ἴῃ τὴς ἰῃοίάεη5, ὃς τατί ΟΠ ΕΠ 1} ἀϊριο 
[ράμπορῃς Ν εἰς! 5,παυ τοῖς ἔα σφ τι εὔἴε, Μαρμυπὲ 
αυμάάαιῃ δὲ (ρα Ἰάμπι δ] ργώτοῦ ἔρεῃ) ςδτιηβεῖ, 
Ερο νεγὸ Πὶςαια!τ15» Δα ἀϊα τας τοβειοραη) Θπιηέδ 
ἀιρείταϊοϑ πιοπτε αρίταατη αηϊμλύη 86 ἡλωαντ' 
(γε ροῖτα [ἀρειἱοιςη σογεραια. Ολμι ρηταν μέρ 
πο αθοόξονααΐάαιη νοἰἶτας ἰτογας τε ἀάετεῖ; μοοϑιες 

. ᾿ νι, ᾿ 4 1“. 

θαμὰ Πα, Ργοςο ῆς ἰπῃ ΟΡῃ!5 ὀγᾶζιο. Βοηα ΘηΙ πὶ ΠΡ] π 
ἰὰν πσηίδοατο νοἱμογᾶς, ὃς τἀοἰτοὸ ΡΓς τ6}}4}5 (εις 
πδηδ. Ομᾶπι οηΐμι οὗ αἰίατη ςαιήΐαμι ἤθης τὰ ΡΓΕτ 
τοῦ ἐρϑι τογας πνϊττοσγο (ἀπιν ογὸ τεΠρηατί5,( 3" 
Ἰαιηοηδηι αδιςόξαμη ἰπ εἶδ σορῃοι» δί πηοτοδτυγαπα 
νὩ ΠῚ πγαμν. Τὶ 1 ἀϊος θατὴ αά πὴς ἰρίθτη ΡΡφΌΕΣΕ 
βοσταματας ἔα. Οὐυοά ργομοῖθίο ἀϊοίτις αὐ ΘαΜΙ5 κὦ 
αῇποϑ ἀείςοπάτηνις. Οτωηία μετα βουταπα ρθτ 
τοῖς τηπουαγα. 586 ἀ4 πῃ 8 ΠῚ (ρογαςη) γε ευβ ον" 
πΐμγι ρατγθηῖ ξαζαγοπ.» (δ τυρατο (φἀθητθηι. δ᾿ 
ΤΏ Δι Ειρρίτοτονς ΔρΡατγοῖρ οὐἹεηϑ5 [ἰλγρίταΣ, αἴαὰς 3 
ἢ 5 40] αιάϊεαης τίς ἐπ πα οτίεραζιι» δ Αςερέ 
γάσγαι} πα αἰ αἷς ἄτας αὐιθηῃ 1)ς]- 

᾿λοάογο. 

Ψ' ποΐειπι Πἰδητίαπη ἀεγί4θ5. Αἵ ἐρὸ τ 2Π}1}΄ 
Ἴ: Οἰθητίαι αἴχυς {υρογθίαμα ἔθεσι ποη ροῆμην 
αἡμοὰ ξογίϊταη τς σταποπι ὃς πιασηθν ν] ΔΘ] Ρυτλδ 
{ι ποὶσὶς Ἰητογροίιτο αυὰτη ἰοηρ πιο γνπ τ » 
Ποδὶς ςοηῇ Ῥοἰφιιάυτι ργαίροαβ, ὃς ίαρε πὸ ὶς ἰο- 
“Ὁ οςοήοπεηι ἰη οἰ Δ5.Οὐαηάο τε ἰτ δά Π05 
116 ἐοσιηοίις, ἔμοϊς ἑποιπάα ργαάϊτι, 4υἱ 5). ἐπέϑ 
οτίαιν. νοἰρτατίθιις οδίσαγας, αὶ ἤπαπν ρΑΙΤΙΑΠΣ 
ςοπτοηημηΐτ,νε ίδγαθι ππρουππι Οπίαγίβ. Ἐπιΐποαὶ 
(οτηλοηος ἱαέξατο πος Ὄχι τἰτμαϑ,άμση τα πηρεῖ Π10 7 
τΑΠῚ Ῥτοιγα!5 ας ργοάας!5. τ οπιμΐηο ἢς αριιά 411" 
Π}ῸΠῚ τὰ 1πὶ {τατιι!5 » γασι ζαϊοῖ [ΡΟΣ φιατοπιρυϑ 

αὐσοῖς ἀοἢάογίμπι αἴης αιπογοπὶ ἰοεγε. Κ᾽ πᾶς ΠΡ 
ντ πορίσας πο5. Νϑημις Ἰά αάδυς εἰ ποΡὶ5 σταῦθ» 
ηυληαιάπι εἰπίτηοά! ἔπι, δε ὃς ράϊείος σοην 
ἃς σοηοῖ ᾶ ργὸ πἰ μ11ο ἀμςίς.564 ρετίξρε ἔρε βιζα ᾿ 
νοηταγιμ οἠδ » ἀοίηάς τοι 5» ἃς πο8 ορι πο ΑΜ 
ἴταηὰς νἱδιηι εἰξ οτίαμι ἰερατίοποτ πλίττοτο, δ( θ΄ 
πρῆσυμη οἰπ νοςαγς. Ηος δπΐη πομλΐης ὃ, μᾶς Ρ΄ 
Ρεϊδείομις σαυάςς. δοἀ ἀρράγοαβϑβ ταπάθτη ορτίΠ, ὸνξ 
ΤΟΠΟἰ ἰυπν ποβίουπι νπὰ ροτῆς 45. 51: Ἰορατίο ΠΩ, 
εχροίζας » ςοπιιποάνμ ἰδὶ πιδηςθὶ5. ᾿Νομιο 6Π1} 
γος 1. 

Οεβίο Οομ[οία!ογίκ. 

ὰπι ἀσεῖρα ἤπητ ἱπ πος ἔογίιης ςομ ίαραυς 
γα] δά σταυϊηη)α Ὑ τασο άΐα ἀγρυπηέταμι {01 

ἤρειε ροῇίης. ἸΝοπάνιτη ἃ τη οσείσηα Πρεγουαπ τ " 
Ῥαΐτωγὰ γοαιυοἐοἰπνιι5,»δζ γλτγθηι δειγαέτ. 11} ροεμᾶ 
Ἰπσαμπάτιπ ὃς στατιηι ἕλοίςης αοά οἰαΥ  ΠΠη115 "1 
θοτὶς ἀρροΐμϊτ, δὲ μοδ  β᾽ πόζαπα ἀέξει οὐπι [4118 Ὁ 
(ραϊτογαπι ἐδραίταγα, σταυΐοτοιη ἀταμε ἱπζοίΓΑΘ ΙΓ 
᾿ογεσῃ οποϊςη5,4ς πγαῖτς Ρτο ἀοΐοῦ ᾿Ἰηξλητ65 ἔρος 
᾿ϊαα τ, ἄς ἃ πνάτογηα ραρη Πα ἀοροπάεητες (Π 6187 
οἰγγμιὶς ορθυηάα ἤπης ἢςς ὃς ἐσοπαπι ρογαητί4 157 
οοτηπηοάα, ὃς χα ἕλδυϊα ροῆῆηι Πάοπι Ομ β πΊΑ ΤῈ» 
χιδά ᾿ηξα1χ παι !ετ εχ Βοπηίης ἢς ἴῃ ἰρίάεπ ΟΠ" 
που. Ἐτατ οπΐπὶ ντ ἀρρατος ΡΗιγρίδ τα; ραγραγδν 
δάπιοτίιβ ογταπα ροτιοπό πὸ ρμ]Π] οἰ Ορἢίς τεπ θά 1:5. 

λίϑος ἐϊένεϊο.ἣν γὸ ὡς ἔοιοε φρυγία κὶ δαρξαρος. κὶ φῳρὸς τὸ τύχης πόροι τοῖς ἐχ φιλρσυφίας φαρμέφθέθιφ 
ΤΉΝ 



ἘΡΙΘΤΟΣ ἃ 
ἀπίπγατὴ Ῥγσέλυιπ ποτῶν αιοπιλάπιοάιπι π]λρηση 

{πΠπὶ ἃ παχασόταιη παποίδηζε χαοάδπι Εἰ Β}1
} πιοῦ- 

τὴ 1πτοτηροἰτἰμαπῃ ἄατία ἀϊχηΐε ἕ
εγαπ » νὲ πιὸ 

Δυτὰὸ ργαραγαζαμῃι» ΠΘα 86 ηυϊςαυᾶ α
τάσῃὶ Π24}} ροτ- 

ΡΠ, αὐτὸ αὐτά τ 1. ςοἰοῦδμι 116 ετἰᾶ πιοτταὶξ σο- 

σης. Εταα! ἀ6 πὴ ὐθίτίου σοπ έξαγαιη ἘΧ ἀϊέλις Γὰ- 

ΟἸΘ 5,1 418 νΧογἐ πα οἰ. 
Πὶ παποίφίζες Ροΐὲ Ῥαείθηι 

ταουτιαῆιν ἰάςοτο, ἤπο ἀυδίο αὐ ἀϊταζαπα ας. 8δαε- 

Ῥδιὴ το τπογζαίδαι ἰῃ πιδεγίμαοπίο Βαθογέ. Ομλτῃ 

οὗ ςαὐπδιν ἰαυάο 605» 40] ρεϊαυὰτι τπποπεγῦς 1γὰ-
 

σφαράϊαϊη » αιδα οὐτη ἀϊάϊοηδης ογυσπαμη ΠΤ ΠΝ 

ἀςδοτίάμηαημς ᾿φέξατο τὲς μοπαυιηῦ
 (οἰοτε, σφῆλαι Πο- 

ὈΪ5 ἐχοοσιτατγῆτ, ὃς αἰ !6 15 πλαὶ ἐς ρυ]
ομογτϊ πιὸ ἀοπιε- 

{πἰσογαηι οαἰδιπητατοα ρταθε π
ϑίαυς, Οὐ] 4 ΘΠ 11 εἰἵ, 

ἴῃ ποδὶς σταταποίαπι αποά 
ῃτειροῦα Ρτφαοτίι 11} 

Πτρᾷς Ἔχ] ἰταμ. Ωυ!4 νετὸν που αοοίαοτο ροί- 

ἢτ, χιοά ποι δά ἤτη]ς Θχοπυρ! αη} τοίογαταν. 566 ἢ 

ἔοτταμπα ἢ ρου ογας Βαῦετι νοϊαπγι» 44 (ΟΠ
Πτὰᾧ Ρμιο- 

(ορῆ!α Ροττυτη, οὔ ΠΣ 
4} 5». 401 {πγιϑαῖαιθ 

νη- 

ἄς νεποτγίπηιβ ροτροπάαμλαϑ, Ε
ταυα Πηττογιηι πος 

{χγαγαια γατίοποβ το νι έζοϑβ ΠῸ8 (οἷαἱ οροτῖοτε 
ο- 

χα πἸονοῖλαι οἱ α] νἹαχὶτ Πδίτα
μι εἰἵοδί ἀἐρ οῃρηδά 

ες ροιίομαιη, απ Π08 τῃαση!» δζ οστορ!]} ταῦτ! 

Ροῦτα ἰπάπϊς, ΕἸος δπληλ γε θο γα οἰ δι ἀϊέξι» Νοῖςε 

τορι τ» ἀπο το. ος τα πὶ οἰβαίαμα ὃ (ἀρ
᾿ ἐτ!- 

{ἰπ6», ἃς ργουάοητισ, ντ ΟρΙΠΟ» ταῖίοπε5 σοπτίπαδ 

νοἰ αρτὶβράταμι6 ἄς ἢ}5 (ρίθητία: ργαοορειΣ Ῥατίεη- 

τα ΘΧΘπΊρί αν τοι ΘΟ τρί! ριαρέτιδ. Ουατο δά η08
 

Ἰρίος τράθαμγιβ. 584 ηυἱά ἀσαμηιι,ἀἸ οέτο5,)6υς Ρ
εΥ 

ΟΠχἷα {{ππ1|0 ΟΡ 5 ρετῆοίς σας ῃ ςοσίτατ δ» δ τε ἀι- 

560 τοὶρίο ρταταριβνδί οἰῆοϊο5» ντ παπλθη δφη!- 

ϑη15 ἃς ρτΟρ τὶς Οςα 15 105 αἰρίο
ἰαῖ. : 

Τὶοάονο. 

5. ἜΤΟΣ ῬυΪο τας αγιςάϑ δὲ ρτἀ πἄτίο
τεθ, ΟΡ ΠΟ) 

Ατεῖο 5, ργορτοῦ ]ι145 πι
ὰ ρ ΠΙΔΠᾺ δε Πυπι» νῇ αἱῦτ, 

τηοτιπὴ οἰϊ,οὰτη τόχ ρεῦ ΠλάγῈ Ἱπιργοιοπέ
πι ξιοϊ ἢ 8 

τοτγατῃ ἰπϊαάοτοϊ. ΑΟΟΘΡῚ οτιᾶπα οαἰςθος ᾿ρίος 4υο
- 

46 ρυϊοποιίαιος. ἀτηοη (ὰπς οοτηραάτᾶπάα ζγ- 

ποσθαζας ἃς Αποιποπα ἀὰ τοίαϑ, ἤδη ναὰ ραΐ- 

(ᾳ 5 ἰοήσα ϑετηθάϊοοῦι σ
οι ἄιοτθ ἀυϊοεάϊπειη 

Τη Πτατῇ τεπρ οί η8. ραγτὶη] Αττιοὶς Οδτγ 15» ῬΆΓΟΙΙ 

Ῥίασοητ 5. ἢ ἡ 185 [πυροῦ ργο
γεπζαμη μιαρες Πησυά 

τη τοῦ ἐπ. ΜΗ δαζθαι ἃς ραῆετες ἀς (ἀρ! ηθν νο- 

γτασὶ 5 νϑηζγὶ5 (οἰ τι θ11. ςα πὸ ποίϊγα πναϊτὸ 
εἴϊε πιὸ - 

Ἰϊοτα, χα! ες συϊοίανἸαάεχ, ντ
ορί πού; αἰ ταί; 

ἈΠ [οιτὸ 46 οὐθρί 415 βιταζις 
ἀἰςΕ5, Ἐρο τοῖα ίρε "1 

ΠΕ ἱπουσροιΟυδά  τὐϊ(δεῖϑοας πο ἀἰςαῖ» 416 - 

τπαάπηοάππι εἴδη ἀο
γιατας [ἀΠ|. 

ῬΟΥΟΙῬύ. 

δι.  εΥ πο τῷρου 5 γὶ- 

γΎ αἵ δα !άθη} ἀπλδ
 

: σπυέζασι ἰρ] εμάοῦ » δ 
πββταάο δὃζ ἀστούαϊῃ ἃς | 

Ἀχαμγχάϊηςς σαπόηζο
ς ἃ 86 Τεῖτα Πογίρυς ογπαταν 

[4 οτίατι ἀυπατούσηι 
ΝῸΧ τοι ροίξατεμι ]οπτ» αυς 

ΕΥΤΠ 700) ροττογ θαΓΙΟ
ΏΕΜΣ αἴξεττ, αα (οτεπαμ ἃ

ς ττᾶη- 

4} 1 πὶ αὐά!τοπέπ
ι σοπ πο ΎΓΕΠ5: ΕἸαπηοάι γ]46- 

δαῖτα {Πιροτίοσ οπναὶ νοίΐαρτατα οἰἰπα, Ιπτῖεγας σά 

πο πηἰτίοτος. Ἐτεη ᾿πουπιθθ ἢ 8 ταΐρονπάτασα οο-
 

Ῥίοΐα 5 ταππϊποῦαῖ, Τα γεοτὸ τασο τὲ μιοϊιοῦ ὃ 

τοίδγατα ἀπο ἰοῦ νἰἀεραῖυζ. 

ταβάλλουσα. τοιοῦ τός τις πέφίωυμας χρ 

ΒΘ 2012 Ργοῶυεβι ας 

οὔ ΤΗα ννε ϊςοπια Τευβὶ, ἰοπάοπ 

χοῦν ν΄. ΙΝ 

οὐ ἐοροκατείληνηο τίου νυ χίω, οἷα δὴ τὸ “μέγοῦ 

ὠκθνον αὐδξαγόραν λοίος χοροσε[γείλαντος ἀυτω 

τινος ξ' παιδὸς τίω ἀωρὸν τελουτίω εὐπενν δυϑέως 

ὡς δὲὲ παρεσμόύασμδρον ὧκ πολλοῦ καὶ μιησὲν 
μιέ-- 

γα παϑίνᾷ «οὐ τῆς ἀκοῆς, ὡς ἡέδειν κα γ
ῶ θνητὸν 

“δινήσας" καὶ οἵμαί γε τοῖς εἰρημόμοις τεκμαιρομῦες 

γος ὡς εἰ τσὴ τὸ Κυυαιόν τὶς ὠπήγφλεν ὅ7}) τρί χο-- 

δὲ κε ϑαρπάντως αὐ προσέθηκεν» ὡς ἡπδειν κα θνη- 

τὴ σιυυοικῶν ὅλον ἐπ ναί τουὶ «σφώτοις Ῥαγφόαν 

αἰέν, ὅτι καί καϑίντες τἰωὺ τύχἰυ. αὐ τὼ κα- 

12) χυκῶν τα Δ αὐθοῴπων ῳραϊκαία, τίω σκη
νὴν 

ἡμῖν ἐπενόνσων.ἀλλοϑίοις οὗ μάλα κακοῖς τοὶς τμΐ 

οἰκείων «οροκαΐϊελοιιβάνοντες συμφοράς. Ὁ γὺ 

δεινὸν ἐν ἡμῶν ὃ μὴ φϑεύίσεις ὁ χρόνος ἀπέδειξε τὶ ο
Ἱ᾽ 

ἂν οβύοιτο κοινὸν ὃ υὴΚ τοὺς εἰκόνα «'ἰδαπλησίαν 

ἀνὰ έται.ὐλλ' εἰ Ρ7; φίλον ἡμὴ» τῆς τύ
χης ὀφϑῆνω 

χροιῆσσι, χοϑὸς τὶν τὰς σαυήϑοις φιλοσοφ
ίας δρμον 

ἰποδραμούμοῦτι τίνες τὸ ἐσ μδρ σκοποαῦτες χαὶ ὅ- 

9εν ἀφίγρμιενο. καὶ τίνες ἄρα δὴ καθ ἡμᾶ
ς σρα- 

γμάτων οἱ λίγοι. χα) ὡς σδεϑέντας λυϑηναι δε 

πώντως ὁ πηνίκα δόξει τοῦ δγίσοιντι καὶ ὄστο ένα! 

τὸ φγροστοπεῖον ὅπερ ἡμᾶν ὁ τῷ μεγώλου δρώμῳτος 

«ἰρατίϑεροε σπτοιητός. τῶτο γὼ ὄντως ἡ τῷ στόυτοῦ 

γνῶϑι παραίνεσις εαῦτο σὺν ἐργοῦ ὦ 
σοφώτατε. χοὴ 

τῆς τρονοΐας ὡς οἴμιαι λόγοις σιμυφχῶς αἀγθλίηου- 

τὸς. (αὶ τοῖς συφίας ἀμυήτοις καρτερίας σαυτὸν 

παρεχομδρ ου αὐοφο)είγμίφ. ὅϑεν εἰς ἑαυῖοις ἔπ α- 

νέλθωμδ. ἀλλὰ τίκεν ῥεξαιμὸμ λέγοντες αὶ τὸ, 

ϑεὸς ὀχ πανία πελόυτῷ ἰαῦτα γὺ σκοπῶν σαυτᾷ 
τὸ 

δράσεις ἀξία κ' τὸ ϑεῖον οἷοῦ σκουἀσής σ
υ μϑιυέσι 

πὸτὲ τοὶ καϑ' ἡμᾶς ἰδεῖν ὀφθαλμοῖς. 

Διοδώρῳ: ᾿ 

ΑΛ Ἐσδέγμαι ταῖς καλοὶ ἰώδας χαὶ κροί οἷς 

4 ΝΥ οἶμωι ἦν ἐπικῶν, σὲ αἢ φασιν ᾿ μέγα
ς 3ι8- 

χίνητο πόλεμϑς. ὅτε βασιλόὶὶς ἐπήφ 
γὴν ἐπεμξώλ.- 

λων οωλατήη. 0} δρωτέμνων ὄφος εἰς ϑώλο ων εἴ
έ- 

διγμαι δὲ καὶ σοδημαία καὶ λίαν καλᾷ. πλίω 

ἀλλ οὐ ξύμξληϊ δὲ χυνόσξατος,οὐσῆ᾽ 
ἀγεμιῶναι» 

ποὺς ῥόδα ἰαφὴς )ὺ μακραὶ καὶ συμμέτρῳ εὐνῇ 
«ίω ἔμξυτον αὐδαμυϑου μδρη γλυκύτηζᾳ, 

ποίων; 

δ ἰονίδὼν ἐΠρκῶν, πτοίων ἢ πλιακοιυύτων 
ἐφ᾽ οἷς 

ἀεὶ τἰω [λῶῆαν φροτείνεις»ἈρΘΊ 
ὡν χαϑέςηνε. πές: 

σοίφα δὲ καὶ φρουϑοις ἐΐξ ἅλμης 
ἀδηφώνγου γει- 

ςρὸς ακἰραμύνϑιον. ἀῤ οὐ χρείίῳ 
“ολλῷτα ἡμόέτε: 

ρα, πτᾷς ἄντις οἵα! τένϑης φήσε 
δικαςής᾽ πλίω ἴ-. 

σως ταὶ μελούσεις βλαύτας 
ἐρεῖς. ἐγὼ ὃ κέχῃνα 

υϑρτοὸς αὐταῖς. ἐπειδεὶν ἢ πέμψης; αὟλ᾽ 
οὐ βού- 

λόμῶμ λέγην οἷα δὴ «α) σκωτη 
εἰν πειράσομαι: 

Δωροϑέῳ. 

Ν ὦρᾳ τοῖς στοϑουσιν ἔαρ οὐ καιροῦ μετὰ" 

ἔολή. καὶ ὥρας λαμφοότης χαὶ χελ
ιδόνες 

ἀἄσουσαι. καὶ ἢ ποϊκιλλορμδμη τοῖς ἀν
ϑτσν. ἀλλὰ 

καὶ παιδικῶν φωνὴ χοιμῶνα σιγῆς» τοὶ ΤΡ
 ἐροόντων 

[ω 

ψυχίω παρϑοχλφιυτα» ϑὸς
 δἴϊδιον ὠϊκοΐωῦ μυε- 

εὐἥων πάσης ἡδονῆς τ
ὰ ,ρά μα χοιρασείμδμος. ὡς δ 6 

“πΠαρλπα 

᾿ 

φταῦσαις χϑι μῶν, ἐπῆλθε μϑ
ρ τῇ φυ σά πολιξισοῦ δὲ ὄνγω

ν ὅγτος ἔδοξε συ οἐῥέφεοος. 
θυϑοηΣ; 



445 
Ὡδίωνὶ. : 

"ΤΟκυἹλ ἐγαϑοις ἦν φίλων Σαόντας κῶλον οἷ. 
δὲν ἐλέγχειν ἡ πεῖρᾳ. κρίσις γὸ δὐνοίας οὐ τὸ 

παρόνίᾳ τιμᾷν. τῶτο γὸ ἔσϑ᾽ ὅτε ποιήσφον ἀντις κᾳ- 
ϑώπερ ὅ7} σκζουὴς ὁ τὴν ὠγαϑῶν τὸ σοοόσωπον πε- 
Θεοείμϑμὸς, ὃ μυὴ πόφυκκενγιξποκρφίνεται. εἰσδᾷ της ποῦ 
τόπῳ σιεςοὺς εἰς ὃν χρορεὶ τῇ ἀσουδὴ ΧΩ τῇ γνώμῃ 
συμάππετω;, ὥς ὠκέινος ὁφιλίας νόμον αἰδιςέλ.. 
λεῖν οἰδυύς᾽ τοιοῦτος ἡμῶν «οροῆλθες ἀρετῇ ΤῊ δ όὺ.. 
τέροον ταὶ φ'ϑείσεινίῷ, ππιρελϑωγ᾽ οἱ δὲ κ) ππωτόροον εἰ- 
κόνες οἱ παῆσες,, εἰκότως ἄρῳ μι Καὶ φή μη κομίζοι 
μιετάρσιον. χα πω δὸς ἀγα ϑοῦ μικρὸν ποτέρῳ μοί. 
ζο ποιοῦσει οδογοεῖν. τὸ πανία χοῦ καϑώπερ ἔφης τῶςς 
πόλεσι φἰοσηπέῤιπουσω, ἐλ μοι αἱδιέποις τἰω 
αῤεαζώ, ἰιὺ παῤ ἐμοὶ γ᾽ λόγων. τίωὐ αὐτίω ἔχειν 
φὐδὲ τοις νόμοις ἄσου δὴν κοὴ φύσιν δχ: δεικνύμδμος. 

Κυρλακφί. 

ΓΙΑ μδὺ σοὺ δῶρ τοιοῦτοι. τὸ σὲ ἡμιότεθα κεν 
αὐτὸς ἐπαμέσειως οὕτω τῇ γαςρὶ χωρ, ζόμε- 

γος. λίχνος γάρ τις ὧν «οὴ τὸ γαςοάΐ ἐγτι! μμελέτζυυ 

᾿ ποποιημᾶρος , ΚΘὶ βρφμασι τίω) μιογουλίω αὐδωι- 
μονίαν' μμετ ρον, εἴπου τίϑηράσοις ἡ οἱ), ποοτείνεις 

εὐϑέως τίωὐ γλώήῆωαν,χαϑπερ τὴς αἴας τίων μιογώ- 
λίω ἐασίδα. ΚΩΊ μάρτις ὀπαιοὸς ὧν ὡ πλακοιμος 
Ω παῤ ἐτέρφον υφήρπτωστις, ὅλον σύϑυς “ἰῷοαᾳπέμ- 

ψας τῶ οὐ ματι. ᾿ 
Παγκρᾳτιζ . 

Υτω παρορᾷς τοιὶ ποϑουώτας ; οὕτω Ῥῆς 
(πὰς ἐπέγεις τὸ νάματα; ἀλλ᾽ ἐμοὶ κοὴ 
δζχηράφε; φίων ὑμιοτέραν ϑέαν ὁ πόϑος ν ΟῚ νυῶ 

ἔγνων ὀνειοοπολεὶν ἐγρηγοφότος τῷ σώματος οἰλλιὰ 
«δίσου σωυτὸν μέθχρι οι ρα μι μοίτων ἡμῶν " τοῖς 
γὺ ποϑοῦσι οὐοαμυθέω ποὴ τὸ, μέκοόν τι σύμᾷολον 
4}. ἐροορδῥων ἰσδεῖν. ρύξανησο ὃ κοὴ 1) λόγων ὠκοί- 

νῶν ὧν οἷς υτῦϑο ἐσής ἦσειν ἡ Θὰ ον ἐλϑεῖν εἰς ἡμῶς 

ἢ γρώμιζωσι πυκνοῖς ἀϑεποάδητον τἰι ἀπουσίαν 
σοιεῖν. γιυυὶ ὃ κινδιυυσύω ἡραφεδντς σε αὐοςὶ Ταὺς 
μούσαις ὡς ὁ σοφὸς αγκδάτιος “δεινὸς ζω λέγφν, 
ἃ μὴ ποιέὶν ἐλογίζετο. 

Σωζορδῃ ῳ. 

Υ τίω τὸ χοῦσειν ἡμῶν ἡδονζωὴ ςἰγεποίησον ὃ 
σοφὸς κριστώθλος φίοὺ σήν απουδὴν, ἀφηηού- 

μδρος. οἷα )γὺ χρησὸς «᾽ὴρ καὶ τοῖς λόγοις αὐατε- 
θροῳμνᾶμος, αὐεπίφϑονον ἡμῖν κὴ κῳϑαρὸν ἐσίσου 
τὸν ἔπτηνον, μιθιεδταῖν τε δα καὶ σιωνηοδυῆμος ἐμοὶ 
ἰς γονῆς. ἐγ δὲ σὲ μδιρῦ, ἐριουζοίοισει γἶ᾽ ἐπτήνων. 
ὠκεῖνον εἰὲ τῆς φοοφαιρέσεως.ἐλίφυτον σὲ, τῆς τύγης, 

εἰ τοις σγαῤ ἐμοὶ φοιτῶντους εὐ γρ εἴγαϑος ονεμίοτυ. 

ρἩσΈΝ. εαὸὰὲ ἔχισισου Ὡσθος αβετζω τῇ στὰ φροσιυύῃ 

κοσμούμϑμος. κοὶ μειζόνων ἔπεινων ιἰποϑέσης σ. 
ἐἶου τοῖς ἀπταϊγέλλουσιν. 

Ἐλίῳ Ἐπισκόπῳ. 

Εἰ» ὄντων εἰπεῖν ἐξ ὧν αὖτις τοὺ τὴς τύ. 
χης τραγῳσόσφε παήγνια, μεΐωποιούσης ἀεὶ 

“ϑὸς τὸ δογῶν τοὶ ἡμιέτεθα, Τὸ μη σδὲν ἐσοίναι συϊηευρού 
΄ “με Ὅν εν τ χὰ χὶν “ ΡῚ 

εἶδα πάλαι Κατεγνωκότα Ὁ ὅ2ι: γῆς »ἡ δὶ τύχην νηῶν, σ᾽ ὧν ἀπρορᾷ μησὶ 

ὈΙΝΕΑΒΟΚΛΥ͂Μ σΟἈΕΟΟΚΥΜ 
ι ᾿ΟΥἹ02]. 

Οπος ἀπλίςοβ. οδίδπεες παρ ]8 ΡΙΟΡαΓΕ ἔοστιπᾶ 

Βτιε Γπάἰοίατα δηΐπι δοπουοίςηῦα ποῦ 80 0 
Ρεπάσι,ί ρεαίβξητθηιν σοΐατ, ἸΝάπ μος αἰϊχυδηάο εν 
οἷατ φυαϊῇρίαιν ὩοῺ αἰἧτεῦ ααὰπα [ἢ ἔοοπα ρεῦτα ΔΓ 
{ἔγῖο ρουϊοηδηη ἐπάπξι59 αποά γεθγα ΠΟΙ Εἰϊγ6 Ἴ 
σίτας οχρτίπηίτυδίη 815 ἴοοο ἀπ πἴξειβ ἐπ Υ ΒῈΠ| ΟἹ 
Ἰισοπεῖα οοησεάαῖ, δέ φπλο σομ σά: μἰς εἴς 
ἰς πὶ ἰεροπὶ δηλ οἰεία (μη έξδηι βάθος ἂς (οτυαῖς 

ποιαῖς, ἘπαΠ πο! ποῦ ὶς Ργοά ΠῚ, δοιμηάατίᾶ γΊττατε 
Ριατοσίτα ἰοησὸ (ροταη8 ας ργαοο  ]6 15. Ουδά ἐὸν 
ἐγ τά ἱτηαρ1)65 σοτῆς Π]1}» πηοτίτὸ (ἀπὸ ηῖς 4806» 
ἔδυ Ὀ]Π]πηούλ ἔδετ, ὃς ἐχιο τρις ἕλοιεν ρον ΒΗ͂Ν 
Ρτοδυιη δ ΕγΌραἰ  Ἔχίραιι5. ράτοπϑ 1 ἀΏρ ΠΙΟΤῸ "πὶ 

ΟΧΙ ΕἸ πιατίοπο ατη; ρο ουηηΐα ἰοςα οἰιηήτατθ 15. ἔγᾶιτ 
τατος, 564 ΤΩΙ] νἱγταζοτη 14 η} οοἷε» αυδηνδρ 
υγ6γἀἸοοηα], ὃς οὐ ο 5», ἃς οαάφαι τε οἰτοα [6β65» 
ἀ! Πσοητία,αταια ᾿πάι γα» ριαάίτυπ οςο ἀφοίαγα, 

Οὐϊαου. 

τι πρα: Ζαϊάθηη ἀοπα οἰ πποά ἸΝοῖῖγα νετὸ ετ4Πὶ 
Ἰρίς ἰδιιάδιιουῖβ., ὃς “τὰ νϑητγὶ σταταπὶ βΕΟΟΓ18. 

ἘτομμτῺ Οἰλπ ἢ5 συΐο τις, ἃς σαγάπάο νοητεὶ οροίΆπι 
Δ 1165 » ἀζ4116 Πρ 115 Πππγηγαπα ἐ οίτατοι πιθ [185 
τἰδ» αι! 4 Ππλυς σπου 5 δά ἰρ (Οἱ » Πησυαπι ρίο το" 
415.» απο δἀπηοάτπι Α ἰαχ αι ήρίατ, πάσηι} 108} 
ἴα. Ἐτ' το Ἰπηοη μη ρογ ίθοι τΘΠΊριΙ8 ΠΠ4 αι 
Ρἰασφηταμι 4}1}5 ἔστ! ρο 1 , ὃς τεροητὰ τοτυπι ο5 
χη} 1Π{11. 

Ῥαρεγ αἴ. 

ἘΠῚ 8} ἀηηδητο5 ἀοἤρὶς ἰοδο] σοίης πσυα Πποητᾶ 
φΟμτΙηο 5" Ατ ΠΜ]ἢ] δτιατη νοίξγιμη σομροίξιπι ἂν 

ναἰτιιγ ἀιον ἀοίογι δίς, ὃζ ππης ποι] νἠρηίαητε ΟΟΥ" 
Ροτβ,[οπηηΐατο. 564 ἀκα το Ποῦ 15 Π τους θη ἀμηᾶ5 
χαῖ. Αὐπαητθιις Θἢ ΠῚ ΠΔ]τΙσατ ΟΠ ΠῚ ργαροῖ; οτἰαπι 
Θχισπμγηνας νης ἤρημι δηηαζογιηι νίάοτο. Εδο; 115 
ἰού νουθογαπι γεσογάοσίς, [ἢ Ζαΐθι5 ΡΓΟΠΆΠΙΟΤ 
1165 ἱπογαηζναι οἰτὸ τα Γοάϊτασιμ αὐ πορναυζ ἰτοΓᾶτ 
ται ἔγοα ΠΟ ΠΑ» ΘΠ σὴ Ομηποπι ἀδίδητια το] ΙοΓέν 
ΝΝαπο αὐζοηι ροηὲὸ το Θτίατυ ἀρ Μιιίαρ Ἰῃ οὐ! 
νοΟΟ »αανἀ (ρ΄ οης5 Ῥαπογαζιις [απιπια ἀϊοξά! ν] 40 
[χςυΐταῖς Ῥοϊαποτιῖ ΟΧΡΓΙΠΊΟΓΟ, πα: ΟΧΘΩᾺΙ Ποη (ΟΡ 
ταῦας. ϑΟ ΟΊ 6710. 

Οἱ ναυΐσαγὶ ἀεἸοατίομα πος αβδοὶς (ριεη5 
Οὐ Ἀγ υδρζαιπ Πυ ἀπ σου ογαογᾷάο. ΓΕ" 

ῃ1πὶ νοἰας ργόθυ ας Βοηις νἱτ; ἃς ἰῃ Πτογαγᾶ {4115 
οάιιςαζι!ς 9 σαγξηζοιῃ ᾿ΠΠ] 412 Πηηρίποόνηχας ΙΑ 611 
ποις τοδὶ (ρει άθης χίὰ . ὃζ σου π:Π1 ΠΊΘΤ 
σα.) σαπάϊο ον χταμη οἰαΐας. Ἐρσο νεγὸ τς οὗ ἰδ 
ἄος Ὀσδτιμπ ρα! σαρατ, 1] τὰ οὐ ἱμξἰτυτᾶ ἂς (ΟΠ 
Πα » ΤΟ ΙΡ απ νετὸ ΡΓΟΡζοΥ ἐοστι 41» χιδά 18 
411 τη64 Αἰ οἰρ η4 ἂς ᾿πΠπἰτατίομθ ἔπη νῆν μοπῦϑ 
γὴν το Ἰπποηλτπι ἀθάϊτ. 564 ᾿πευηῖθο δά νίγζυτεπι 
τποάο τ τοιπροταπιίάημιε ογηδίης., ἃς πιαϊοιηπῆ 
ἰαιιά τη ἀΥΡ απο ητα ππποΙαητ δι ργαθο. 

Ἡεἰλε Ἐρηορο. : 
4 Ρἰαγίηλα ἀἸςὶ Ροῆπηι, φιθι5 οσίυπηα 1415 

ὍΓα ΕΠ] ρΊδιη ταχεῖ ἃς ἰηςοῖδε, ΄ια [ἐπαρέ: ἃ 
ΟΡΗΠΙΟΠΟΙῺῚ τος ΠΟ[ἴγ88 ΘΟὨ)ΠΠζαῖ,ποαυς σα 04Π1 

. ΤποΪοοῦ ἂς μαβίτῃ ςοπῆξετο ΡΑτίζαγ ἡ μαο ΠΙοηΟ 
Ρταιοτῖθο ἀρυά Ποιηϊπθηι, 4] ἴα οἰΐπι τετίεμᾶ 
ἀδηχηδιῖ »ὅζ [οτταπαια ἢ πρεγαῖ» ἀππὶ σοητοη Π6Π5᾽ 
4ιοά 40 1|4 ργοβοιοἴταγ. πὶ 81} νας δάμη γασί- 

ΓΝ ΠΣ, 4 ᾿ ͵ ᾿ ἡ σῆς δι τὸ οήρίφετος, (αὐτα μδὺ σιωπήσω φοϑς ὧν 
ν ὀκείνης ϑαυμάζην ἐθελών" 

Ταπτιλῦ 

πις 

ἀν αν 
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ἘΡΙΦΤΟΙ, Ἀ. 

Τάτ νοτὸ ἐο απ ποάὸ 1π ΠΊΘΙΠΟΤ4Πὶ τοῦσο
αθο»; 

αιδὰ ὨΙΠ1] οἱξ ται ποξιεααι»υὰι 
ΠῸ5 τὴ ποῆεα (ὰ- 

Π1118 ψοροβνεσομια υζομα πος οι οοτραβ απ! 

ος Πυχαπ» πο Ὲ6 Ῥϑοι απ ἱπορτία» πεαιε απ 

ξοιζαπα τοῦαγ ὃ ναι δοηυίγαητ, 56 ΔΠΊΠη5 Γᾶ! Ο- 

Ὡς ργαά τα, ]αϊριις ταιοπίδας οούρογο νἱπξξυς εἰ. 

ἴταχιυς αὶ (δητὶτς φαοὰ τοέζαμ
α ὃς ᾿υἱτᾶ εἰς ἀξογο- 

πρταῃοαυ!οασ!ά ρύστοῦ μιης εἰ Διϊο
ιπατς, Ζιαῖ ο- 

ΠΙ15 αἰ Ιου» 81} δά ΡΓΟΡγΙΆ Πα (υὐδᾶτκιαπα μας ρότ
- 

᾿τίποτο ἀὐθιτγᾶτες, πες νΠ πὰ ἱπροάἰπγοητῇ ππεη- 

"- 

᾿ς ἀοιυμιεῆίιςα γοίλγτατυβ. 

εἰς αἀπαίττιιμτ» πο οοτροτίβί ἀρρ οἰ αην» ρεουηία- 

την ἀγα ΠΟΘ» ΠΟ ΓΕΙΏΡΟΥ ΠῚ ἀπῃουϊτ
ατεινεά 

δὰ [δἰρίος τοοιγγθητοϑ σευ ἔαηζ ὅς νπᾶτη ροσμαια 

ἃς πε άμα ρειβοιτοίσιποὰ νίτίατς 
οχοιἀογθ τα 6 

ῬοσυΠἰδτιιηι οαρίἀϊτατειρατοοηἀόαας 
οοτροτ! αι 

γηᾶοϊρίμπαι νἱταιῃ ΟΧΊ σα ΓΘ» ἱπαϊρπὲ χιοά ἸΏ 6] εὶς εἴ, 

ἀοτογιοσὶ ροίξροποτε, πλϊγατὶ Βουαῖμδς ἰ] α[τ05 » ὃς 

οὔτιῃιο Ποἱο 5 οπλη ἶσα γα ρα εἰτιὰς φιτείξετε ηυὰηι 

ἔς, γᾶς ηαϊάλιη οορυ8 Δ! εμαπὶ ἀυοός, ΠΡ 6 ται ἰ-- 

ἰδῆν νοοοιχ πίει  δαλότειν ἐξανέρχον οαμηΘΏ ΔΩ͂Σ, 

ἴρίπι δαῖτα πιεῖας Ἰπ]α!οἢ 5 τ πλθτιο ἀ
νέξαρχον ΠᾺΠ- 

“υλμ ποτα ῖ5. ΔΙ ροητο ἀϊαιτις αι εξειβ», Οὐγάτος 

ἁιθίδας Οτάζοσοηι μη Πἰογταῖοη ἰδεῖς. σ
το δέ (π}- 

Ἰΐα τράθγα ἔμπης ἐχϊανία σαϊαΓάαπι ὃς σοποιοῇ ΔΠ10}}» 

4] [υϊρίτι5 νοἰρταῖεϑ ςδουϊςαῖ, 
πθάας οἰππὶτεπὶ- 

Ῥοτς τασται! ροτοιὶ. Μεηλίμοτὶβ
 τα 8 φυεπηδάμηο- 

ἄμπι Εριέξεῖο νἹάοταν. νὰ ἈΠ το [ς εἰιι5 ᾿γαμηδεῖβ, 

συιις ροῦτα τς εἰς ναῖς, Ἐτ ΡΙατΟΙΙ εἴίατα αἰ δὶ ντάο- 

τατοίαρΊθητοιι Κα ἴσθηι οἶδ» οὐἰαπιῆ οπιμΐα απ ηὉ 

(με η οἰας ροτοίξαϊο,α]ὸ ἐλάδηξ. Οὐμπι ομλ
 αυα 

ποῖα ἔππ δε ασιμι,εχιθίπογαμ ράσᾷ τάτὶο οἱ, 

Νὰ ἴὰ ἀιαοιίο ωέ ξογαηζατ. 

ΟἸοίοηϊο. 

Ἐπ: Πϊξοτάγιτη στατίδηι » δί {πσυ
απι ἤπς ἱπηρε- 

ἀιπηρηῖο, ἂς ἰοτὸ Ππιοητοπι» ὃ αὔδὲ
 ἀϊοετερο- 

το ξ αϊσαιμ [δίταμι εἴς. Οἰλπι Ἔπὶπα πλε τὰ πὶ οχὶ- 

5.100. 1η ξασυίτατο “4Ἰοξα1»δς (οἰδοι φμαῖ [ρεοιέ αμᾶ- 

ἄ2:)) αὐτί β ργα: τὰς βογεητζοιη
 ἴτᾶ Ιαυάτιι5 Θχτυ ουλδονῖ 

ἀυβίτουυ ροίμας,ης βοιτὸ (οτιρτί5 χα [105 |τογ]
5ν46- 

πᾶς ρδύ ΟΠ αίοποπι πγθιτ ΠΟΠιξ αἰοεὶρίετ!5»
 4} 

τὰ Ποὰ βλο  ὰ ἀἰςα8, απο νο}18. Ἐτπλμι νη οτ511α 

Πησααιῃ οχοϊταῖῖς »ποὰ
 ρἰδηυηι βλεοτο νοΐμογ}

5) τε 

ΒΙἸυτη ἰτα ἀἰσοηά! βαςυϊταῖο τα{γαΐ
ξαπι ἃ πλῈ πιὸ 

ἴυτυνα. Νηάς πλ!ὲ ταπται δηχιοταῖο πη τε
ιν νῖ 

Ραυ τα αἰσξαοείτ, αὶ ργοπλίξτοσε τεουίατπι» μη ο 

10 ΔΙ ΟΡ] ΠΔη ΠΥΘ ΠῚ Νἰροβεμεινο » πῇ ϑ δὶ ςορ!- 

ἴΆτΙο (ἰδ δι » ἡιοά ΗΠ 5 
ἰάεην οαπι ΡΆΕΟ ἰησεη 

(Ὀετίτυς οΧ ςοπὶεὐξυΣ!ϑ 
δάοϊοίος5 Ἔ φοράς 

οἴει 

ΤΉ Ω αυοά ἴῃ μας ἀε σοτγεῖ, ἰοΙεττῖα 

ἀεβῖςα Ιταπὰς εἰδ᾽ ποη οπλμϊᾶ (υ
πτὰ 

Ὧγε ροτεη 4436 τοάἀάειά!5 τ
ατιοη θριι5, 411Π1} ἀυδταβ 

πείμίράῃ τις τα σ6 41. Απιογοηι αυζεια δ Ῥβεπουοίθης- 

ἴλη) Ἔγσα ἀΠΠππΠ} ταπτάπι 
ργομλττο» υδηῖδῃι τὰ τρίε 

Ρτε διὸ. ἢ ἀοοοῖα8. 
ΠΡ}: δαί τὴς δά πὰπο αἂο- 

είςρης πατιγα ρὰΓ ἀυάτϊαπιδο 

Ξ' ὁκότε ς Οὐβιο. 

ἐγ ροδι πτες (γε
 μά μαξεοηυο, τ ϑοογατϊς 

Ἂ “οσυαι,ἀππιοηἑμηη αυοάάαῃ
ι οὐ είς, τποσθὶς 

Ὧος αἰ 5 ροίξ [105 τρ  ἰσα
η5,48 ξαἀιποαᾷ οστἰ πρὶ, 

ντργαίοπεὶ νἶτα Π05 [πιά ΠΌΤ, [πβηϊτὰ ει τὐτρα 

ἸΏΔΙΟσα πη πρίοϊο ἀυ
οπιοάο νᾶ Βουπᾶ 

(οττῖτα οἴ. 

“Ὁ φ “44 

σουτον ἀγώνα πέποι 

ἀΠΠσοπτιαπι Δάμιρῶς.. 

, ἮΣ Ἁ 

ὥγχλων ἄλλοις «ἰοιξάλλον. οἷα δὴ 

(ς 
τοσοῦτον ὃ μόνον. ὑπερήσω, ὡς ἐδὲν οὕτως ἿἋ 

ον ὡς ἡμεῖς ἑαυτι. τι ἢ ἡμοεῖς. οὐ σῶμᾳ δήπου τᾷᾶΞ 

τὸ γε τὸ ῥσὺςον οὐδὲ χρημάτων ὕθλος, οὐοῖ ὅσαι δ 

ἰχυ σκό αξει τῇ τύχῃ. ἀλλα υγὴ λογιοῆ 

ΟἹ οἰξτινως δε λόχοις πέπεσδυ μέρη τοῦ στώριοτι. ὅ- 

ϑεν οἱ φρονῶν ἐγνωκότες τὸ δίονία,παν ὁπιουιὼ πα. 

οἱ ταυτίω αἶτ σμα ζ ον τὸ ὡς πέρ ἄνθος αλλᾶ- 

Ὅιον, μηδὲν πορὸς ἰόΐων οὐσίαν ταῦτα τρίνᾳν ἡγου- 

μδνοι. καὶ οὐδ᾽ ἐν ἐποιοιεῦτο τῆς γγωμης ἐμπιζοῖιον, δ᾿ 

στόματος αἰκισ μόν οὐ χρυμότων δποξολιν»οὐ κα]- 

ρον οδυσκολίαν. αἰ λ᾽ εἰς ἑαυτοὺς ἀγαζέχοντες ἐλσῦ- 

ϑεροί τε ἦσαν κὶ μίων ἠυλοιουυῦτο ζημίαν τὴς ἀβρε- 

"ὃς ἐμπεσεῖν" καὶ χου μάτων πόθῳ καὶ Φοισοὴ ὦ σῶ- 

μίάτος ἐν ἀνδραπόδου λόγῳ τεταῖχθαι. τὸ πρένηον 

ἀναξίως ὡποξ αλόντες τι χείρανι. καὶ ϑαυμκαζον-. 

τες ἀνόρᾶς ὑδοιςεὶς παντα μξλλον πλουτοικῦτας 

ἡΠπέρ αὐτοιξ ὅϑεν ὁ μδῥὼς ἀλλοξίφκεγχρημδῥος στὸ 

ματι, τω ἐλουϑύραν ὠκείνην φωνἱου, πἤπασε λέγων 

πήμους δ ἐξ ἀναῤχἕ ϑύλανον 5 αὐτὸν γὃ αἀνέξαρχον 

ὅποτε πήοσεις᾽ ὁ Ὁ ὑπαρχόντων ὠκθολίωὐ αὐθαϊ- 

ρέτον ποιησόώνδμος, προ τῆς ἔφαινε κράτηΐῳ ἐλόύϑε- 

οοἱ ζαῦτα τὸ τὼ τοιαῦται “βυναίας ὄντως ψυχῃξ" ἥτις 

ἑαυτῆς δὲ: πωτέ στι τοὶς ἡοοναξ. 1) τοῖς χο: οἷς οὐκ 

οἷδὲ συμμείφ θεόν. μέμνησο τοίνιωυ ὡς ἔτι
 Ῥῦτζο 

δοκῶ ὅτι αἱποκρατὴς ὦ δοοᾳτος 8 ἂν ϑέλῃ ὁ ἡ
τσιη5 

τής" ἡ Πλατωνι δὲ που οοχειγως ὁ σοφὸς οὐδ
 αύμων, 

χαν πενίᾳ δὴ τὰ μὴ δὶ τούτῳ «ράτίῃ κακῶς. ἡνί- 

κα γὸ τὸ ἐφ᾿ ἡμὶν δἰὐαρανὴ - 0 ἔξωνεν δύπουϑεν 

ὀλίγη φοοντίς. ἑτέρῳ ὃ ὀκέιν ὦ φέρεται ῥομ(ρτι" 

Κι λησονίῳ. 

Ύγ9 ς ὧν τοῖς οράμμασι χοίρατος καὶ ἴλωτ-
 

τῆς ἀκωλύτως ῥεούσης. καὶ λέγῳ δωυα
μέ- 

γης ὅστε καὶ βούλεται, ὅπου γὸ ἐ μὰ τὸν μι
κρὸν ἐν λό- 

[ρις καὶ τίω τέχνίω μέχρι τῷ σήματος αἰδ
ακείμοε- 

νον, τοσῶτον ἤρας ἀνω;,τὺς δ)ατορειν μθε λοιπὸ
ν, μή πο. 

τε φορὲς ἀλιους γράφων, εἶτώ μου ῷ) λήθην 20 69- 

σηγορίαν ἐπέφραψαρ τ οὐκ ἀν ῥᾳσίως εἴποις
 βου- 

λέρϑρυος . καὶ μοι “δοκεῖς τοσοῦτον κρχανη)οέν αὶ τίω 

γλῶήαν δηλώσω ϑύλων ὡς ἀπο τήσφς παῤ ἐμοῦ 

τὸ ποι σον οὕτω λέγη» συνάμδμον, ὅϑεν μ9: κα
ὶ το- 

[ηκακοῶςτε μικρφῦ δ)εὴν,καὶ τί 

τῷ διδάξειν αὐτὸν ἀνεσυόμίωυ ἁποόαχέσιν. εἰμ μι 

λομσμὸς εἰσῆλθεν εἰς τἰωῦ τῷ σαΐος φύσιν λαχοὸν, 

ὁκ [)] εἰκότων ὁ νέος γι σά τίω ἐμξὼ οδέδασκα-- 

λίαν τόλῶπον ἐκ ζαύτης οἴκοθεν πταρε ᾿υδιυος" ὥςτε 

σοι ζψμοὲς μὴ παῤ ἐμοῦ τὸστᾷν ἐγασχὰ μ
ὴ ωρὸς 

τοῖς δ᾽ ϑύνας ὑπορον σιωπήσοψιαι. σίω δ
ὲ ὥρος 

αὐτὸν σὔνοιαν τοσαύτίω κατεπαΐγέλλομα
ι ὅσην ἂν 

αὐτὸς παρέσχες οἱ σιεδείσινων ἐ
τύϊχανες. «σεοσεφέ, λ- 

κρται γάρ μή “ϑόθς ταύτην ὀνέος τῇ φύσα 
ἢ ἀρου- 

δὴν ἐφάμιλλον παρεχομᾶυος. 
Γεοσίῳ. 

δ ἐν. μένει γωΐ ὦ λῶξε Ὡοὺς
 τὸ γράφειν ὁρ- 

μὴς σωκεατικῶς εἰπεῖν ; δαιμόνιόν τι πέφηνέν 

Νὴ συμβαίνοι τῆς παρφύσης ἡμῶς 
3 9 ᾿ : ε “ὦ 20 

ἐναντίω κα. νοσήμασιν ἡ μῶς ὡξ ᾿, ἫΝ ᾽ ἑ 

χτίριο ᾽ν τὸν ἡ! ὠνθεύπων ὑυκ οἷο ὅπως φκληροόσοιτο βίογ' 

δπολῴυειν ζωῆς.. μυρί
ων γάρ ὄχλος κακῶν τὸ 

τί! Ὁ 2012 Ργοῶυδβι τς 

ΘϑῪ οἵ Τῇ β ννείςοπια Τευβὶ, ἰοπάοπ 

᾿ 
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γ οἵ ΤΗβ ννεϊϊεοπιβ Τγυβί, ἰοπάοη 

444 ὈΙΝΕΚΘΟΚΥ͂Μ σἈΞΟΟΚΥΜ 
κοὴ τὸν μδρὶ, πονία παρενοχλέι!" τὸν εἰἢ πϑὴ οἷοα- 

τείνει ψυχῆς. ἄλλῳ παρα νη σώμᾳ κακὼς τε- 

ξος ον οὐκ ἔχων θρηνέϊ ὁ σὲ τοὺς ὀντῶς δευρε). 

Καὶ τιν λέγ εἰρρυοςς. καὶ τὰ ἄρῃ υχ τὰ ᾿ 

εἴπερ ὑμῖν οὐχ ὡς ἐσίει γνῶναι τῇ πείρᾳ παρέ ΦΦῈν ἡ 

πεῖρα. κθὴ μοκποὸν ὧν εἴη τῷ λόγῳ «αὐδινοςεῖν ἃ 
“«ρόκειτω τῇ ϑέα.κοὴ δείκνυσιν ἡμίν 6] Τὴ.) ἔργων 

ὁ (ίος οὕτως ἄφοντος τὰ θεοῦ τὸ ἡμάτεθα ἐμοὶ 6ὸ- 

κεῖν ὅπως ἀβουλήτων πλύϑει ὐδαπτεσόντες, ἡ δλὶ 

»ὺς μηδαμῶς αὐτοχεόμμεϑο μηδὲν ἐχόντων τφηκὸς 

Μὴ ὠκίνητον. ὠγριὰ καταλιπίντες 1)0 σύμφορον τὸ 

χορίον,φὸς ἑτέραν ζωϊεὺ ἐπειγώμθεϑει» ἐπ᾿ αὐτὸν 

αἰαηάντες τῇ δγανοίᾳ τὸν οὐθαγὸν, εἰ κοὺ μᾶρειν ἐτὶ 

τὸ σῶμα βιάζεῖ μηδὲ θρζωνῶ μϑρ δ ἐπελθόντα 5 

ἐντεῦϑεν σδεσ δ! φανένίᾳ μόχις ἐλόύϑερον. ἐπτανῶ 

“ὃ τον εἰπέντα ὅς τίς ποτε ἰὼ ὁ τῷ λόγου τούτου πα-- 

τὴρ,ὡς ἀρ γὴν μὴ φυωῦαι τοῖς ὅχὶ γῆς ἄξαςον.Φύν.- 

χα σἹ ὅτιτάχιςοι πύλας ἀἴσαο περῆσοη. ὅπερ σμηΣ 
γὴ οἰδααυέσωσει ; οἷεῖν ἡμκῶς φησιν Ἐπὶ συ λόγων 

ἰόγίᾳε τὼ φυύτα ϑρίω ιν εἰς ὃς ἔρχεται καζά. τῶν 

ἔτι θρίωοῦμδν ὧκ τῆς τῷ [βία ζάλης ὠσῴφαλῶς τοιὶ 

φιλτάτοις τοροπέμνψαντος. Ὡρὶν ὧν πείρᾳ ἡμρεῶς Ὁ 

ἐντεῦϑεν κακῶν. τί 5 ποϑὲς τὸ σδοκουιὸ ἡ μὲν τὸ ϑεῖον 

Ζῇ ἐουλόμεϑα, δέον τῶτο κρίνειν Κοιλὸν, ὅπερ αὐ ἐ- 

χείνῳ δοκῃ. τοιοῦτος ἴω ὄντως ὁ τὸν πολυ ὠκέϊνον 

Πυϑερσθαν ἐζηλωκώς. ὃς Ὡς »7: δὴ «ϑὸς τὸν ὧν 

σύνης εἰπόντα μϑέρθι δι σοι ὁ ϑεὸς ἅπερ ὧν τύγης 

βουλόμϑμος, δὔφημιοι φἠοῖν. ἀγλὰ βουλοίμζω ἀγε 

γἢ δίδωσι. πολλὰ γὸ ἡμῖν ἡπυέόϑωι πολλιώκις αὔξα.- 

μμοι, εἶτα μὴ τυχόντος, ἔγνωμδρ ὧκ ἦν ἔργων ως 

δεόντως οὐ γέγονε. πολλῶν δὲ κἡ τῷ »γώμίω δη)εν 

τυχων, μικρὸν ὕφεθον ἔμοεκε ψάμλων τίω τύχην ὅτι 

καὶ γέγονεν. οὕτως ἄρῳ τοὺς μικροὶ βλέποντες ἀν- 

ϑρώπθ!» «ἰοὺ φύσιν οὐκ ἔχουσι δἧχρκῇ «κοὴ ἅπερ αὐ 

μέλη χαϑεπαξ,λυσιτολέιν ἡγνοήχᾳ μᾶρ.τοιγαρὃν 

φἰδσχωρῶν «ϑώγκη τῳ κροιήονι σοφῶς ἄσονῃ τὰ 

ἡμέτερᾳ καὶ ἡμῶν ἀγνοήται τὰ οἵδη κοΐ. 
“Μουστήῳ. ἃ 

λογιωΐτος παρλιάσιος , χρυσὸν ὅλον ἥκεν 

ὁ τὰς τἰοὺ ὑμετέραν δχεςολίω. οὶ εἴγε μοι 

πὶ χρρίσου κεκόμυοε τώλοιζξι, οὐκ αὐ οὕτως σύμε- 

γέσιν εἶσοῦ αὐτὸν ὀφϑιιλμοῖς. ἀΐχοις μδὺ γὼ ἀλλος 

μέγα φεονξϊ "ὁ λυσὸς Δξυσῷ.ὁ σραρτιαίτης “τί σδ.. 

ΘΟ Ἐ" χορδαὶς ΔΑρίων "ὦ προυθασιν μοι ὃ σέμ)ο- 

λόγημα σή τε ϑέα τὴ γρώμαιοζᾷ στί. κοὴ π᾿ᾷν ὅντι αὖ 

ἡμδδμ' ὅπολᾷσειν ἀϊξη" ὡς το τῶ τέῳ καὶ μιεοϑὸν ἡμεῖς 

ἐμ γ᾽ ϑιηαίων ὀφείλομϑμ. ὃν οὐχ δοτοο σόντες, οἰ;κό- 

τως αὐ αἰθζιωυοίμυεϑε" ὁ δὲ μιιοϑὸς οὐ μοὶ δία χρυ- 

σὸς,οὔτε λίϑοι τινὲς ἰνεδυχα!. οὔτε 
»ὺ τουτῶῦ πλου- 

τῷ, οὔτὲ τούτων ϑηρσύσων ὁνέος ἀφῖκται. ὡνλ᾿ οὐ- 

δὲ λόγων χολλος.οὐ χὸ μουσῶν σὔφορος ἔγώ.οὐ δὲ 

δὴ τοῖς  ἀἥωκις ἐγαξρωμομω,.ταῦτω γὸ συδαι. 
οὺ 

μόνων δύτυχησαν ποῖ δες. ἀλλ᾽ εἰτίω ἐμζω δόσιν ἢ τὶ 

Ἔε ΑἸ ἸῺ. Πλ ρῬδαρογιας, ας ποϊοῆϊα, ΑΙ αὐἰηα ἀξ- 

ξοξτιομεϑβ τογάσεης. 4.11} οοτριι8 η:4]ὃ αβοίϊυπι εἴν, 

ΑἸ αυδά δ}} ποη Βαθος [λοβεγμηαταν ἈΠ ἀοη- 

τα5ἰπσει, ἃς ην14 Ορι5 οὐς τεσοπίοις νχούαπι δε ρὲ 

ΤΟΥῸ πὰ ηλ} ἤιο θη» πα ΠΟὈ]5η αυοιηαάμηοάυπι ᾿ 
οροχτοραῖ,ροῦ Ἔχρογιθητίαμι ςοσηοίοξάα ἀεάϊτ εχ ᾿ 
Ῥδτγιθητία, ὃς ἰοηραηι ἔοτει ογαϊοης ςομηρί οὐλίγ»αυ 
ἔπητ οπχη λα ΟΟυ}}5 Ρτοροίτα; δί οἴεπαιῖ μΟΡ 5 "» 

τρί γοῦυϑ ν]τα,ἤς ἀσιταητε ποβ [60 » πηθᾶ 6} γρ 
ΡΠ ΘΟ ονν τ ἸΠοΙάδηζοδ 1 πγαϊοσῇ αὐαἰτιεμά  πϑ Πέ" 

“ιδηιυᾷ δά τε τουγοίεγες αρτπν αἀ ἢ ΟἸΔΠ}}}5 ἀμ; ̓ ς 
μ1] μαδι οὐίξαῃς, ὃς τηγπηοτῆ, δα καἰ έϊο εἰαπν τα 

Ρίθμο ἰοςοφαί αἰτᾷ νἱτᾷ σοπτεηάδιηι5», ὦ Ἰρίωμι (ον 
ἰά ςοσίτατιοπε οἰ αητος,θειδᾶῇ αάμις οογραϑιράμε,, 
ΓΕ ζοριζατ. ἸΝΘα: [Πρ ΘΑ Πη}5 οἵ 411] ΟΧ Ὦ]5 ν μη Γ}}5 χη 

Γαι, νἱχ ἴά Πἰρετῶ ξλέϊα, Τιαυάο οπὶπὶ εἴ 4] αἰχις 
(φπεπιςιηα; τα! μος ἀϊθεῖ παδιιοιῖς αὐτοτξε) ΡΠΡ, 
ΟἸΡΙο ποθὴ ἢδίοὶ πορλὶμιρ5 ορεἰπν» Οἰὐπη νετὸ 41} 
Ἡδτα5 ΟἹἘ σο]οτΥ πιὸ δ ᾿πξοσηι ροτταϑ γα ΠΘΓέ» αι 
ὅσοπδ' απ τγαίϊο 9 οροσΐοτθ ποὸ5 «1οῖ τι σοΒ! Έ ΠΕ| 

Ὀυβ ριοάδυηξοβ πατῇ ᾿πσοτονιδε ἴηι ταηζα ΠΝ 
ϑτοαιταν Οὐ Ἰρίταν δειαπη ᾿πέϊι 108 οδῇοί 1} 
ΡΥ Πλ Π|5 εχ μᾶς τέρεξεατε ἰη τυτῦ Ἰοοῦ οΠατ! 11}18) 
δητοαμᾶ Παουηαΐα ὀχρογίγεηζαγ, Ο]4 αὐτέ οὐἱπι ΥἹΓ 
ἀἄφαῖαν πο 5 ἀϊαϊ η οἴε, ργατεγθα γοΪπΠ,ι155 Οἵ ποὗ 
Ὀομι {τ ἸμἀἸςᾷἀυπ» απο παπη1π] ν δία, Ἐπ 
τηοάϊ γᾶς αι Ργτῆασοτάπι ΠΠΠ 1η Ομ 1115 ἵ ἐαμός 
Ῥατυγν 1 δα δυπὶ 481 θη ἱπηρτθοδηά! σαι απ ΡΝ 
ἀϊχογας. Ποῖ εἰρ: Ὠου5, ας! νοι υ 5. Γοἰροη Ἱ 
Ῥομα νοῖρα Ἰῃ αι θη5. Ατ νεϊ μη, οἵΙά ἀλΜυ 

ΘὨΐτ [ρθη υμηοΙῸ ποῖ ορτάπη5.Α.τ οὔ ποἢ ἱπηρέ 
{ΓΑΙ Πη1155) [ἢ ἀδηγᾶ σοσῃοίοιπγι15 ΟΧ ΘΙ ΉΓΙ η 5} 61" 

Ρεγᾶ [οοης, Μαϊτὶς νεγὸ δ μη Γδουη αἰ {61} 

τε πτιᾶ Ππρεῖγατβ,ραῦΐὸ ρὸ τ Γοττυηᾷ ᾿πουίαυ!» 4 
π γρίζὲ Πα οὔτισογάης. 510 οχισια ἐρεέιαητοϑ 0 
Ὠλἰ 65,20 Βαρδδς πατυγᾷ [ΠΠοϊοηζῶ ἃς αι (πλεῖ ΜΙ 
ταγα {πππτγοοηάιοοτο Ποίοἰπηι5.1τα65 ΠΊΘΟΥΣ] ςεάεη- 
ἀᾶ οἰϊι αὶ (ἀρίεπτον ποίξνας τὸς δάπλ ἐ γαῖ, οἴ! 
Π05 ἀοσῃγαῖα ᾿ΘΠΟΥΘΠ}})5. 

γήμ(αο. 
ΟὐαΙπηλις Ῥα δ άϊις, αὐτῇ τοτῇ αἰι}}} Ὁ νει 

Τλέίβοια. Ετπ πππὶ γαῖ καΐθητα ἀρροτῖδί ΕΥ̓ 
ποθὴ ἰτα ἰα δι υ5 δο ρα ποθιιο  ς σα] 5 ΘΙ1ΠῚ αὔρεχῖ! 
ἔφην. ΑἸ115 δη πὴ γα ραι5, ἈΠ 15 ο]ονγίατυτ, Γγάυδ αὐ! 
δραγτιαζος μαίϊαν Ατιό Ομογά!:ς, ὃς ρας ΡΥ 
Ἀϊ νογὸ Ἰαξξαηα! σαιηλη) ρα βοητ,τα! αὐροίξι ΔΊ 
τοταΣ τιϊαῦ ας» Ομηπ6 ἡποςιΠη: οΧ να τίς ἔτ] ἀαυ ' 
[τ46}.Π05 ΤΠΈΘΩΙ ρος  πατα ἀοΡεπν5, δα πόρε" 
Ἰοἴποῖο 05 πηογιτὸ Ρυάθσας, Ργθοίιπι ας πὸ ρει 10’ 
τθη} οἷς ΔΓ» 665 [πάϊς ΄ισάᾷ σοΠ,156. μή 
ΘπἾπὶ ἢ ὶς ἀράν» ποαις ποτ οὐ ΠᾺ τι 15 αἀυέΓ 
τὶς. 5.4 ποῆτε ογατί οι β οἱεστητία. οι εμἾΠ1 6 ̓ς 
Μιμαγῦ ἔθει} 15 ππνΝ ο ας εἰπαρρανίι Ατείοὶ ἀοἰ!εῖ 
ορογδίῃ ἀο.56(4 1η ἢϊ5 Ῥδαζογι πη ΡΌΟΓΙ [ς ας.» 
ἢ πευπὰ ἀοπυπὶ ἤπια] 6 ἤτ,νὶς οοῃ βάογατο, ρθηθιο, 
ἰφηζία δο {πιά πππν. Ηογυπη ἐμ τς Ε0Ὸ {πη 4 
Τεμιοίζμεπεβ. Ἀδ ]υαγθτα γογατη ἀοηαιίοπέδ 
ταη8 ὃς Μυίξ δά [ἀπ νοϊιπηταΐοιι ακἀπιη πε Γ4᾽ 

1θροι βίης Ῥγοιορμο. Σ ᾿ 
᾿ἐξελ ἀν ΡΥΙπγᾶ 1 τη άϊο ποῆττὶ ἔμπερτ οταῖοῦς 

Βαδογεβϑοτάτῃ ἀςἰδέξατις {ἃ Ατειῖςὶς ταῖς αρὶρῦ» 

Ὥς ὅξην ἐϑέλός σκοπεῖνοσίγοια )ε χαὶ χοῤῥοϑυμία:τ : 

τῶν χὸ χύρκος ἔγω Δημθιϑένης φησίν. τὴ) δὲ ἄλλων τύγη ΘΙ μοῦ στη φρὸς τὸ δοκοιυῦ αὐταὶς «ἰὼ φωραὶ 
φρυτανόδουσοι. πρδοεντς, νος , Μεγέϑιος Προκοπίῳ. Ἃ 
(" Τε τοηρῶτον εἰς μέσοις ἡμοῖς δ' ὀπηταάφιον λότ γον παρῆλθες, στον ἠθϑην ἢ ὠῆιχοὶς σου μελίῆα!ν 

, Υ 1 

ω τ αανῶωννν.».....».»“-ὦο 

1ἢ 

1)ς 



2 Ρδἰδηζοιη 

ἰκ ἈΟΞκε ας 

σὲ οτίατα ρατάγθαι τρί Μαίαγαπι ἀυςξ εὐ Οτα- 

τὴς ἰῃ οταξϊοηὶδ οαδογαῖίοπο ριαίϊο με. Αὐ πη- 

8814 ἰσίτυγ νεῦρα οὰπα οσὸ ταῦι αυοζαιοξ αὐά!εη- 

ἔπμῃ ᾿“ΓΙχοατγιη τὰπο Πρ] εοτδηῦ; {εητ
ογίππι ἢ ἢ- 

8} εἰδπιαπογαης. (μι αὐτοπι ἰῃ νεθοπὶ γεηε- 

λας, ται νοτὸ ππασὶϑ ἀρ ορα πιϊγαοαΐυπι, ΑτΩ» ἰῇ 

ΟἸ ἅτ ὅτ δαγοὶ τα ϊ ἔασται8 οὐδ» πιά ]οαητ ποβ. 

Ἰῆτοῦ (6, ποπ!ᾶ Π1}}} Παλς ροτεγας ᾿ππθη 1. 9) ὰ- 

Ἰκξαητ] δα αατθην ασπαμι ρὲς οοτοτῖα ΟΡ εἰοσαπειά 

ΚΟΥΟΠ Δ} ΤΘΥ οὐ ταν ΡΓ65 αἀοτᾶν Οταῖὶς, Ροϊαυ
ᾶ 

Ἰδίτυς αι] βεορτού ποροῦία ἤθη ἁι ποῦϑης ογατιος 

Πρ οτϊογιησντ ρα πιο δὲ Ατεῖσαμι τᾺ 1] ἀρθι. 
Ἅ . ᾿ . ." . ἸΩ- ἕν 

ἀοσιξαηάὶ σορία Πογοτ,πλτῦο οτατιὁποιηνοοττὸ {πὰ - 

[6 ἢ85) πος δαί ἰμβηϊτὶς ἰτόταπα Ἰπάρυις. οογοπασ 

ὉΠ), ΓΘ Ωλ Ππγος. 
ὖ 

Ὑὔ ᾿ « 
ν »ὰ 

Φγορορίη Ἠεϊλά. 

ὝΨ [χ ἔυαϑ Πτογας ἴῃ ἡπάπιϑ ἀσσορ οπι » τρίμαι 

τ αὐάοτὲ νἀοθαγ. [τὰ τυδηὶ βτᾶ- 

τιαιη τοτᾶτη Πτόγὶς αἰρουίοταβ, ὃζ ορ τοίαπι ἀγηάθ- 

ἄτη ογθ γιὰ σας φιοιιαάἀπιοάιμι ᾧ ἧμ τὸ ν᾽» νο - 

ἰαρταῖθιη ΟΠ ἢ ἰοιι5 λο4!5 Ρογοῖριο αὐ. Οὐ δά αὐτῷ 

ΠλδΙᾺ ἢ ΠΕ] φαγὶ ςοτιτη αἰίσηξί πη » Ια} πγυῆλ διὶς 

Ρυστον (ρους πος δοςιάϊτ» ιοα ἀητέα (ρε τεπο- 

δηυς. Εσο γοσὸ ἀοτγιλίθηδ ἐτίαπι ἔδοΠὴ Ιοχαΐ ν!- 

ἀφο Ἐς ΡουΕρο Ομ γσο ἢ ἀοϊεἱ . φυδα ταπτὶ πὶ 

(δινπίαιῃ "ἴς Ἀπ οη ΜΜασηιπι. ἢ ἀατς 211} 

ἰαςι]ὸ ρο ΤΠ πν ααλῦγ νο]ο, ργοσ 5 δαμλίδηι ετ]ᾶ ΡοΙτ 

ς ατῃ Ἀ Ποτούθηι δος ρεγοϑ. κρρυώρῳ διδρ ΠΣ" 

Ζαιφαγίδε.. οἱ τς δ. 

Υ οτὴς ΠΟ 5 ἃς ἥποιι βάρει δέ νυζαηα; ἀοοα- 

ἰφητῖθας ποις ἀ Έυ τ, ΠΙσατίμ τα, ὃς Ἰρίδηι τέ- 

ῬΟτΙΣ παταγαμα. Ἧ ογ ααΐοτα Πα πΕ 10 8 αἀμιδῃῖτ: 

λᾶρ, 8 Θτἰάτῃ αἸὰ ΠῚ ζοπίποαίτ,ν ον ἔλέζαμι εἴτ. Νοπ᾿ 

τἀν μδμ α. ΕΠ υλββποὲ ἐεεβ ΠΕ ἔατετη ον συ, 
Ὁ οτίά ἕμτηα ἀς ἰς [πητεμιίαιῃ Ργοςιαπηαῖ, 

σὰ! ἰσσὲ ρίο οέξας (βοογῖς» νῖ διατὶ ἴῃ Βέατζογαπι 

ἸΒοτοτᾶ σοῖο οθηζϑανσ. Ου!ά ἢ εἴἴαπι αυδιᾶ νὸ- 
ἰαΐμηιις Δα] ΘΟ Ποῖ, 181} δηϊηίηο δα ἀ Ποἰϊατθ ἀςοῖ Ξ 

ὅν 51 ἰσίταν πῶς τὰ (μηῖ, πυαίοτα ΟΠ Π0 οἴη. 
ἸΏ τἀ τι τα ταθλοι ὃ σαι οπγμϑνξλμη Δ ΠῚ αυ!ἄοηι Ἰατ- 
10. Επομέμηι αὐτόπιροῖ Εἰυατα ἀϊαϊπο ἂς οσμλιοῖος 

Εἰάρη: 

ἐλ τον τό 9. Στὰ 
ἂν ΤΥ πο τεπεέτα σοσποιι» ΠΟῚ ΓαΏΔΟ ΘΙ ζαπτι Ὶ 1. 

ἱ Ὗ (κα οεἰαμ τοῦ ἸρίΔ ἀττα δ ἕαμάμα. Ἐτ παῖτ
 

ΤῸ ἰοσοιι Ατεϊοαπι, αι διίατν αης 11 α115 ζΟΠ]ος, 

υἰς ἢ δα ΐμα (οἷα Ἡο ποίας {ἀπ ἀϊυ παῖς ΒοΠο- 

τίσις φρο! οδταί, δά οτίαηι Ατβοηϊθηίδδ, οὐ ΠῚ Ῥια 

ἀςοτοιμοιτ,ξατισταπξηις 

ἱ ξαιῃατα ρτο [οα μαδοίοης ἔοιτί πο ΡΟΙ͂ς, δὲ ρις 

ἴπτ δά αἰ ππὰ ταΐαὶ ἱπίξίτυτας οἴἴος [δγπλο; ἀϊςέγεμι 

ἴδει, (οατγαμοδ ποδὶ ς (ρότο πὰ » δζ πἰμλίιμ. 

Ἰασῃΐος δὶ ἀθττγαῇὶ » αἱ τα ογερτὸ 4.15 ἀς ἰητοστο 

Τατίας ἢ Ποζούθπι ΔΡ οἸο αταγ τε (υρτὰ Ῥοιποῖῖμε- 

ρα Δ]. ἀ Αττῖοο (υσσοίδι ἐοπἠ!ξοητεαν; ἤ- 

πον 80861Γ6᾿ 

Ατἴαα Πτογαγσιαν εὐ ΠΠποηξονταρράτεῖ» ΒΟ Π658 οχ- 

φοϑ ταπόγιητ,ντ αοίε μα ιρυα(ϑπτιῦ ἱπηιζδειοπε 
το: 

ργτγίϑῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδβι τς 

υτίϑϑυ οἱ ΤῊ 6 Ὑνε ϊςοπιθ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

τὐραιαονάν»..»... 2. πῦν να, ΚἈπενεΣμ λει εμς 2 

; 44) 
ὡς τὸ καὶ ἡδούμίι Ἐ μεσηγέτζωυ ανὴ. συωεργείσαι- 
ὅϑαΐ σοι μὰ δ χαρίτων Ἔ λόγον. ἐφ᾽ ἐχάςῳ μδρ ὧν 
ἦο ὀνομάτων, ἔγω τε ΧΟῸ ὅσοι φῇ ἀκροωμᾶμων ογξ-. 

πλησοιν γότεν τυ ϑέατοον, βοῶντες χα οι τὸ ςεντωώ- 
ομον. (ὡς οἱὲ κτλ πόλιν γεοοναμδμ,ο τεῦ ϑεν κα Ἄλλον 

ἐποτείνετό σε! τὸ ϑαιῦκ(ῳ. καὶ ἰω ὧν γεῖς ἀπόντων 
εύμασι ἃ χρυσὰ σε μνήματα. κρινόντων μδὴ ταῦ- 

 φοὸς ἀλληλαντῷ μύτῳ αὐἰδαπλήσιον εἴ) Σσο- 
μϑυᾶμων δὲτιῖα σεὶ ἀφδλον τυ ὠλλωὼν ςεφανώ- 
σοι τῷ κάλοις, ἴσωι Ὡερσέδαδλλον αἱ χώριτες. ἔ- 

18 ουμ ὅσοις οἷν αφολίαν ανυκόοις ἡγυέϑϑτι  λύίβ 

συμξ ἔῤηνκεν ἱκέτόῦον δτοίσυσειϑεη δὲ ἐμ ἡ ἐήι- 

γδς σου μελίηης,πόμεπε δ λόγον οὔ εἰδὼς ὡς μυ-. 
οζοῖς αὖϑις αὐτὸν καΐαςώψαντες τοῖς ἐϊκωμίοις, εἰ-- 
σαῦϑις ὁποξελθμαν.. 

Προφπκόσπος Ἠλίᾳ. 

ΤΉΝ ὑμοετέξαν ὄιςολὺν εἰς χέίδως λᾳβων; αὐ. 

τόν σὲ πτιρόντοι χαῤρειν ἐδοχον όπου σε Ὁ χέ- 

ολν δλίω ἐνέϑηπκας τοῖς χραμιβζασιν. ὦ φῇ Ἄὅψ
ηςολὴ 

σογέλων συδπιότοοιν ὥσσερ ὅτε σ᾿ ἔξλεῖτον ὧνε- 

φορεέμεΐωυ «' ἡδονῆς, οἱ οὲ μυέρυνησοα οι φίλαν Σαό- 
χων, ϑειύμιςον τὸ παῤ ἐλτηϑὰς εἰ ἐδέν, ἀλλὰ ὅπο γέ: 

20νῸ» ὃ φορφλαθόντες ἠλπῖσοι μδρ. ἐγὼ ἢ 1). καθαῦ- : 

εἶνον «εϑοδν λέ φάτοιι σοι οἰῶ ΚΑ] πολλάκις αὐ α- 

σοὶς ἠνια ϑὴν, ὅτεπερ ὄνφοος ἑοῦ δ ἢ ἑταῖρον Μέγαν εἰ 
οἰγθόνωι ῥᾳ ως εἶχον ὡς φέλοιμαι,ποψτως αὐ αὐτοῦ 

ἤδη χἡ τέλειον αὐθίληφὰρ τ, ῥήτορα. 

“ ᾿ Ζριχαῤρίφι δ. κα ὐλρο αύγκο 
Μὲν γέμων ἡμῶν) δὴ πέρας ἐχά κ) πέπαυ-- 

77), μεμφομῆῥυις ὠμφότερφ χρὴ Ὁ σιγὴν κοὴ 
ὥρᾳν. τὸ δὲ ἐὰρ ἐσ ψῦμοις ἀφῖκται τὴ κα ΤῊΝ αἱ 

εἰώθειν γέγοςον ἔαρ. ἐγ μόνον ἄοίουσιν αἱ χρλισο-. 

γες δ ὥραν, ιὼ κ) ΩΣ σοὶ ψῆφον ἡ φήμη βοᾳ ὡς 

ὄχὶ μέγὰ φροῆλϑες,ὡς συ δαιμόνων ῥητόδφον ἐἶχο- 

τυλέγης χϑρᾷ! εἰ ὃ υἢ ὅδον βουλώμεϑει «ροσέτίϑε, 
πάντως οἱ ἐἰσὲν εἰς ἀπρρχίαν ἀπῆν.εἰ μδῥουωδ γεγονὲ 

ταῦτα, τοὺ μείζω πείνέευς αἰτήσομαι. εἰ 
5 μόηρι λό- 

γων ἡσδο κέσοι, δ᾽ δὲ φήμίω ἐπωναὶ. τὰ δὲ ἔργα, δζᾳ 

δ φήμίω μοντόϊομωι.. οὶ Τφῖ ἀντ. 

ΝΕ , ὄντως ἔγνων ως ἐχ ἣν αβωλό γος;ΟἿὟΝΝ ἐρ- 

1. οονὴ φήμη. τ θαυμφΐζω τάχω δ νόμον δ ἐπ: 

χικὸν ὡς ἐν ϑτὸϊς γ. ζαύτην ἱδούστεοτο.ε γὃ δ μόνον 

Ἡσίοδος ϑεὸν αὐτίω αὐυμνέϊ, ἀλλὰ γἡ ἀϑηναῖοι τὴν 

ἐν μυκάλῃ μφίχην ἀὐϑημέφόν ἐγγωκότες οὐκ αὐ εκ- 

τὸν ἔφάσεν εἰμὴ ϑεὸν ἡγοῖντο τίω φήμην εἰ μδὺ οὐὐ 

“«ϑὸς ἄλλον ὑπῆρχεν ὅδ λόγος, εἶπον οὐ οὐ ϑι ὡς 

ἀναασ ἐσής ἡμῖν δ ὀφρυυὺ καὶ δ οινὰ φήσῴς παθίοιν 

εἰμἐή ὀέτις πυκναῖς ἐπερχων καλέσει ῥήτοθα. καὶ 

μέζον φρονήσης ἢ Δημθράϑένης ὠκέῖγος ὅτι Θήῤκσιτος 
μοῦ. ὁ μδρ γὰρ μίαν ἢ.) πολιν δημαοοοθν.σὺ ἢ 

εὐκαςηρίου κρφτῆσάς» ἃ φτφοέρχεται τοῖς βασι- 

λέως ὑπηκόοις ἡ ϑσύκη.ταῦτα φρὸς ἄλλον εὖ εἰπὼν 

χ) σοὺ σιωπήσομαεδν ἐν τοὺς δὉ. . .. ἀχεέεν: 

χοήτοὶ 74 τὸ ὄχιςέλλειν ὡς εἰκὸς ἐμηχαϑήσειντο αὔ- 

θρῴποι,ὄπως ἐπᾶσι μίμημα στώζοιεν ττοιρον τῶν. γὃ 

λέφϑιέν τι τοῖς γρώμιφσιν ὥσσερ ἡ εἶ κὶ συνόντες 

ο 



(οργηίαῃ! Θ 2012 ρβιοῶυδϑι τς 

εουτίϑεγ οἵ Τῆ8 ννεϊϊεοπιβ Τευβὶ, ἰοπάοη 

Ρ ΙΥΝΕΚΘΟΚΛΥΜ ΟΚΕΘΟΚΥΜ 
ἀρὼ δέ σα δ χχιςολίο) αὐαγνοιὶ ὑφ᾽ ἡδονῆς ἐδάκρυ- 

! ΄ εἰ, 3 θ ἐσὺ Ἔ ον 

σα. χρ σ8 πρρογτος ῳασέρ εἰὼ εἰς ἐὐογϑν ἀκούειν. 

καὶ ἡδύ τι πνοὔσεις ἔτο εἶπον ὠκέινο ἡ φι
λτάτη φω- 

γήἡ αλὰ τοοθς ἔρφτος ἀντέ γἁἢ φιλίας ὠρε
ίνης, εἶπε 

(ἀὐτίω ἔτι οἷδδα κα μῥμνησοι μή μθι τοῖς γ
ράμ.-- 

μασιν ὑποδήμᾳ. μηδὲ δ μόνην ἀφέλη 
μυϑίαν. 

μή ποῦ τάχα ζηλώσω τουὶ μηδὲ δ ἀρ
χὴν ἐρφντας. 

οιὲ μηδὲ συμξαίνει τοιαῦτα παϑόντας ὀούρεί
ϑαι. 

Τοῖς ἀντ Αδελφοῖς. 

ΠΣ ἥκει καμοὲς οράμμῶτα τος ὑμαΐὶ ἀ-- 

παιτ. καὶ πάλιν αὐ τυχεῖν γενομίχαυδμ
. τίς γὺ 

ἡμὶν Ἄροιτο 6ΐος ὅ λέγην τὶ Ὡρὸς ὑμ
ᾶς κῷὼ γράφᾳν 

ἐςερημδύοις.εἰ δ κοὴ “Ἷ ὁμοίων τ
ὐχοιμδν παῤ ἡμδώ, 

ἡράκλεις ὅσον ἡμμῖς δὐτυχήσομδμ.ἐκᾶν
 μὴ μιέγλεῖ 

φορὲς ἔργον ἀγφνὶ πόϑον ἵνα μὴ μόνο
ν ἔρφτος ὦτι-- 

εἰάσειντος, ΤΩ Φροίνε (ελῶν πειρᾳϑείητ
ε. δεινὸς γὸ 

ὁ ϑὸς καὶ θέλη κινεῖν καὶ τόξον αἴρειν. καὶ σκ
οπὸν 

ποιξι5) τοιὶ ἀτιμοζοντας ἐξαςή
ν. 

Τωαϑνῆ. 

“Ζἠλωκᾷ σὲ ἡ γονῆς εἰ τοιαῦζῳ κτοι
ν δ ηςτ- 

στη. δὐδαιμόνων γὸ πατίρφν παᾶδας δποφαί- 

γής αὐ ψαίμονας,μμασεκ( τιν! γάμιοδι
 τοὶ ϑεῖα συφεἧς 

ποροφερόμϑμος.τοιῶτος ἡμὶν ὃ
 λογιώτατος ἀφῖχται 

Μωσήλιος ὃν ἐπα νεῖν ἐθέλω
ν χα τὸ «οεϑσύνίᾳ μὴ 

λέγῳν διωάμϑρος, μόνϊω δὲ σιω
πηὴν αξνκεῖν ἡγθμαι 

ὴς ἔπενον ἀλλ εἰ μοι! ἡ πείϑη, ἢ ἀγ
αμέμνον Θ᾽ 

ὅλὶ σοὶ μεϑτυρμόσω φωνΐώ. 
βωνὶ οὕτω φίλε τεῦ-- 

κρεικαὶ μὴ φοίση φϑυίρομδμος. : 
Νεζορλῷῳ. 

τε ϑηρδρ ἐλπίδος μακραΐ μδὺ νὴ τῷ 
χρό 

γῳ λυπόσης ὅτι μὴ τὸ πέρας ἐδέχετο.
 ὔφρᾳ- 

γε ὃ ὅμως καὶ μέφιωτέροις ἐποίει.δ γὸ σὴν
 ὅχιφξολὴν 

εἰς μνημίω ἄγεσι παρείγᾳ μδὲὺὠν
οδιν ὅτι δὴ ϑ8:- 

τον ἡμῖν ἐπανέλθοις συὶ δὲ κἡ ἃ ἐλάσδος αὐ ἀκ- 

πεσίνξς»πῶς αὖ ἔχοιμδρ φέρ
ειν μεξίως.ἐλλ᾽ ὦ τύ- 

.ἥ τύχη ̓ τοαγῳ δύσω γάρ φιμακθὸν
 οις φϑσμυ- 

δίων ᾧ λύπης. τ δε τοσετον δὐφραίνο
μϑν αὐιώμϑμοι. 

ὠφειλες γὸ ἢ μὴ συωαγαγεν εἰς πόϑον αὐθρούποις. 

αὶ χρυ )πολαύειν ἀγλήλων ἐᾷν.
γὺ ψιὴν χωραζομόέ- 

νοις ἐφήδεῶτ. ὠγνλὰ σὸ ξένον ὀσιὲν
 αὐθροόπους ἡμᾶς 

ὄνζῷς τοιάτων πειραῶς ἀν α
ἰφοχύηηειν «εῖ δ αὐ- 

“ένα κὺ ζυγϑν αὐάξκης ὑπορᾶρειν 
ἑχκώ ας. οἷ γὸ ἐκό- 

σιοι πόνοι τοῖς κέμνεσι μετελώτ
εξ!. 

Ζαχαρίᾳ κῷ Φιλίππῳ. 

τίου Καιςολίεὺ ὑμὸν χρησιδ
οὺς, “ἠδ ἐς ἐμοῦ 

( ρλινύθον χαὴν αὐήρ.
 χρόνον μδὺὲ οὐ πολὺν, 

ἀλλ ὅμως ἱ κανὸν ἡγεῖ) τοὺς ὃ 
ἐξ ὑμὴν δὐποιΐων 

ἃ τὸ ψιλὴν δχιγράφεῶς μξ 
«οοφσηϊοθάαν εἰ 5 σιεόν 

τῶς ἔγνωκε , διδάσκαλον αὐαρμᾶδῥει τίω. πεῖραν.οὐ- 

κουῦ ἀγῶν ὑμὶν κακεῖνον μὴ
 ψαυϑῆναι ὼ γνώμης. 

καμιὰ μὴ κατα δίνώαι τοσουτον ἔχειν
 παρ υμιννο- 

μιζόμδρον. 
, 

Ζαχαρίᾳ. 

ἧς μὲ φιλοτιμίας ἐγέπλησας τίω μι- 

χρον ὠξαῤῶς δχιςολίω καὶ τίωὺ ὡς 
αὐ αὐτὸς 

ἐΐποις λακωνικίω. ἰδοὺ δύ σοι κα
ὶ σοβαρὸν δρῴ.χαὴ 

απαρτιώτης αὐτοχρη βζϑ: »ἐὐύημ
ωαι. «αὶ μθι παν 

Ἐρο νεγὸ ἰεόϊα 
ερ ἴοὶδ 4) Ργα

 φαυάϊο Ἰαεγην
. 

Ὁ..Εττε ργαίητέ παειηφἀτπο
αᾷ [οἰ εἰρ48, Υἱΐω: » 

αυάϊτεναῖαας ἤπλυς ηαυϊάάαγη (ρίγδῃ8
» μοῦ 4:6 μν 

{Π1υι4,ολατ πα νοχ. δε ά μεσ ἀλογεῖ τρί υπν τ" 

ἴατα αιιὶοἰ τα» δῆς εἰ!αηλ 1. ἀρμοίοίϑ δ, υνε 

αι τορος. πο ἰἰτ6Υ15 Εὔα πὶ ρει
οσχιποιίβ,ΠΕαυς 

αυα [ο]Α τείξας σομίοἰδτοπεμ) δυΐογλ5: 6 μαμϑνη. 
᾿πζοῦ 605 41] Πς ὰ ῬΓΙΠΟΙΡΙΟ αυιάεμι ἁπ

ιδηῖ ἢ ν 

πεαυε μας ρατίςητοδ Ἰας ει πᾶ. ςομτηθ}ἴ. 

4,..1;0 Εγαίγίθϑη:. ὑτὰ 

Τουτὶ γε η]τ τοι ρι8.9 [το γᾶ δὰ νο5 «βαριν ἣ 

Ετ ἰτογυμ ργοϊαγὸ ποδς αρὶ ρυταυλπηιδ, ρὰϑ 

οπΐπι ροίπε ἀπηΡ] ὃς ΠΟ] 5
 εἴπ νιτα» ἢ νορ οὔ ἣν 

τη 65 οοηξοσοηά! αὐϊ δὰ νο8 (οὐἱδεμάὶ προ 

τερῖα ἢτ, Ουδά {ι ρατγία νοῦ ς οτίατι
 ἃ Π015 τείον ἐῳ 

τυγ. 41} ΒΟ" 40 τ) ρισοϊαιὸ ποδιίουπι ρου. : ε 

Σ ηδ εὐπέξοιλη απηοσο 12 ΟΡ 5 ρτοάμοοῖς; ᾿ 

οἰ ἀπ ἀτηοτο ἔργετονζοία ἐρίπιις Ἔχρογ 4111171»᾿ 

οηΐτ Γλευς,εἢ ἂς αἀ πιουξάα τεῖὰ ὅς αά (ἀρ
 ττᾶς 

Ιεπ ας αἴχις ἰσορυπὶ εοηξίτοϊς ἐος 481 2: 

ΠαΉΤΟΣ ἀλα ΓΟ . 

τοῦ" 

1οαηη]. ᾿ 

Ἑπναΐατας [ἀπ τ} ξατυταμν ΕἰαπηοδΡ 

τὰς δάοτο ποι. Εα οίαπι ἐπ1πὶ ράγεηῖῦ “ 

δοτος,  α τες εἰς ιθαῆοο αιοάδπι Ἰατιοονξριϑης 

τον ἀϊαϊπα ργοίοσδς. ΕἸυίπιοά! 84 
ΠῸ5 νεμζ ἀο 

ἤποις Μαίο! ας, σοι Ἰαυά ἤρα νεμετε οὐ οη5 (ἢ 

αια ἰηξιητ εἰ » ἀισοπάο ἐχρείμηετο ΠῸΠ ροΠΠ,}»". 

Ἰλμι ατϑίτγου ταςϊταγαήταζοοι Πα πσετς κα Ιλυάλπον" 

Ατῇ υϊά τα: οτοά!ς, Αραπιεπιποηὶβ 
άς τς γοῦί ; 

ν[πγραθονΑ ρα ἢς αὐαῖος Ἵ ειοοῦρηςαῦ 1068: ραγΟ" 

ΝΕβογίο. 

ΤΓΛΑΙΠ συ ρὲ ἀϊυτυγπα, δ, ρεηὲ ΠῚ [απ μ 

ρογεν]υδά Πηεπὶ ΠῸ ἢ φρςὶρογοί. Ατταπλε τ 

Ἰαγδυῖτ, δὲ πιοάφοτατίοτες πος θά ας. Τυλῶθοος 

ερ ἔζοϊαμα ἰι πλεπιογίδαι νοοδητίδας, οζοαπομ 

ργαθυϊς οοριταηα!, τε ΠΊΟΧ λά πος εἶδ το
υε γε δε μον 

Ἦ πῆς δατάῃ διίατα ἐρί ἔρε πος ἐταγατος ἐμέ ψ 

τοοάο πιοάογατο δηϊπιο ἔεγαπη" 564 
ὃ [οττυπᾶ 

,ἵἴ“ 

ἵν 

ταηα, Ψοοϊξεσξαίδοσ εμἱπι ραυ!ὸ αἰτ σ΄ λά Ἰοπ!ε
 τϑῇ 

ἀοϊοτει. Οὐ14 δἀεὸ τὐδι νοἸιρταζειῃ
 ρεαίαῖ 

θηατίο ἂς τπατοῦ ῃοίζον. Ῥεῥεθας εηἰπυϑαῖ Κα δὲ 

Ἰλαιπόγοπι μοπιίμος ΡΟ εχ εις ἐτιέξιιπι εχ, " 

ταα οοηἐμετα ἀϊης ρΡεγοροτε Ραᾶτὶ ΠΕα; αὐθεαθιδο, 

δαυ!ῆς σαπάοτο.5ε4 ΕΠ1Π| Δ1Π1] που 
εἰ» "Ἢ ́ 

(ποὺς παᾶτὶ πουαΐπος τα ἰα ρατὶ. 5εα οροκτεῖ οἱ ̓ ἵ 

ἀεπηίτκοια, ὃς πος ο πτατὶςἸπσαπα Πυδ απ ἀΠΙΠΙΟ 

τε Ναυη ρίδοιτὶ ἰάρόογεβ ίαπτ τεπ ΠΠογες ἴ.ΡῸ 

Ὀιι5. 

Ζαιραγία τσ ῬΡάμΡρο. 

Ψὶνοδὶς ἐρ ποϊδηιτγδάϊς » νη εἴ εαπῖρν 

ἀϊ(οιρυ ας φασηγαῖς ποη ἰσηρο τε ροΥΟ: " 

Ὠλ6ῃ [δτις ατοίτγαταγ δὰ νείζγαπι ἐχοιῖδῃ 1 "τὰ 

( (ξαάϊαμι ἃς οἰοϊαπηνίι νεἰ πιάστη ΠΊΕ 0} ἐδ“ 

τηἰοιίδατας. Απ νετὸ τοτὲ (δη(ετίτ,ιλρ ΠΈΓ8 70 (ἢ 

ρεέζας ἐχρεγιξητίαπι. της νοίγαγιπι ρΑΣΟ κο 

ορείαῃῃ ἄδγε οὐτη ἢς 1 πὸ ΟΡΙ 10 ξ4}14ι, τὐπῦ νά 

σο ποῃ ρυάοτε αἴοῖατ » 40} ταητυ ροπάῃϑ Ἶ 

γος εχ ἰτιμιοῦ μαθετζς. 

Ζαιβαγίά. 

ψαυϊα πιὸ σπιαϊατίοης ἱποίταίε!» εχ ζῦβ [μὲ 

ἄατα ἐρίτοἱα (υδίατα, ὃ ντ τα ἀϊχοι θῖν "
, 

ςἃ. Ἐπ εἰδι δτιδτι (υρετραηὶ γίάεο. Εἰ Ῥ 

πιὰς ϑραττίατα ἔλέϊις ἔππι. Αἴαὰς ομημ]ᾶ " 

; τγο 
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ἰπια 66 
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ἜΡΙΒΤΟΙ Ἢ 

Πγσυτσας, βοοη νϑγὸ η1}]]. Ῥεπὰὸ ἐτίαην Τλουίςαμη 

νόσοτα τῇ, Ἂς ἴα οὐδ] αἰόποπῖ ἡΠΠπ8 Ατοίσα νη]. 

γογὴτα [6 Ῥατεία τηδ]ὸ μιαρός εχ ραῖτε πλσγο, ΟΝ 
σαμηγάτα, ιιὸ Πποπ φάτ Πτ5 ΠΎΠΓΟ ϑραγία Πηταα- 

οἴ ταἱν οἶς, Γάτπι ρότοίς ΚΠετῖοῖ ρους ας ρεΐ τὰ» 

δ αβοίζηπι ἘΠ ΡΟ Θη 6 Πὶ νυϊτ Οὐδά ( ες τοῦ- 

ἔχις γε Ατεϊσιαν αιάανῖς, νά ας ορπτίπιιδ᾽ 5Ρ 4: Γά 
ἀδησσουι. Αἀθὸ τασγαπι [ἰτογαγᾶ ἀεί άογῖο ςἀριοΥ. 

Αἱ ( Ἔχείη, ἰοσα τ ὅς αἴ Ἐργρῦσηλ ΙΔ ἰατίος ἢ Ἢ 

οὐ! ἢ... ογ ὑτῷ 5 ΟΥ̓ΔΈ ΟἿ 6. [ταπ6 Ῥατες ΡῈῚ ΤΟ το ΠῚ 

Νόοὴ οηϊτη Ῥοϊμην πο ἐαάφιι αυα: τὰ ΠλΙ ΓΑΔ) ον 

᾿᾿ Νι μ᾽ αἰ)ο. 

Υ τῇ φορία ρϑουμιταΣ ςοἠϊείταςας ᾿ΠΟΡ Ια Πὴ 

ἀοριοιας,Ερο νετὸ ὃς ρει ὃς ΠΝ 

λει 5 ἀθ ρις1 ον] μΔηλι18 ρα ρένταξε (απ μα ργαξα]- 

τς τὶ ρααρογθηι ὃὲ αἰ α]τθ τ. ΠΛΘΊΊΣΙ δ (φατθυτι
α ἔλοιε, 

ἢ ροοιμια»ἃ ἔοτταπα ἔμ ας πα} ὀγτοῖε γὰρ 

τθ5Ἰταη ας ἀθίης ράγ 1 νυγ τογ Ἰαρετγς; 18} τηᾶ- 

δία ρυταη5, ΠΗ] ἢ ηαϊὰ αὐ νἸγτατοηι ἀτιοις, Ουδά 

Θηλι ταῖθ ποι οἰϊνα οι οἱ ὃς Δα ἐγσογῷ ἃς ἔται- 

ἄφι τρο τ Ν μᾶς 41 {ἀριότιδαν ΘΠ 6ῖ; αιλί τὸ - 

᾿γυἱδαζιαῖ αυσηάαιη ὃς πυιρὰϑ μας ἐχοιτιοητ6 55 

ἴοτγαμι τοῦτα ΓΟ }1} {6689 Δ1Π10 (υὐ]πν] σα ο  απὰ 

Ῥοτασταιτ, ἰδη τις ὃς πλοῦ πὶ αἴαι ΘΕΥΤΟΤ5 ἰοσυτη 

4υαιι αἰβοιὶς. φαοάάαμι πιατο βαϊαηάο τρμοιοης 

64, ἼΜ.» } 

4.199 Ἄμ[αυ. ω 

Ἀπ οἤαιζατ ἤος ΠΟΠΠΕ (αἱ ἱ στατιογέ ὅς 

 Ἃ, Παιϊογςιη δα νοἰτι8 ατιγούϊαξα μα 5. [ΟΣ 7 
τς ἀχυ ἤσαιη αἰϊα ά οδιιακις εν αὶ ντάτον ἴῃ Ρο- 

ἔϊδγαμν (δε οίθια,νε ορίπογγὶ πιά ιμτῖαμα Ππι εῦκε- 
Βτατα 9, θη τηϊηὶς ιιδιηῖ ςοοζατοϑοοὶπιαά 1 ἱΠιιηι 
ἴςογοι, Ψ οι ὡς Νγιαρδαάσαπι ἀεϊαθτυμι ὃς ῬΆΠ15. -- 

ἦος νοἰμπρτιατία 5οὰ γείπδμι οὐίαμη 4[188 οματτας ἃτ- 
ΕΠΠΡ ΘΠ ϑοτα ] δ τραάδγοι,γα (αἸ]]ατίτ ιαῆηρος ααλ- 

Οἰδι Δα ἰογομα φυαπάαμι ἱμάοϊοπι (φττο Πν 

ἘΡιρ αηῖο. 

) Δ οθὸ που! αιπδηζίαπι αοξμ Ομ θΩα ριοιις δἰ, 
Ετῇ ρεϊθίαίς νεἰϊης. νεη!ᾶ 615 ὰ 4115 ῬΓΟΠΆΙΕΣ. 

Νδτῃ δζος τ (Ὀτὶρ ἢ» ααπιαῖς ΠΟΙᾺ (οτὶριυγαπι της 
ΡΟΠΠοΐτας 1τα τεσ πλαγ φιοῦε » ὃς τπϑηάαχ ἀππιατοῦ 

Θιιαάο. 5 οἐ (οεῖρο περ ὶς.Ελ [(αἰτεπι βΒρσυγαι πηαρ!- 

ηἰβριο ἐρεέζασαϊο διμδητίρις οοποθάθ. 

Ερλ θοίνην Φγοζομῆ 7 
ΕϊηΖ.. ' 

ργτγίαῃ! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑβι τς 

υτίϑϑυ οἱ Τῇ ννβιςοπιθ Τιυβὶ, ἰοπάοπ 

447 
λυχίρηος.ὃ δὲ σύλων οὐδέν. χοροῦ δεῖν χα ἐδ ρ.- 

κίω αῬὴχν φωνίω, τ ἃ: μῆς ὠκεΐνης εἰ: λήθζωω ἐλ- 

ϑῶν, λυπΑῖ μέ δὶ ε χα] πὰ τεὶς Ω κε δεῖς τετειχισ- 

ερϑρη, ὅτι δ μη τὰς Το νι ςΒ πὸ ἄριῦς ὄςξ,ν δυφῶν, 

τοιαῦτα διυτίάτω δϑτο ρα γαϑυς, δὸς πύϑος Ἐλ- 

κῶν, δὰ Σ βέ. ε“) εἰ ὀζ με πάλιν ὡς ἡ μρὸν ἐπα]- 

νέσής, ὅρᾳ μὴ τ αὐ αρτίω; αἴϑις σρνήστυ βίαι. οὗτῳ 

πόθῳ Τκὶ σεν ἡραμ κότων μεθτλκοικαι οἰ λ' ὅπως 

μὴ παίζειν ἐϑίλων, ἔπαμ: ἐσής Ὁ αἰ γυήῆον,") χω λό- 

, Ὁ “Ἀμείμδωυ σου Ἴ]ιος αὶ εεν φξσεη τορὸς σιός. οὐ 

οἱ ἔχω μὴ: Θπυίς ζξειν δ »"ζίσει καὶ ου. 

Νηφαλίῳ. 

ῳ: Υ μὰν πληϑ χρηλίατον δποθίαν ϑρζουεῖς. 

“μι ἐχιὶ τὸ χοροί καὶ τοι πλιοτέντας αὐδι- 

φο,λαί χα (ει πενίᾳ ϑαυκαςῇ σωμεχόμϑρες. ὅτως 

αρὰ τὸ πινεῶοι ( πλετεῖν ἡ γνώ μη πιομέ εἰ χρήκοι- 

ϑαὺν ποῦστι μικος ψύχοος ἡμῶν ὀουρ ̓ μᾶν. ς. μιν δὲν 
͵ - ἜΝ, ͵ ὶ Ε χωβὸ ! 

μέγα νομίζων πλίω εἰμὴ Ἢ φΈθφι ρος αὐέτ ον. ὃτι 

) ὃ υἱὴ τοιοῦ τον οἰ λλότριόν τό ὁδὶ κοὴ χορὸς ἀπο τηῦ 

ἐζέλκεῖ) ὅϑεν οἱ φρονεῖν εἰοίότες ὡασέρ τινα μεθ ίωω 

καὶ Φλυαρίαν ταῦτα ὅποσήσει μοι, δ γὴν κα ταλι- 

πόν ἧς γὴ, κυεϊαροῖ» γνώμη τὴξ; πολδσι ἢ τρανέν. 

τοὺς αἰϑήσάς κοὴ δ ὕλίω καὶ τὸ τὴς πλαϑης Χέοοίον 

ὡφο ερ τα χειλεπῆν δρνυξάρδροι ϑυλᾳήων. 

τος Μεσαίῳ. ἡ 
Ἐσείμαι Ὁ βίβλον ποθεινοτέραν μοι) υομυέ- 

ἌΨΑΣ ̓  ὑμετέραις αὐαληφθεῖστι χερσὶ, τάχα 

τ καὶ μεσικὸν ἔπεασ ἄστιτο ὡς δ κθχφη μον λοιπεν 

ὀξυτόρας οἶμαι τ᾿ δνοίας αἰ δ αϑεῶτη. οὐχ νῆον ἡ 

Σωκράτης»ἡνίκᾳ δὶ ὐορὶ δ ἰλιοσὸν ὠκαθέζέτο ν- 

96; καὶ νυμφῶν ἱερὸν καὶ παγὸς ἐν δχαίτημα. ὠνν 

εἶδε μιὰν καὶ ταὶ ἄλλας βίβλοις λα ων, Ἰοίαύτας 

ἐρίασω ὥς τέ μι ΧΙ μέξος ἐκάφῃ φτ-εοσξαλλον- 

τα θειοτέρας ἀεὶ ἡ δχιπνοίας αἰ αὐεάϑαι. 

Ἐπιφωΐῳ: 
Αλαΐς ἄρᾳ ἤσει τὸ {0 ἐρϑόγτων πώϑος ἡ πο-- 

Καί κεν ζλπορκεῖν ἐθέλωσι, συγγνωμΐω 

αὐτοῖς ἐκ ϑεῶν ἐπαγένλε).. ἰδοὺ γάρ σοι γέχγραφα 

καίτοι μὴ γραφῳ ὑπεοηρδόος. ἕτως ἀφόμυεϑει τ 

πόϑῳ πκρὴ γένο μαι ψούςης ἐρφτικός. ἐνλὰ “ρώφε 

“πολλάκις. χαὶ σέοίου τύπον χουυῦ εἰκόνος αὐτὶ ϑέως 

τοῖς ἐρας-ἰς. Ὶ 
ταῖν Προμοπίου ἔχιςολοῖν 

Τέλος. 

Ὧν ἀν τιν Ὡς 



ογτία ἢ"! Ὁ 2012 Ργοῶυδϑβιις 

τϑϑυ οἵ ΤῊ ννείϊεοπιβ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

Ἴς 

ΣΥΝ φὰ Ὧ Ἐν. 
ΞΞεέθιςςς ἃς ὰςς ; » ς»-- ν τ» κα 

: ΞΞΞΕΞΘΟΞΙ͂ ᾿ς. χσσ:Ξ 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟ! 
ΧΕΙᾺΣ “ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ. 

ἈΝΤΙΟ: 
Ἵ 

ΙΟΝΥ͂ΞΙΙ ΒΟΡΗΙΞ5ΤΑΒ ΑΝΤΙΟ: 

δτι νάνι ἐς Ύ ΟὟ ἂ 

Φιλοξένῳ Ἐπισκόπῳ. 

“Σ νᾶᾳ ἐμοὶ ποθφνὸν, ἐχισολὴ παρ᾽ ὑ- 

ἢ μι ὁ εἶϑε μδρ ὀϊξεηλύετο μοι χὴ οὐσὺ 

ΐ σωυιζναι ὃ φωνῆς “τω γὸ αὖ ἥδιον ἕ- 

ἢ Αἰ τὸ δὰ χον, οὐασέρ τις ἐρα της αὐ ὁρόῖν τῷ 

ποϑουμίρε τί ὅψ».οὐ μὗύω ἀλλὰ καὶ τας εἰκόνας 

εἰωθαμὰν ἀγαπῷν 7) ἐρφομϑύων, ὁΐαν αὐτο
υς μὴ δυ- 

γηϑωυδμ ἰδεῖν. τὸ σύμξολα δὲ ὅτι μδῥ ἃ ἱορᾷ ὄφιν 

ἀγαϑεί μοι δοκεῖ. διότι ὁ ἐ παρ ὑμδη, διπλάσια εἰ
- 

καίως νομιϑήσεται. 
Διονυσίῳ. | 

Ὑτζω ἐδάκ ρυσω Υ᾽ γὴν ἐπειδὴ ̓  σὴν ἤχεισει 

σιωπήν. εἰ γὲ ὁ κύκνος σιγφοτὶς ἀσεῖ) μμουσι- 

νἰώ. εἰ δ᾽ μεγαλόφωνος σδεογύσιος μικρᾷ φϑέϊγε) 

τς οὐιωπήσεϊ). ὡς ἔδει δα ψυχὴν πολλοῖς σωμῶσι
ν 

ἐνηχεῖν» ὕπως αὖ ἥ τῶτο καμο
ὶ φϑϑς ὑπηρέσιαν τῆς 

πόχνης. δεινὸν "ὃ εἰ Τ!|ς αβ:ςος αὐλ
ητης ΚΑ ΡΊΤΟΝ 

ἀὐτω τ αὐλῶν, “δ ὄπορίων ὀργάνων εἰς ϑέατοον 

μὴ καϊᾳξωήνει. 
Σπφαίῳ. Ἂς 

Τι γραμμάτων ἐμὴρ ἔχιϑυ μεῖς, ἤγνόεν ὡς 
ἡϑδόμίω ἀφ᾽ ὧν ὃ γραωιμάτικος βεξονικια.- 

γός μοι διελέχθη ̓ ῥάφων μδὰρ οὐ πεύσο μι φιλῶν 

δὲ οὐκ ἐπαυσώάμίω,, 
Ευσεξίῳ. ἤμώδι 

Οὐήσεωτες ὑμδ' ἐρας ἴα), ἐπούήσευτέ μα Ἀθὶ 
ς δαὶ ’ οἱ ΕῚ ΄ , .5 

; τολμήρον. ὡς τεοῦ παὺυσομαι 25 ΦΒΥ Ὅν 

“πολλώπις αἰτιώσηϑε με ϑωσυτγτίθ'. τι γα αν 

κὼ «σοιήσειον αὐϑοφαυθ’ ἐθῶν. χρὴ παύσοιὗτη 
Ν , δὶ τ λὰς 

μὴ διωνέρμδρος. Ὑδε στη 

Τα τὰ ὀξίδῳ Πέμψαντι. ὗ 7 

Ου μας ὅτι μὲν ποφτείους ἐπόγραψας 

ὁ δ γ ϑη δὲ μὴ «οροσέϑηκας ὄξους, ἐπελαβό- σθον ὅτι σὲ μὴ το 69 ας ὄζουρ, ἐπτελ 

μμΐων. τῶτο γεὶρ ἔχιρράφων καὶ ἀληϑσὔειν ἐσδόχεῖς, 

καὶ ἀσφαλεξέοφις ἐποίεις τοιὶ πείρῳ μᾶῥοις. γυὺ 

δὲ ὑπὸ ἡ ἀγνοίας ὡς οἶνον αρῤπάζοντ
ες; λανϑωνασι 

χινδιαυσύοντις. 

Ἐ ̓  Φιλότι μος κὶ δεχοήα σοῦ σεωρεοὶ, μυ
έχρι μὲν 

ποφΐω αὐέπωιφος ἰυὗ. ἐπεὶ μηδὲ ἰδεῖν αὐτί 

ἠνειχό μίω οὕτω μεγάλίω οὖσαν ἐρυθρῶν.
 ὡς δὲ 

ἔδει τῶ κεράμων γα πέμψαι φίλῳ γνησίῳ Και- 

τὸ χρείαν ὄχιϑημουῦτι,τόξ ἠδ όμίωυ ὅτι καὶ δϑλον 

᾿ Ῥρηοχομο Ἐρήξζομο. 

“ τς ᾧ τ Ῥταζα Π.1}Ε1 γα εἰ» ερί τοῖα πὴ Ἢ 

τ λῦτΝ ΔΓ δῖα ν τ ΔΓ ΤΠ] ἰρίαμι νοςἕ 
᾿ 

. 4184! ξλουτας ἀατοταγ, δὶς οη]Πι “" 
ὁ Ἰοσθηι νοϊαρταζοπι σαρετῷ, 4Π61Ι 

- τηοάμτη ἀτηατοῦ οὐπι ρέμα) μμλκ 
Εἶτι5 αιιθη ἀπηατοςοηίριοῖτ Αἰ γογὸ εὐ]4Πὶ ἐπηλθιηεν 
δογατι 05 ἀπγατηῖις οματας μα οτα (Ο]Θη5.. “νβ 
Ρίος νίάογο μοη ροίπηι5»,Ατ γπῖροία καἰ] Τὴν 
αἰτατίς οιηπιοάα νάφητας, Οβτοπιι Δα ΘΙ 
15 ἀρ! ]ςῖα ἰυτο ραταραητιν. 

Ῥιομγ 0. 

Ι γῆίνμο τογγαπὶ ἀθἢςσι!, εὐπιτασπι ἰιά Ἰμ] πιοηύί, 

Οὐ οηΐπι οἷοῦ ταςοι,υ αι σαπεῖ Μιυίϊς 

41 νοςδ{|5 Ὁ ἸΟῺΥ ἔπι5 ράτςα οι τι, 15 Π01 τΔ06΄ 

υἱοῦ Οροττεῖσας δ ἰπ ΔΗ ΠΊ.1Π} Π}}11018 φοτροΙ! υ 

ἰηίοπατε,, νζϑείδι τϊμὶ μος δά ἀγεὶς μι! ΠΣ 
«οηδαςοτεῖ. Οὕάσο οἷ δηΐπι, ἢ ρει πηι ΠΡ." 
οοη; ταδες ΠΡῚ β  }Π15»ρεορίει ἐπέειμαιοιῖοι μήν" 
οίδηι ἰῃ Τ᾽ Ἀἀρατγην ποη ἀείςεηάαϊ, 

διέρθάμο, 

ΕΠιοθατη τὸ πιδαύμτι Πτογαγαην ἀὁΠ Δ ετ10 [6 ́ 
ΟὝ ποτ]. Ῥοϊεοφαμαηι αὐτᾷ ᾿πτς 6 χὶ οΧ (οχγηο τ. 

δ.5 Βογοηϊςίαηὶ Οταπιμμαιῖεὶ 9 Πἰτογας ταϊττογε Π0 
ἀεοπηαδιηράπηᾶγο γεγὸ ἤθὴ ἀἐοἤοίδηι. 

᾿ Ἐρμ{εἰο, 

(Ο Απὸ δυάδοεπι Απιΐσιπι νο] 5 α(οιοεβαυί 
πο ἴπ φιλο άπ γθορεγεςὶς. οι ἐηΐπ Πῆες κι 

( ιθοπαὶ βαο απ, οἰ πῇ {περ τις πιϑαια οοηβά ον 
ἀσουίαποτίεὶς, Οὐ επὶπι οὐίαπν ἔλςεγες δμιοτὸ 5, 
Ρζα5, ὃς αἰ ἀοῆποτε πο ρος ὁ ὁὃῸΘὃ)4)- 

᾿ ΕἸ φηΐ γη[δγαι οχίδῥα, ; 

Ἄτοςος αυϊάεῃν αι ρυϊπηλυῖος τοξερύοη 

ὁ δ ῥκθαῦν γιάερδῃ). Ουδά διιϊζεπ) αοετυπὶ ἢ Ἢ 

ἱπιροίιεταβ,ἀεργα ποηάς θάμ, Ε]ας πὶ πι ἱπίοτ ρα! ἥ 

6 ἃζ νοζατ ἀΐσετο ν]ἀοραι 5» ὃς εχρεσίεπορυ5 τᾶ 

Ἰούθην ἐρεῖ ἐξουτίτατεμα αἀάετε. ᾿Νιης νετὸ ρέΓ 

(οἰτίαμ αὐδίι νἱπληλ ΓαρΊ η 65; ποίοιαης {6 οομβο. 

Αἰγὶ ἂς ἀεοίρις 

“ 

Εϊάον). 

Μά Δβῖβοι ᾿υὐτύιπηιια ται ἀοημΠ1» γῇ 
τέ 

Ἄ Σ ϊ“ 
ππροτ ἰηταύξυηι τυπεραι, ιοηίάπι 16 ἃ Γ 

οετο ηυϊάοπι {ΠΕ ρδμη»ἴαηζαπι ΓΟ] ςες εἰαδαῦα, 

αἰταάίποιι ει θείςοπο πεν ογὸ νῆμα οΧ Υἱ εὺ 

γείο ἀἴπῖοο "ὨΪ 6 ΓΘ σοροιου ΠΕΘΟΠΟΓΏΓΩ (Ά Δ 

Ἀσοητὶ » τῶπι ἀεπηιην ἰςπεεραπν εἴπ ἀρῖνεὶ 
: αὐτο ᾿ 



πος ἐσ τασαι ττνσον 

Τ᾽ 

Εῤιςτόι ἃ. ΞΕ. 

Δδίσοηάϊτχαιπι μαδοῖς» ϑείασπι πλϊοτοπι γοεσα ὶ- 

τχιταθαηταν. ΕἸ ἀἸσυ! απὶ νοιὸ; χυδά οτίαῃι ΠΡΏΠη 

εἰ5 πηροίμοτατ, δα ἀδοςρτιπι οι αγάγεῖ. ΝΙΒΙ 

Δυτοιη ργατοῦ θυ ται ἀὰξ ἀϊρσαϊτατέ ΠΤ δςο ἀϊτ, 

4 (6ρε υιθις πάθη μαϊυεταμλγάδοθ
ρταϑ ΠΝ 

Ἐϊαρ»- 

Αι τοὶ ταὶ οὔ πα το ]δγθηζαγονδουὶ δγάπτ, Αςοτ 

αὐτέ ἔεγεθαπι ἀροεεὶ. Αἀεὸ ράγαμι 1 Ἰρί5 εταῖ; 

δὲ νἱτἰοίαμννε ἢ μ15 πο5 οὐπᾶβ» βοτίοσ εἰϊος ἱπρτα- 
τὰς ὃς ᾿ηξείξϊι5, 

ῬγίμαΡ Πἰργαροϊίς. 

ΝῚ οἱοσνϊοβὲ σογαης πη ΡΘΙΙἃ» ιοηηαάπηοάῃι 

νΟ 8» ἱΠΡΥΪΏ.}8 ἃ οροχὰπι ἀδηζ» ντ Ρίαγμηοβ - 

γϊοος ἰὴ τη σι γατίδιι5 Πὶ φἀπηράης, ἈεςΙΡ ἸΑπλαν 

Ἰρίταν ἴῃ ΔημοΙ τί δ τιλα; πιάση! βοφητία,οιὴπ) ἐρὸ τᾶ 

ἰ5,Ζα] νοῦ 5 Θρ Πξο] πὶ τοάαις Ερο απάθη» νῦ 61] 

{ττιρ(εεῖτιϑο  4}15 νετὸ Μοάεῆις ; Ελοι]ὰ αυα ρέτιε- 

τς ςοηςαμοθηαο. 

Ερδμιρῖο. 

Επιμώ πο ν]άθοι ταγάμ5 δά (ογδαπάμηι ἐὺς 

Δ ,οοπτγασίαι οτίδια αο]οἴτυ5. 564 οτίφαμ ἤὸς 
ἰφοαπάμμη ν]άἀραγ ρίας (αἱ (ςε 15 1η σααὰ 659. 4ιο- 
ἴδηι {πλιὰ σταῖς! οἷς πχθδῃὶ τεἤρομΠοπεπι ἐχ- 

Ῥοξϊδη8. 

ΤΡοοάογο. 

ἵ 7 Τἰπδιη εἰἰᾶ αὐά τς ροίἊεπι!5» 418 ποῦ ἷ5 οἴἴος 
σοΥροτὶβ ναἰοετιάϊηο. Ομοηὶᾶ μος Εἰ 1 [οι 

τοΪοἰξιαιι ὀχ σεῖς, Αἱ πΠλ8 Θ1ΠῈ ρΡυ δ ϊδμτιοῦ εἱὲ 
ὃζ ἀμειητατὶ ρτορὶ ἡσαίοσ. Ἐσυϊάοπὶ ορτάγίπι {πο ἂς 

ἰἸο5 Βαδογοιντ πιης ἑαοϊὰς τας τιἀ Πρσούοζυτ. 5 ογι- 

ς ᾿ρίτων »ααστιοίςαηαιῖε ρεῖ ἀἀπετίαμι γαϊοτιιάϊπξ 

Ῥοζοτιβ,ὃζ αιαηο ὃς αιδηζηνη τοῦ γὶῖ, ὃς αυσ- 

χποάο πο[ξτὶς γοτὶς τὰ σοῃτίηπάχις Ῥοηθαοίςα- 

[ἃ ζομρ] οέξον, γάρ ηἱ ἔλο δ οὐμαμαδη το ἢ. 
βθοηὶ γισὶ; 

1400. ἶ 

Οαχυϊὰ πση ἱσπογοριης πὶ τουοιδίπαιν Ἰπςοια -- 

,΄Ο. ὃς ξαξξιις [μὰ {πριις Ἀ]14}8 11 ναουΐὲ Ετ χυ!- 

Πδιῃ ογδάθγοῦ, ἢος ΡΓουο Ῥ.αΠῚ 1 Π6 ΠΟΙ ΘΏΪ ΓΘ» 

οὐ νος χρόαι ομθιι ἰρίδτη (ιἰοἰταπου εκ, δά- 

ἄθητος τηδη ας ρεσηχίαὐ Οὐδά ἰ Ἰρίταν ἃ επηδά- 

τγοάιηηι ραγ οταῦ σοτταπη ἢ ςοπέδοϊτηυ » ἰροπἀ!α 
Θζίατη τυ ιις5 ΡΘΕ ΤΆ 15.5.1. Ὠ}111815 ν ἸΟΓ Π}1}5 ́ υδπι ρα 

ττητιςοατ Πποὴ [δοι5 νοἰ αἰ 8.» 4 ἂμ γι] ἀο δπλιι. 

Νοϊαπτεατο αὐτοί ουπηϊὰ ἔοΐταῖςο τἀ !σαέαν, φα- 

ἀϊες ςομἐ ἰσαζυην ρυαπηαπι Πουλ ΠῚ 5,ᾶυζ ροζεη- 

εἴδας χας νοϊομτίδας ἃς οοσαοηοιη ἀκτε ςοἰερτᾶά! 

γι! σιμι ὅς [ἀρ᾿Θ Ὡς ΗΠ] ταὰσ γαταπιἱρπάμε 

δὰ Πησῃ]α [λέϊὰ ἀτιοο5 γῸ9 ριζρεῖο: 

᾿χ»εῖο. : 

. Αἱ ρυοη ἴα δυζ ροειὰς τεά 46. ΠΤ ]ςο Δυτζ 

τοάἀάς, μου αχῖὰ ργοιιοη υη1 ἰεσαπ) δί ςῦ- 

[λοτια]ςηλγίδα φιδά ῃ05 οοἰετε ἃς ορίογιδιο,ια- 

ἰϊ ἀφθιτοι ἃ τοὶρίο τερεῖί5. Εἴ ἀε χυῖραϑ [31] ΡΟΣ "» 

οὐδο οχαξε ν θ ἢ] ᾶ 1} αἰϊα5 Ρόττετς γΔυςρτορίεῦ 

Ἠος δομηι ἀπ ίηλπὶ φογεγεναυῖ Δὰ πος ετᾷ νϑηιτ 
ἈΡον»εο. 

ἮΧ τὶς πκοτὶς ια5 ργοχιπιὸ (οτὶρ (ΠῚ , εἰἱά αἰατᾶ 

--“ ἰς ἐπε ργορεοῦ {υάίτπη ὃς Ργουρττἀ Π 6 πὶ 6- 

Χηδηδαι: Οὐπν νογὸ το ρῈ5 142 ὑπτογοοπῆει; 

ἴσῃ! Θ 2012 Ργοῶυδβ ἰἰς 

Παου οἵ ΤΗ 6 ννβί!ςοπιθ Τιυβὶ, ἰοπάοη 

ἐὰν λα 
εἶχεν ἐν δὁποῤῥήτῳ. ἡ Ὁ πέμψανίᾳ ὡς ὠἀληϑῶς ἐμις 
μεῖ' γελοῖον δέ ὅτι ΚΘ σημύέῖον ἐπέϑηκαρ αὐ- 

τοῖς, οἷον συφραναι τὸν ἀποωτούρδρον, οὐσὲν δὲ «- 

χσεικὸς ἐπῳγόνϑει αὐ, πολλάκις ἐφ᾽ οἷς ἐπεί ἰοῦ 
ὁ αρδοτών. 

Τὰν ὠστώ. 
(᾽ κάρφε μοί σου κενοὶ μὰν ἦσειν ἀαρϑέντες : ὄξος 

δὲ ἔφερον αὐοιχθέντες. οὕτω γὺ ὀλίγον ἐν αὐ- 

τοῖς ὑπηρ λέ ἀϑὴ πονηρόν. τὡς τε εἰ τοιαῦ τοι τιίκαξ,α-. 

μμείνων αὖ εἴης γνωμονῶν. 
Τα αρχοντι " ἐρᾳ πόλεως. 

Τ7μὲ αρχ αἢ ἐνεδδξως μετιόνῆς ὥασερ ὑμεῖς, 
πλέον το δχιτησδεύεσιφίλες ποιειοῦῖ, πλεεί-- 

οἱς ὧν ἔ ἀαῤχαὺς.γινωμοεϑει τοίνυν φίλοι ὁ μαγαλο- 
φρεπείὰς Φ σῆς,ἐγώ τε καὶ ὁ δ δψηςολίω ὑμὼν ὅη- 

ἐόοις. ἐγῳ μδρὡς γοεγγαφως. ὃ δὲ ἑτάρος μόσδεςος 
ὧν βόλεἶ) ῥῴσέως ὄλιτυχαν. 

Ευφαϑίῳ. 

Ρὰα μὴ φαίνω μκαι ἐρᾳοϊὺς εἰς πιςολὴν, ἡ τες 

δε ἰμεπ' κοὴὶ ὀχληρός. ἐδν' εἰ χοὴ τὸ δεύτερον 
Φοκοίην»αὐτὸς αἴτιος δπιςέλλων ὅτι μετέωρος ἡ γοι- 

δας 8} Ὁ ἐκκὴν δπόκρασιν αὐδιμδοεσεοι. 
Θεοόωώρῳ. ΟΝ 

Ἐ ιν πρίονι ἐπε ηρνὰ κώνδι 
ἐχϑίς. ἐσσ ει δὴ σοι τὸ Ὁ Κα] μονον ὐοχ Λθι. τοὶ 

γαρ Ὡς ψυχῆς ἀμείνω τὼ ϑφότερᾳ πέφυκε κἀν σῦ- 

ξαϊμίω οὕτως ἔχειν ἑτέρϑις. εἷς τε ὀυδαιμόνεξεςον 
ἐντεῦϑεν Εν τὸν χρόνον. ὁράφε ουμὗ ὁσείκις ἐνὶ: 

δῶσον τὸ νόση μία, καὶ πόξ: καὶ ὅσον νενίκηται. καὶ ̓- 

πῶς παρεχώρησε ταὺς ἡμετέραις σὐχω)ς δ δὲ ἔτα)- 
οοὐ αῤχέλαον ὠκ 0 ὑμετόρων γραμμάτων ἔχω δὲ 
δῥνοίας ἐε,, μμεγοώλίωυ σύςασιν ἡγήστίμδρος ἔζιςο- 
Αΐω αὐδροὲς ἀγαϑοῦ. 

Ἰλὰσίῳ. 

Ἄ" λέληϑα ἐλκαυλ εἰς προιμίαν ἐλθών: 

"" κ᾽ γόλονα λύκος γανων δζω κενῆς: Ὡς αὐ :-- 

ςσῦσφς ταύτην ἐπ ἐμὲ αὶ ππαϑοφιμίαν ἰ αύφν δὲ ὑμεῖς 

αὐ δ προσ ϑδυκίαν ἐποιήσειτέ, συζαὔξωντες τὰ ἄϑλᾳ 

Ος δλυτάπαασιν. εἰ μδὺὸ οὐ ὡς ἐχρῆν ἡγωνίσ μεϑῶ 

κὶ λαμαφὸν αἱ μδο Ὁ δωρεαν εἰ ἢ ἥῆον Φξελεξα- 

δ ἡνοκίζομδι, ἀλλ᾽ εἰ χοῖρον ἠβελήθημδν ἡπτε 

ἐφαύη δι. βελήσᾳ δεῖσως ἅπαντα κοίνέἐϊ) δστόσοτε 

Σ συωωταξιν αν ϑοφοποίς ἢ δ “υωρμᾶνοις ἢ βουλομιό- 

γοις. οὶ οἵδ τε φοοὄφασιν ὑμνῆστη ζω φιλότιμον κ) 

σοφωταίτίιυ αῤχίεύ. αὐτὸ ποὺς ἔχαςον ὑφηϊέμαρο; 

γ᾽ πεωοα [δύων. 
Αζυγῳ. 

., Οδ μοι τας ι'πυϑζέσης ἥ καλλονδτοδος. λέ: 

γὼ οἷδ᾽ δ'ατόοϊος, εἰ Καὶ ἃ δὴ ιξ:ουδχέσεων νόμον, 

αλλ᾽ ὅτι τὸ ϑερᾳπόῦοιν ἅμιαξ ὡς ὀφλημίᾳ σοιὺτον 

εἰπωμτεῖς καὶ «δὶ ὧν ἤδῃ τυγχάνω «γηϑεὶς ἄχιςο,- 

λον ἀκδιβῶς ὡς ὅῃῃ τὸ ϑέρος ὀἠδίεϊωσιν ἡ ϑαῤῥέν 

δι ἡμᾷξ ἢ δδα μεῖν ὡς ἡμᾶς. 
: Ῥωμύλῳ. 

Κ μδρ ἃ ἤδὴ γραφείσης δ ισολῆς, Χ) ἥΤεροΣ 
»Ἐῇ)' σὲ ὁζὲ ἡ Φεοοϑυμίας ὀνόμησει. χρόγε ὃ ἐἸΕ 

(μορῦδε ἘΡ α) 
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Ὑ οὔ Τῆβ ννείϊεοπια Τιυβὶ, ἰοπάοη 

410 ΣΙΥΕΚΟΘΑΥΝ ΦΑΕΟΟΆΝ  Μ. 

καὶ πεμφθέντος ὀδενὸς ὧν φξϑοεδοιοήσο, », ἡράφειν 

οὔ θις ἐλήμκοϊζα πρροὸν ἡγησοέμίω, ὐδα χαλῷ δὲ 

ἐπι ασ εὐσον ἢ πάντως ἐλπὶς τοὶ ἐπληκαᾷ. 

᾿ Φιλοξένῳ. 

ὦ ἡ γ5 ποιλαιὸς ἐροιφής, τῶτο ῥήτωρ οεξιὸς: 

Δ ἀξ ποόνεοος ἀΐ' δεύτερος ὄχ:ςέλλεις. χαήτοι 

φιλδντὸς ( ἰῶ κοὶ ἵκανε λέγ4}. 
τυρῷ »ὃ ἡμῶν ΤΌ 

πέμπειν δ ιςολας. Τί οἱμΑὴ τῶτο ποιξὶς. ᾿Ὥστοκοαναι 

γράφων. εἰμοὶ κοὴ τῶτο με ζημιοῖς αὐλλ' ἐνταῦθα τὸ 

σεαυτὸν αἰφθεοεῖς Τὼ ἐμυξ᾽ σφαυτὸν δὲ, κυρίον ἐῶν κ( 

σοῦ δὶ αἰτίαν. ἐμὰ δὲ μηδὲ ζῶ ὧν ἠτιασώμζω ὅπο- 

λογας ἀξιῶν. 

: Πλακιδζανῳ. 

 7Δῃ σοι ηρώψας δχιϑυμέντι,τὸ μδὺ ὑοίδως ο)ὲ-- 

ΗΣ ἦναι ἃ δ χιςολὴν ὡὐοῷ Ἵ κομίσαντος ἔ
μα- 

ϑυν. οὐρα σᾶ δὲ ἀδέν ᾧςτε ὡΐξ ὧν μὰρ οὐκ ἀπεκχρί- 

γω,συμξελοίᾳς ἔτι μὴ γράφειν. ἐπεὶ δὲ χ)
 δνωῦ αἰ-. 

πόσας ὑπὸ τ ὁμοίων ὥνπφρ ἡ ὁ φοότεοςς ἡτά 
πά- 

ΔΗ͂ σοι γράφω. δὲ ἐγκαλϑσεω οὐ πέμψω, 

Εὐτοκίῳ. 

Ρὸς σειυδ τὼ ἃ παλα;ιαἷ φιλίας ἡ) 8 δο
κῶ 

ΕΙΣ »ράφων, αὐ αι οχυμυτεῖν;αὐ δοὶ
 μμιησδὲ εἰοἶδξγι 

μπ δαλορόμῳ τὰ »ράμμαΐζα:αλλ ἔτι μὲ ἐλπίζων 

μείᾳϑήσῳ ὑμκαξ καὶ ὅπ τὰ παρόντος ἐπτέσε
ρΆΧΕΙν. 

ὅσοτυ χρὸν δὲ γωῦ αὐϑις,αὐαεδὴς ὅ
σ ληϑησομδαμυτῷ 

Μοδές ου δὲ πολι τινα ἔπαινον ὑὩῈ σῈ κινουι
υτος 

«δρᾷ πογλοῖς,αὐαγκαῖον ἡγησοίμίωυ «οὶ σι ὠυτό, 

καᾳϑύπερ δε Φ δχισολῆς, ὑμῖν δμιλῆ
σοι:- 

Λεοντίῳ. } 

[χον μδμ τινα λύπον ἄχρι τῷ ποιροντος οὶ δἕι- 

καίαν Ὡρὸς σε. ὃ αἰτίαν ὠγνοξις
. οι δὲ ἀγνο- 

ὥς, αὐωμνύσω “γεωρηοῖς ἐμοῖς ἐξουθεις ἀσδικώσιν ̓ - 

μιζ.πωυστίμδμος ὅν 1 λυπεῖν, ἐπανήγωγές αὖνοις
 Εἰς 

τὸ φιλῶν. φιλήσω δὲ ἔτι μῷδλον ἐγὼ,εὶ μελήσ{ξ σοι 

ΦῊ" ἐδ, ἀγλαὰ μὴ ἦδ ἀσικουυύτων ἐμά. 

Δημοφίλῳ. 

χῇ υδὺ δὐτυχῶς. σῦτυχησάς ἣ ὧν ἐγαϑος.ἐ- 

ΑΖ "ἢ φιλὲϊ τὸ ϑεῖον τοις ἀγωϑοι.τὸ δὲ μα- 

μνῆδαι τἶῦ φίλων, εἴπερ ἀρλότι καὶ τῶτο (ἔξ αμον 

ωὐἰροὶ σοί. ἀγλὰ τ ποαγμάτων ἀφελκόντων οἰς 

λήθην, ἔσυρ κα, δεηλὴν αὐ ἀμμνῆσιν ὧν παρεκοίλεσεα 

καὶ ὃ σΚλιδιδόνίᾳ καὶ τὸ διδόμδμον. 
Αφαβιαιῳ. Ε 

-τῇ μὲν δλιςολὴ 2426. 7|α] παρ ἐμοῦ. Ἃ
 χείρα 

᾿ ὁ οὐκ αἰτῶ μένος,ἀγλλὰ πολλοὶ “{χον") μματ
᾽ 

ἐμοῦ. σκόπησον οιοδ ὅπως μήτ τίω
 δ χιςολίω τοῖς 

αἰτήσωσι κοι ταλίπτω μᾶν. μήτε οἱ οἴεηϑέγτες ὑμδώ 

ὑποτύχωσι σὲ ἐμοῦ. 
: Αμμωνίῳ. . 

τόρ ιεικό καὶ οὐἰοὼ ὦ ὃ εως αὐτὶ μῆο- 

τυρόμϑρον, αϑαγνώφην Οὐλπιαμὸν,αὕ ποιη- 

στο τὸ μέγαϑος τὸ σώ εἶ ὑμιαξ μὸν ὡρ ἤρου. 
εϑίύουις δεξιῶς . Βὴ ἐμά ως μκῶνον δὴ νομι

ζοντα 

«(δὲ ὧν ἐλιςέλλω παρ ὑμὰν. ἡ σὲ αὶ δὐεργεσίας 
αἰ- 

“α, φιλοφρΐμονος αὐ τισέκε κἡ απόόοντος
 ἐπη-- 

ρεώζειν ἐλόυϑερφοστη. 

. 

ἡσαὰς φαϊσαπαιι τἸττεγοῖατ αιοά
 ἐχροδεαυοτανν 

(λχιπα οὐἴαηπα ὃς δοσυ Γτίοη δι [οθ 6 ΓΕ ἀςοῖδὰ ᾿ 

ἀυχί. Αἀ πὰς αὐτο δἀποτιοσ, Ἐείτμα, δὰΐ οἰἠ 1} 

Γρο5 1π ΟὙἸΠΊ 14.016 1) σοπηηλ ται. 

ῬΡηοκοηο. ΤῊΝ 

Οἰείηδ εἰξ ν δι ἀπΐςι. Ητος ἈΠ ΕΙΟΓ ψιλοῦ 

Νέα: Ρυΐοῦ (τ ι5νηθαις ρο βου αἡ (τρῷ 

τοί ρμοηάε5. Ατα Ὁ] ΔΏΛΔηϊΙ 5 εἴα, ὃς οἰ 5 401 ἐῷ ἕ ἦ 

ἰαζερτα ὦ τὰς εἰϊοτ σαυ!. ὙεΠιποοῦ 6Π1Π0 ΥΟΙΝ ββ 

ζοσηοίοὶ ερ ἤλοϊαϑ παϊττ άο. Οὐ ἸΡ,τοΥ ἰά ἐἸοπς ἥ 

[φόμοο ρου Ἰτεγαβ ἢ1 {ΠῚ οτίατι μας τη τὸ πιῈ ἠκι»" ; 

Ῥ15. 564 δἴοτιδὲ πΥ ραγίτοῦ ΠΤ ΠῚ βιοῖς. 1πὶ 

Ἰρι ουϊοιξ ἴῃ τς οοἰϊατίι ρυσραης, ΜΙΆ νεῖῸ δ} 5 

Ὡς ἀοοσυξατίοποιι συ άσπι πλθαηι ἀ: 18 ΠῈ ρυταρ το 

ττὰ αθάτὴ ἀ ἴδῃ ΠΟ ΕἾΝ ρᾶγ6 5. 
᾿ς Ρἰκαα δΔέάη0. 

Αὐτῷ δὶ σαρίεπτὶ (τ ρ ἢ, δ ορ πο αι συ, γοΐις 

ρζᾶτο ασςορῖαπὶ οἵα αὐ εὸ ααἹ ατιαϊετας ΡΟΙΟΕΡΙ- 

τς ΠΙΠ 1] Οὐοπίαπιν 6 1πὶ ΠΟ τοίρομα {νοεῖς 

(γϊδετο δ νοἱϊς αα ποὴ θείαι. οϊϊαμαηι νῶν; " 

ΠῸΠῸ ρος αὖ ἐΓἄςπὶ ἃ αι}. ΡΥ]ΟΥ ρεῖεραῖ, ΠῊ 

Τὶ (οι δου Δεςαίατοτίας ψοσὸ Πἰτοτα5 ποι μμ τ. 

Τα !οεῖο. 

ΡῈ τοϊρίσπι» ἃς. νδίογθηι οοΠί ποτά ηεπὶ ΠΟ 

{Ἰγαπν,ηοη ν᾽ ἀφοῦ ἱπηρυ 4615 οἵδ 41} (ὶρά Βο- 

Πα] ἢς πους αι! θη) ΠὴῈ νυϊτ τοταέϑεά Δ 

ας [ρεγαῃς γῸ5 Δ] ΠΊᾺ ΠῚ ΤΠ τατιΙ τος,»οτίαμι 1η ΡΠ47 

(ςητὶα (οτὶρ (1. Οὐδ {᾿ πμὩς ΠΓΟΓΙ1ΠῚ 181} ρεοβοότο 

(οἴδὰν τὴς ᾿πηριάφητοπιν 14 ον] Οὐπι αατο πη Μοαέ" 

{τις πγαχίιηα5 ἀς τὰ ἰδπάοϑνυρο ρεβάϊοεῦ» ποροίϊν 

τἴαπο ἀχὶ,οτίδῃ ροσ ἰρίιμι φασί ρογ οριοίαπι γ΄ 

διίοαμπι Ιοαα!, 

Τφο]10. 

ΟἸᾺ αυεπάδαι νίαιιο δα ργαίθης τοπηρυϑοθύμη 

{πὸ τξυπα δάιιοτίαϑ τὸ ἀοϊοτομ αιμαπι γ 6 

τὸ τρῃοταβ, δά {1 ποίςι5, "Θά !ραπι 1η πιο μλοΥ14111, 

Με!ϑ5 ἀρυίςοἹ!β αυχ ΠΟ ΔΗ 9 εἶπα ἰαἰυτία πὴε ΡΙ6΄ 

τηογοητ Αἀεπιρῖο ἰρίτυς ἀοϊοῖε γαγ ας 11 σταῦ!λΠὶ 

τοάαχ Ε. Απιαῦο δυζθην οὺ ἀπηρ 8 ἐρο 16» ἢ ΩΡῚ 

τδῷ τος οατα Γπογληῖρποη δου Π1» 4] μαι 1118 

τῖδῃι ἐπἔσεγαηξ. 
ΘρΡΙΟΡ 0. 

Μρεγα (αἱ! οἶτον. ΕαΠΠοΐτον δαζοηι 4ρ08, { βοπυν 

ἂς ᾿αἱτῦ το σείϊοτ!5. Ομ οηἱᾶ οτίαπι πππιοη 

ατπαῖ. Μεγλοσιδπι δυζεῦη ΔΠ]ΘΟΓΙΠ1; ρα τοῦ οπτεῖ 

Πρ ΠΠπλαπ ἂς {4 1} ΠΠππλάτὰ μαρεῖο, 864 οτυμα 

τογαπι απ ἴῃ ΟὈ]αἰοη θαι αρΠγαμαητ, ἀμρῦθς 

αὐἀπιοπίτίοπεπι ἀςά ἢ ]5 χυΐριις Δἀμοτγιατιϑ 0» 

οἰιπὴ 4 ἀατ; ὃ 14 αιοά ἀδταγ. 
: “γαρίάηο. : 

ἘΠΕ ο υϊάεη ἃ της [οτίρια εἰ. Βεποβοίι, 

αἄτοι ποη Ῥεῖο (Οἰ5,(6 4 πλα]τὶ πος περοῦυ. 

νΠὰὴ ΤΠ ΘΟΙΠῚ (υἱοϊρίαητ Ν ἸΔ6Ρ]ς Ἰσίατονῖ ῃραῦ ᾿ ῃ 

Ρ᾿Πποἰδπι ρειεητι θυ ρεςτεγπηϊτταπλπθαας αὔ" ̓ ἡβ 

τἰογαης ἃ νοδ δ ρεῖ Π16 γερα πα ρατίδηζαγ. 

“Α»»0210. 

ἴγσατα ἀῆσιπῃ ὃς ̓ ρίᾳ ἔαςϊς τε ίπιοηίμη ἐξ ἢ 
[ετθητοπλοἰςέζοτεπι Ν Ἰρίάπιπι» τ ςεἰμτι 

θεηςοῆο 5 ργοίθαιατιτ» ὃ ργορίεῦ νῸ 8 αυϊάξ,νῖ ἵ 

ξὲ τἰτέημιε ργάθιηῖοβ» ργορτεγπιο»νῖ οχηεπιδῖ ἤ 

ρος της 14 αιοά ρεῖο ἃ νοῦ!ς ἱπηρεῖγασθ 'Βεπεῇο Ἢ 

ἀυΐοηι Γαι οἴδονεὰ οοπτιοηείοίο αἀπονίαγιο» 

[πάφθηάος ἱνοπιῖπε5 ργοραπίο εἰιπὶ [δ οτο5. 
μαι ονην 

[ἐ 
Ν 
τ χῃ 
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ΕΡΊ5ΤΟΙ . Ἢ 

ἀαϊνενἶσ. 

Ν: ἀείηλια [τίδειε, ἀοπεόντεόγαυε 
γέπαῃ- 

Ε οἰδιγαβοοσο συ] 6] Πτοσίς. τὰ νοσὸ τ] 6 118 

ας δχ ΠΙκ ρογοίρισνῖ χαξεὰ ἀοαπι ἀπ πιο ἀς ἢ15 

σα ρεζίτ! » ἤρεπι οροῖῖοας εοπίείαατα δὰ ροτιῖ5 

αθλσοζε, 
' Νῆο. : 

ψὰ ποδιίσιηι οἰΠ65, πιο εξ 08 αἰξοἸεθα8. 

-“Νιης Ρεγορτίηδηδ,1πλ0 }}5. Ν8Π0 οομ(αοταά!- 

15 νοΪηρτατο η09 ρυ 45. Ατθετο (οτἰρεῖβ ἐτίαπι βτα- 

ἀπότοιη το ρυα ΘΜ, 561 6Π1Π| τὰςαπάϊταϊει 1- 

{τ πτοντ μοι ρος ἀιϊςετς, α
ὐδηάο ποῦ! ποῦ πο- 

ἰς(πϊαῃι ατευ θεῖς, 

(αἰϊιορῖο. 

Αἰοτὶ ἀοίοτε πις φῇς! 5» εὐτα ποῦ (ογὶδὶ5» 

Ζαὰπη σοπηπΊΟ 40 6χ 4110 ΠῸ5 τ
αι {{|.1τάαὺς ἢ 

δου! ροτίτι ἀπηῖοῖς ΠΙσητ ἱπηροη τ» νἱάξου πηᾶθ}5
 

αῇγατς ταγἀϊτάϊζοη] 4ιιὰ (παι οθε πὶ ἀῤβδεσγοίι ο- 

Ῥοῖτ ἀ ΟΡ ]] γε ητγαΐα ΠΟῸ ἢ {λει
πὶ στατιβοάτυτ» 

στους Πτζοτας αχίττοῦς. Γος ἰσ ταῦ ὃ ἀοΐξιη)ς 

ἔλεον πὸ οοες ΝΘ α; ποο 18] αἀϊπιθ» 480 πὰς 

ἐταξειθας πιοῖς ἔπιαν Ἔρ το }}5 (εἰς ες ν εἴϊγιβ. Ὁυνά 

αὐζοιη ἀφ πιὸ βοϊεηάπμηιν ἤτ σοπΊΠπΊῖττο 1)80 δέ νο- 

δις, ἣς νἱφδὰν ἱπ Ὁ 5 εἴς, ἀξ πάει ἰἀεητιάςηλ 

ἰοχααν, 

δρηΟγο: 

ΝΕ ράζοῦ νπαίλῃι βοίς πΐδοτος ἀ
εερίο- 

σηατοϑ οἄϊο μαδετενδί οὐάϊ
τοιῖ5 ἃς ΠΟΣᾺ. 

Ῥυξοορίοῦ ν᾽ άοταν ργα ἸΔΉΣΙΟΥΣ εἵἵε ραττίε. 
Νίαῃλ "ς 

σαι νοἰαρταῖο οροτά ἀαζ ριορισηεπά!ς
 ἰϊρουί5. Ηϊς 

νοτὸ ἀττῖς σοηἢΠΠ ΠΟ» ο ον ὁ οιΡουτε Ἰρταῦθὸ- 

η δηϊπγᾶ μαδοῖο πόσις δ ̓ τά ἀδ πλθὸ ᾿Πτε ἀπιο- 

τόση ᾷ αττῖς ρατοτ οἰὮ πιο ΠΥ» π6
 6) ἀιβίιάέτενη- 

αυαιὴ ἀερτα ποπάασὶϑ ; ἅππὶ 6}}5 δεῖδτι ἔπετιτ. Νά 

ὃζ αὶ παταγα [απὸ ρατιε5,.}Παᾶἀ
0 (οἰεας Πρέτοβ δά 

ἴσαν ςοιηπιοιο νας ποη δᾶ υἱοῦ ΡεἰΠσεγαηξασ. 

Φ οΧΟΠ6. 

(Ὁ ἰδὲ ἰαίπεοηι ἀπ! σοῦπι οριἱπιὸ ὃς. ἈΠεῖος 

ὕηγ. 516 ουΐπὶ ερὸ ἐδ τέ [ἐγοροῦ απ» νΟτᾶ [᾿- 

οτονζανη ὀχροίζο. Ἐττο ηυϊάοιῃ
 διηϊοογῖ πε πηογιᾶ 

του λοτο; ἃς οταμία ποίξγα αὐ {ἃ νε ]6, (αητ 40] οὔ- 

τἰηππὸ ας πυποίοῃς. Ατ]8 Δ 106 χυοά ἀεοῖ ὃζ 

Εις γε [διμροτὰ νολὶς πέοτα δἀξοταηταῦ: 

Ἐπ[μι)ῖο: 

ΨΊ (οτὶρηι ἐριποϊαπιν ερὸ ππὶ ἀπη]ει8 γείξ
εῦ 

“λ8] ρεεξογε,αμους ποις. ΕΠ είαταν νεγὸ ΡῈΓ 

πὸ «ταί ταις. Ἐξ πίῃς δτϊαπηφουϊ απο {πι»ἱ πτεὶ- 

᾿Ἰρο,Ζιὶ ἀπλῖσοϑ ΔΙΏ1ΟΙ5 σου θ ἀφ. Ομαιποριξ 

δυζοτα νϑηϊαῖ» ἃζ αιιοιπαδιποάμπι εᾶ οοηβοϊεπάα 

{της ραιηἴας ἱρία τοοοηίοδις, 
Αἰτογίας δαζοπι νῸ5 ΕἹ 

φάϊατοτοο εἰζου ὃς ρἰυγι πᾶ αππιᾶτο5
 δ (εϊο ρευάέτος: 

Ἰ04)711. 

εὝὙΩΣ ατοατι αά νοὸς 
ἐρ  οληι τρεαϑ ριαῦα- 

ἀϊ. Ἐσυαγουτας φοτοϊ παδηίπεῖταάο 488 1 

νοις οἰ. ϑοεῖδο Ἰσίταν ἴρε ἵπινοβ ἰη
βίχα, 4 σΠηδο 

τηρ ἄλιπη σαθεγπαζογοβ, 4α] )Ἃ ἀἰτίσεητοπι [6 Ππὰ 

ἰαΐθηζος οορυΐος Βάδεπς. Οὐαπάοσυϊάοπι Ἰσίταῦ 

γο5 οτίφιῃ ἰτα {ρα ά6|85 5 ἔς φαοαὰς Βεπεΐαςετε 

᾿ ἢ (οἴἤοτὶ5. 

ΓΦ 2012 Ργοῶυδβι τς 

Αὐϑεμώῳ. ὃ. σε βοΐ 
Ὑ παύσομειωι βαφων ἕως αὐ πείσω μδρ, 

μϑο)ράφων,αὐτὸς δὲ ἐγοχλέμα ὃς ὅπως αὐ 

ᾧὶ μάθω ξεξαίως εἰϑεὶ μυε᾿αἷδὲ ὧν ἐδεήθην Ὁ ἐλπί. 
δὰ τηρξϊν,ἢ μαλλον Σπολαξεν. 

". Νείλῳ. 

Ὑγων εϑὺ ἐλύπας δαοδυιδα δὲ ναῦ ἀ δικεῖς. 
Δ γὰρ ἐν τῇ συωουσίᾳ τερπνῶν δ αὺςερέϊς, 

ἀχλὰ μίω κῷ ορώφων ἐγβύου βἀρύτερςς. τὸ γὸ ἡδὺ 

Δ φλαίθος αὐήρηκας. ὡς τε οὐκ εἱὴ ἔχοις εἰπεῖν. “πότᾳ 

Ἡχὰξ οὐκ ἡνίασας. 

ρος Καλλὶοπίῳ. 

Νες μὲ λυπεῖς ὧν ὠφέλγσοιξ εἰ ἴρ φαν ὡς 

ὅτου ὠφέλησεις. ὧδ τ᾽ εἰ τὸ τυ εἰν αἰγάϑων; 

ποτὲ ποθ μϑῥοις οὐἱδοὸ σκούζει σιγ ἂν, κιν δ μυσύω 

μῷλλον ἀγαπᾷν ὃ βραόντητα τῷ τάχοις,Εἰ μυέλ-- 

λοιον γνησιώτοιτοι φοιντή αὶ, διότ μὴ (χ χαοίζον- 

ται,συχνότερον Κχιςίλλοιν. τῶτο μδῥ οὐ ὦ μουσὶ- 

κώταξ: μὴ παύση ποιῶν. μηδὲ ὠφαιρθ μύε Οὴς ἐμοῖς
 

καρποῖς ἐντυγ χοείνειν., ὑμετέραις δχιςολώς. ὦ δὲ 

ὧδ» ἐμοῦ φοικτέον, φίημι τοῦ ϑεᾳὶ οὶ ὑμὲν.ὡς ἢ 

μὴ δοκοίζω ἀπειρόκοαλος ἐ)). αἷδι τ αὐτὴ πλεὶ" 

ξαλιξ δγαλεροέδρος: 

. Σεβῆρῳ. 

Ὑτὶ' πατὴῤ οἷός τε εἴη μισησόν το
ῦ ἐξ ἯΙ 

φυωύτας, δε ποΐοκἡ πα δ δύτης ἀμείνω
ν ἔοϊ1 

κεν ζῇ παῖός.ὃ μδβ γὸ ἐν ἡδονῆς τύχη πω ϑδ
οποιεῖ- 

ται.δ ἢ ὦ ὡσρουμρέσᾳ τέχνηξ, ἀδαϑ
οις τὴ ὡδα- 

σμ αζει. μᾶρε ἐν ϑαῤῥῶν ἐς ἐγαπωσὲ κι) δ
 ἐμε- 

γω πῶτέρᾳ δ ἃ τέχνης κα μηδέ ποτ
ε μικροψυχίας 

ὁλαῖς.εἴ τις ἀρὰ κ) γέϑονον. ἐπεὶ κἡ πτυτέρ
ες οἱ ἃ φῦλ 

φεωξ,(νίοτε αἴδολυπῆσι τοιὶ παγίας» οἰ
νλ᾿ ἐκέτὸ 

καὶ πολεμοῦσιν ὠδλήλοις. 
Φιλοξίνῳ. 

Υ̓ φρβῆε φίλων ἄριςε ἠθὴ ῥητόρϑον. οὕπω 

γεἷρ ἐγὼ ϑγχτελῶ αἷδὲ σοῦ, τοὶ υδρ σύχο μδρος; 

τὰ δὲ ποροσόοκῶν. κοὶ σὺ μδρ ὅτι μόμνησοι φίλων 

καὶ ἐσ σεις ὧδ ἡμδι", εἰσὶ οἱ δεῦρο ζαῦπ
α δωνε- 

ὃς ἀπαγγέ λοντες ροςίϑει σὲ τούτοις τὸ λαι--: 

πόυϑιωον κοὶ σδέδ᾽ο σωρενχὼς ὑμετέραις ὀντυγ
 χάνθι 

δχιςόλως. 
Ἑυςαϑίῳ. 

Ο Γραφῶν ἐγὼ ὃ ὅλιςο λέω, φίλοξ ὑμῶν. ὃ κο- 

μίζων φίλος ἐμοί ἡροιτο τοίνυν (ὁ σοὶ εἰ ἐμυέ:
 

κ) γνῶϑι κἀν ζαῦϑει, ποδαπός τς ε
ἰμ. φίλοις εἰσώ: 

γῶν τοῖς φίλοις. ἐφ᾿ οἷς δὲ ἥκᾷ γὺ ὅπω
ς αὐτὸ χρὴ δζᾳ" 

βῶναι Ταὲ νδρ αἰτίας αὐτὸς σιη σεῦ). «οὸς ὃ
 τὸ δῦ 

“πον ὑμεὶς ὑφηγήσωϑε "ν φιλουυυτες ἀνγοι
ν 7) φ69: 

γοῦτες ἱκανῶς. 
Ιωαΐνῃ. 

Ε) δ φόξος ἡγετα! μοι ἡ 
«δὸς ὑμιας ὅψιξ ΄ 

ςολῆς.ϑεξα παύει ἢ ἀὐδ᾿ ἡ φρᾳὄτης ἡ παρ ὑξ 

ἵν. ἡράφω Φιλαρου ᾧ εἰς ὑμ
μαὶ ἐλπίδος αὐτεχό: 

ος, δ ασἐρ οἱ κυξερνῆ) ἔλέποντες εἰς ὃ ἀπ
ευϑύ: 

γόνίᾳ «3 ἀςέρον ἐπεὶ ουμῦ τὸ ὑλιεῖς 
ὅτω καίαλάμ" 

πετε; κείνατε καὶ οὕτους δὐεργοτοι
ωτες, 

ΡΡ νὴ 
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Ευςοιϑήῳ Κοιάϊςο θι. 

“ΑἹ Φεοϑυμεία κοὶ φοροσφοκία,ε μικραὶ παῤ 
εν "» δ ὁ -ῳ΄ἷ- ἵν ") ἘΝῚ Ἀ 

΄ςΝἮᾳΩῈῪῈῶ ἡ ποφύν μδὺ ἰδεῖν υ μα. ἔπει σὶ καὶ 
εἰπεῖν εἰς ὑμαὶ. ὠλλὼ τὸ μδὲ τορόΐοον ἐν ὑμὴν. τὸ ὃ 
οεύτερον ἐν τῇ πόλει κάμοί. μᾶλλον σὲ χρὴ τῶτο 
ὧν ὑμὰν. οὐ γοὶρ δϑὴ μεκθον κώλυ κ(φ: θἰς πτανήγυφαν, 

πόλις ἀϑυμοῦ στι.. καὶ ποιὸ φυταὶ μετ οκάζειν οὐκ 
᾿ ῃ 8 4 ΓῚ 

αὐεχομδροι. 
Ἵ 

Ελιασαίῳ, 
Ἃ 7Π1ὦ φΦεοῤςἡμαὶ δλιοολὴ. ὐδῳ σὰ παρ, ἐμῷ 
Μ: εἴτις ὑμὴν ὅσο οδέφευνεν, αὕτη ἡ τόρτη. ρος 
τε τοίνυν καλῶς "ὦ μέμνησο τὴν φίλων. κἀν ἢ σε οἵε-. 

ξιὸν αἰδιςῇ,)ρώφε τοὺς ἐρονίᾳ καϑεῖν. 
“ὧν ᾿ Πλακιδίανῳί, 

Πρότερον ζαςεύσ ὡς στ! (δὲ ἐρυβ.νυωῦ ἐμιὰ μιέμι- 
Ἃ 7067 δα σέ. λῦσον ουυῦ τὸ χρέος ἡνα μὴ κῴγω 
σοὶ μιόμε ψωμιαι οἷ ὀκέννον. 
ΦΡ ἀ ὰ ὐξαλδηρζοι; 

ας ἔζχιςολας οἱ «ἰὼ αβιχὴν δύρέντες,οοκῶ μοι 

ἜΣ φροόσρησιν σὔρονιραγκάτων ὃ ἴσως ἐγ- 
΄ , ! Ν Ἵ « ἈΠ ΜΝ " 

γνομδῥων,παρηκολεϑηκέ Τί χὶ νεώτερον "ὑὴρ αὐτῆι 
ἐν Κὶ δχιςολὼς δδαλέγεϑω. ἐκουῦ εἰ μδὺ ἐμπέσοι 
«οφϊαατοι κ. μακρολογεῖν αὐώϊεν. τάτον ἢ ὁπόν- 

τῶν πῶς αὐ τις χαρίσεοιτὸό σοι μακχθοτερῶς ομαλίας 

ἐρφὼγ λα γὺ ὁμιλίαν τὰ Ὁ ὧν τοῖς ἡραμικασιν.οὐ- 

δὲν πολὺ σιωυεσιῶν ὀξοιφέρεσειν. Ἐπ 

5 πος Ἢ ἴερίῳ. ' . 

ΤΊτὰ ὦ συφωτοιζι δὴ ἐν τῇ γὴ ̓ γ,οήμκοαΐ υδὺ 
γ ᾿ ἃ,» ε Γ Γ᾿ »“), Σ 

Ἐ μα ἔλαβον αὖ ᾧ ῥᾳδίως. ὅ“ιςολὴν ἢ υμε- 
τόραν ἰδεῖν, πολλάκις μδμ σὐξώμδμθ’, πολλάκις 
δεΐκετόύσας, αὐ άξιθθ’ εἶναι τ τυχεῖν υὑσοπσο- 
μμα ; Κράτο! φιλῶ μὸμ ὡς ὀλίοοι, τιὼ δὲ ὑ ὑρ 

ὀλίγοις. 
Ἡσυχίῳ. 

Γω χρῷ σοῦ ἡλσομίω κἢ τικοϑέν σοῦ μδὸ ὡς μὴ 
᾽ εϑθδετικκαροξο δὲ ὡς μὴ ἀὐικοῖ.οἱ δὲ καὶ 
σοὶ σδονιεἶ μ8᾽ πλατωνθ’ τὸ σδεκεῖν τῷ εὐσδινκεϊ ὅσαι 
“μεῖζον ἐἢ) κακὸν, ἔοικᾳ σοὶ μάλλον ἡ τέτῳ χαρί- 

ζεάϑοη» εόμδμος ΩΡ ἀντί ρα ἤομᾶῤε σήκας 
ὧν οὐκ οἰξηζρτε. ᾿ 

Σεργῳ. 

Ον λῆς ἐνέπλησέ με φροντίδ᾽ Θ΄ κομίσας τῖς 

δα ἼΗΙ πα γ γελίαν. ἐπα θῇ. καήτοι τὸ 

βελτίω ποοσεοεχόνην ἀκούειν πέμνον οὐὖ 9ὲ:- 

τον ὅξιςολίω αἰδιρᾶῥον Τ μοι συ δζατεθῆνωι τοῖς 

ογαφορδροις. 
ν Λεωνίδ ᾧ. 

Ρῥωσο.τῶτο οὶ θ ἐγὼ καὶ σμωσζνγο μαι σοὶ. καὶ 

Εὐκα ποϑῶ αὐξὶ σοῦ. κἀν ὅτι τῶ το ὅδ: πὰρ 

νυν δλιςείλης, οὐ μικρεὶν ἔχειν δωρεαν ἡρφουβίαι 

οἷν κασι ς τσορυς Καλλιοηίῳ. ΚΑ 
} : ῃ ι “ 3 ᾷ, 4 ἧἼ 3 Γ “ἭἝΝΝπἉΑ, 

Ὕ τ΄ ΤΟἷς σοῖς ἀπαντὴν « οἱ Ἅ) ὅπως ἔχεις ἜΗΝ τ 

οὐ εἴτ δζον") μὴ σιγ ον ὠπομτῶ, λερόντῶν ἢ ὦ κι- 
ς ἤ ᾽ Ά «:.:3 

φότεεα, σὲ υδρ υγιαιν εὐ αὐτοῖς οἷὲ χρήζειν ἐσεγὸς, 

“χαήρων ἐγὼ διχρήως ὠπέρλθμαε, 

ὈΙΝΕΚΒΟΔΥΜ ἈΞ ΟΟΆΚΥΜ 
Ἐπ αιβῆο ΟἸα[ογὶ. ἀν, 

Τ Πυάκι ὃς ἐχρεξξατίο αριιά ηο5 μαι εχ ιβιιά; 
ῥυμηὴπι φυϊάφηῃχ νος νἰἀοια]γ,4 εἰ πο ΕΠἋΠὶ 

νοϑ]οαμθη4}. 564 ρυπιὴμα ᾿ῃ νΟθ15 ΠτΏη εἰϊ, Αἰτός 
τατη ἢ ντῦς ἀταιιδ. τηθοἰ πλιὸ οἴάαπι πος η ΨΟΡΙΝ 
ΝΝοη βηὶπι νυίσατο ἱπιροάϊτησηταπι τά νηἰυοτίαν 
Ἰ6ς σομμΘΏΓΙ5, ΟΠ τὰ τησοτο ἀορτοῆα δ μἀ! πᾶν 
σΠΥΙ ᾿ππατο ποϊοηζοδ. ν 

ΕΠΠΠ}20. » 

Νὰ δά πος ἃ νοδὶς ερ οἱ ἀαΐα οἰ. Ατλενές 
Ὗ τὸἡ ψαῖς νοῦ 5 τεδα  ἀττ,ἤας οἵ αιαττα, βθηῈ 

Ἰσίτισ να]ο, ὃς απχϊσοτυμα τηρίποΐ οἷζον ἃς ἢ αυϊά εἰς 
ὈΙ Ῥιοί Ρότγαι. αος! ἀοττ, ρογίογρα5 δα φπια μεθ Υΐ 
{(ἰδῖ, 

Ῥίκεϊάϊάηο. Ἵ 

ΨΊ ρυΠὰς ΕἸΡῚ ογοά 4 ϊε ρα ςαμλ,πῖς ἐπα οαιμτ 
[α λα αὐουίᾷε, φοῖις Ἰρίξας ἀφ ίτιιπ» ΠΕ δι ἐ- 

80 το Πὰς σα ἀοουίδιη. ὁ 

δαϊμίάῃο. 

()" Ἰϊτοσαϑ ἃ ΡΓΙΠΟΙΡΙΟ ἱηυθ ποτ, δρρεϊ!απά! 
᾿ σα ας (Δ] αταμά! τομαὶ νἱάοηζαν τηυοη 6: 
Ἀρδας Διζοτη ἐοιτοίοσταμα 1Ἰητοτοθάθμεθις [αξειπὶ 
ΕἰἘ ἀφίποερθνντ δα που) οἰ ΔΙ γὐιηβθις άπ 1065 

Κεῖαγ» ἀέηις Πα π Πομλ ηος ΡΕΓ ορ!ἶο 5 ἀπ] τες 
τοπτ, ζασυς {τος ἱποιάδης, οριιδ εἰὶ Ιοηρὶς γειρ]5, 

Η!5 αὐτοπὶ ἀςβοϊοητίιι» 40 Ἰοησίοτα ΠΟ] 0483 
Ζυ ρΊαη) ἀπιφητὶ εἰ ὶ Ἰαγρ!ατατὸ Ν οοο φαΐπι φοἰ ο- 
4.1 πη» ο τ] Πτογὶ 5 σοπλρτα χόίπηη [δγμλοποπι, Οἰἰλ 
ΠΟΙ Πλμ] τὺ ἢ ἃ σοη ποτά της ρισίδητία αἰ ογαῖ, 

δήχγες Ἡ;ογῖο. ᾿ 
Τά -ης ὁ (ΔρΊΘ ΠΕ ΠΠπ}] πιουτα! ἰιιπ); ἔλο ]ὸ ἀσσερέσ 
τἸΠ]»[ γο] ρόουιηϊας Ῥοΐδιη. Ν᾽ εἰῖγαπι αὐτῖοπ ἐρῚ τ 

[το τη νἰάοτς οτα (αρὸ ΟρταΓ Πρὸ τοραγί πη» 1 Π7 
ἄιρη5 4] Ππροιγῷ οἱς νϊἀοοτὸ Αται δῖο νυραι" 
Οἱ »ςοἷο νογὸ οτιαμη Ρ᾽ι15 Πιὰπ) Ραμοὶ. 

Ἠε(οΡίο. 

Ἐ-- δέ ταὶ ὅς ΤΊ πιοῖῆο! σαταπη σοτο. ΤῊ πὸ [Π τ 
ΓΟγαΣ [ἢ ΓΙΑ Π.91 ἱποτ μοὶ 7 π6 π᾿ αν ᾶ ασοὶρί αν 

(λιὸά {1 οτϊαπι στ ΡΙαῖοπο Ρυταβ, ΤΠ  ΠΓΙ ΠῚ αβούσ. 
ΓΘ σΤΑΆΠ15 ΠΑ τη} 4 τὰ ἀΟς ρος » ει! ΟΡ] πρᾶ’ 
Β 15. πὰμι 1 ρτατηποατ! ν!ἀςφοτ,οὰπη ρτὸ η]ο τορομὶ 
πΘ Ρασμδ8 ἀδρθηάαι»οιΐπ 181] ρθοςσασίς. 

δεγν10. 

Λρπάτῃ (ΟΠ οἰτυι πο πὶ ἀττι ς πΉΙ1 φαίἀἀπὶ 
ϑΓΔ ΘΠ ἢ ΠΟΙ ΠΤ ἐς νος ἀρροτίαης.Ατα1}} 

το] Ἰοτὰ τη διά ϊταγιιπι Πρεγαθαῃ. Οὐατε ἔδς νί οὐ τ 
ἰουῖτοῦ ορ ζοϊδιη δά πη6 τηϊτίας,, χα αὐ ((γίρια {113 
ΔΗ ΩΣ αθθμἸοθτη ἀρρ]!σατιιγι, 

»Ἤ 

Τοομζε,. 

7 Αἰε:Ηος εηΐπη ὅζερο εἰδάργθοος δ, 48 τὸ 4:1" 
Ὕ ἀϊτεσιρίο. Ατα; ἢ Ἰά νοδ15{ὑρρεάϊτανῖ (οὐἰρίε" 

Γ5» ΠΟ. ἰθιιδ πη Π115 ἃ ἔογταπα ριζο μαθοζο. 

Οαἰϊιορίο. 

γοείος ἰη ἴπος ᾿ποάο., ὃζ Ζυοηοίάο ἐΘΟΙΠῚ 4. 
ΘατυτηΠτοσγοσο; ὃζ Π1Π} 44 ἴδ ορὰς μαρεᾶϊ 

τεααῖτγο, 1 σδηεῖθις απζοπη νυ 6; τα συ! θη ᾿ 
Ρτιπηὸ ναϊοτς, [8 νεγὸ ΠΏ] Π1πς πα Ἰρογορατο ραμάο1ϑ 
ας ἰατιβ ἐσοὸ ἀϊζοάο. ' 

“γί δεζις 

Ξν “ὁ 

΄ 

. ἜΝ 
βώ, Σὰ 

«ὐλν ὦ... 



᾿ 

᾿ὶ 

Ϊ 

ἸΕΡΙΒΤΟΙ Ἅ. ᾿Ἀἐ; 
ϑεγε10. 

Ν ψ ἘΠοηνέόζον τᾶς ΠΠτο τᾶς ἐχοίουϊαι (ὰπ; δζ Ρδ1- 
Ιοίορμαητες ὃζ ἀἀ πογταηζθ5. “1 αὐτοπη ἤατυς 

5181] εὔδ, ρα» το προσ θαθησαας νττατα ἔουτ 8. 

ΝΑΌΣ άδ ον ρακι γος ον 
αι. 

᾿ «. τ᾿ } ἃ ἰ κα. ὍΝ ἢ ; ἭΜΑ ἐν, τσ}. ζι " 

ον υκῶρρῃ ραποα τι οοἰ Πτυάίαι {ςΡ6Π5» αυδά α- 
᾿ ἬΝ. ἅτο ὅε πιθοῦ {πριν οἰξεάπι;οἰτέ4ο. Αττω αμο- 

ὙΦ Θ πο ἐπαϊτιι » οἤξάες ἰάειῃ ιοιπαάιηοαῦ ορο. 

ΠΣ 3.ΠῸ ἐπ 10 φ γρηοο. τὰς 

ἈΝ (ὑρετθαϑ ὅς τη ο᾽ομτθο πιεγοιγίςεϑ [τὰ ἔσο σα 

» ὁ]εῖο, ὅς ἀἰδι δ 15 ἀὐμάτου!θ. ᾿πηροταγόν ὁ ]ε. 5:6 

"ας ποταῆε δείαμα ὀδεάιεε ἐπι ᾿πδεητῖ. Τυ νέτὸ 

Τί ἰοιη (οτϊπεβιλι;ρτοπιρτὸ αα!άομι 
ἰαδεμάο;1- 

ΤΆ ΑΓ ΙΧ ἀυ το Ί οδεάτϊεπαο, . 

1} 5.5 ; ᾿ Το}. 

᾿ 7 [αἱ (αἱ 1} πλασῃᾳ σορια νῸ5 αἰὰπτ ἀρπάατγέ» 

ΟΝ νχριίαπι ἰη ἴοτο νϑηαπὶ ΘΧΡΟΙΔ[18, Νοϑ5 δυὸ» 

4115 νοις ντπλατ. Ν δἰ 5 ὅδ! ϑγγσηι ᾿Π ΠΟ] ΠΠλι15. ῷ 
ἡυδητὸ 

ἀυτοπι οατας ρυφαἸοπνπδ,ταπτὸ βα οἰ 
ὰ8.» 408 

πλαὺ 5 ποροῆατντὸ. ΜΙΠΚΙτΕ ἰσίταῦ ΠΕ] 
ολ405. 40] αὦ 

δὴ πα { ΒΠςΙἀπτρ αι ρυςοΠ1 ΔΟΟΘΡΕΠΕΙ» αὐτθεπε- 

Τριζμι αἰ πια ρτὸ δειιδῃοῖο τὸροτίτασι:. . ὁ 
Ὑ ᾿ « 2 1 [09] ; ἐλιϊδά ς τ ι 

9 νλῤγνάηνο Ἐρίοοβο.. 52.1.2) ἀγὺ 

Ῥοτίοθας εο5. 40] δὰ 
γί νγταῖς ΤΟΥΤΤΗΣ εἴ. 

( εὐοδξ δ η ρΟ 5 ὑπο τν
 ἐγεΐδυ δένεῖς- 

Ὀοτυμι ἀϊσηδην ξασυϊτατοιι ᾿παΘΠιΓΕ. Ῥεσφαῖυ δ 

δηΪη) ποη τοἰογάπαάμτ ἡ οἰ] γε 

αυΐδις ὃς τδηχδτιξας ἀτραίταςν δ νἧττας μ
αϊη ταῖς. 

γψογθογαηιἑαἰ ᾶ ρατίταγ Ηος Ἰσίταῦ ποῦς ἃς πτο- 

γάτα ἰπίθοῖτ, ὃς ἐγ θη ἅηι ΟΡ πΙΟΒς Ροῆταμα αἴειΠ 
τ: 

- ,ω ι ᾽ “4 

Αὐπίσογαμι οὔτι πιθι τ δ Πα ΔΒιοοΠς νιἀερδηλῦ 

παδὰ ες [ἰτοτὶς φαϊάθηι ἡρῇ5 05 νἱἀοημάο5 μιαρο- 

τοηλα5. ΟΟρη τα ἸΘΊ ΓΕ οδαἴα ἢ Ῥεγρεη Δα ΔΠλ] ΟἸτ
Ι ἃ» 

πο ρἰαηὸ τἰξταλϊοτα πλθ πη ΔΏΪΠ10111) ρυτα 5. Ετέ- 

Ὠΐπ ἧς τὰ φυϊάθιη ἰρίς, νῦ ορίῃοσ, ΘΠ Π1Π0 ἜΗΝ 

σου Πταπὶ παρτο 15» φαοά οχίριαι τἀ ΒΕ ΠΣ εσας 

υἴτατί εὐγαπι παῦε. Οὐαιπορυοιη οὐ ΡΓῸ πο Ὁ 15. 

Ἡς αΐαι ὃς πα δ] ὀρταζιην δι 6 (αἰατατε» δ {δὲ 

σοπλνόδοτγα ἄτα Ἐπ}. Ὁ Ὡδ, ΠΡ υ 

ῬϊοηγΠο Ερίζτορο: 

ἌΡ ταατα ἐρ το απι θοπᾶ γναϊεϊυάϊπε ρύα- 

. {ππα5»τοίοεῖδο δαζθπι τι ἀρτοτιδ, Τροῖὸ ἐ- 

πτπὶ {0 ςοηϊοΐῖο τοῦθο 51 400 ἰηΐμηξ ρεδᾶ ἀο- 

Ἰοτας ητο ου}δ.}6. ὃς εχ ἐὸ αποα ἀογῆλγο ΠΣ ροί- 

[τη,οχε[θητία ἡγαὶὰ ὃζ ἅΠΠΟΥ ατότεϊς.Αἀ μον ἘΠ! 

Ρυφοίδας εἰς οραϑ. ΡΥθο δὰ αστεηΣ ἀϊοο (ΟΠ τἰ5» Ρἰ4- 

ληὶ [)οῖ αν. τα οσὸ [πρεπαπηοῦο Ἰατχοτα 

ἘΞΑ: ταια ΡΥ ΊΠΥΔΟ ΠῚ βαδεὰ ργθοδτῃϑ ῃ ὑπ. ἀςὸ 

απὸ ροσσατα στάλα α ὅζ [ἢ αἰτα. Οὐδ 
ἢ ἃ! ἃ νοῦ ] 9 

τή ποηζατῃ οἱϊ αοά Ροβητ.» εὔδτὰ ἢ πη ΟΠΉ1651Π 

ψημιοείπ ἰθοτο5 τοϊετο γα (αἰτθη ρατίοπὶ αὐϊ-- 

ἤγογδ. ΑὐΠτῖθ “αλλ ςοἱογεἡγὸ, ὃ, ΔΠΠΙΩΣ ΠΌΓΡΟΤῚ (τ 

ΌΧΙ ΠῚ}.  Ὺ- 

ἙἘπμ[οῤῖο. 

ἘΠ᾽. ργαἠ αητ Πητηο 5 βτυπτν οὰπιπι6Ε 
ἠξισνοποιίησ, δά οχυέόπλαπῇ σαι τροΠ]ογαδ Θὲ 

ἴδ φυλιπὰ ριποΙρῖο» ὃς ρταοἰἌγι5 Αι} πῈ}8 ΠΗ: 

τὸ πὰης κεἰ ἴῃ ᾿ρΞιθα ΔΙασγίοσ ὅζ Πυάίοποῦ 

δίῃ. ἀπῖθα.» ὃς {παππᾶ εοπιοπομς ἐ0 1πτ 

Οατηδὶς » γε παϊΐαπι οὐ ττοη]5. ΕΠ Ἰσῃοτόῦ 

τἰ4-- 

ἢ: 2012 Ρτοῶυδβιις 

γ οὔ Τῆε γγείίεοπιε Τιυβὶ, ἰοπάοη 

: (αἱοιροτδν 

Ρ “Σεργίῳ. -- 
νονοΝ υδ σε ὐξεεαϊυξώμαν τὸ γράμμα- 

τὰ φιλοσοφῷ ἴα "τὸ «ἰδαινενία. γίνωσκε ὡς 

εἰδὲν ὅτε ζ κοι! οὐν τε τῷ συμφέϑεντος ᾿ζυφότερον, 
Μοτθρνίᾳ.. ᾿ 

( Αἱ βραχέα τό: μεγέθει σα γραφῶν, ὅτι φιλῶ 

οἴ ὶς τ μέμνημαι “είκνυμιμσίοιων ἐἴὲ κἡ αὐ τὸς ὥσ-. 

“τερἐγω»τξ Ὁ δείξεις ὅπερ ἐγὼ. ᾿ ὅπ 

γπεΎΛοἐϑ ὅν “τος Αἰγύήιῳς ἡ. μὰ δ χΣ 

ἐν χ) ταξ ὑσξρηφανοῖς ΄ ἐταιόθον ὅτῳ ποιό- 

σας 1. χα ὅπιταῆν βελομῦρας τοῖς ρα" 

καρ, ἀλλ᾽ ὠκέναι μδρ ἴστεσι χ) ϑεροτ συν ὅταν κε: 

λαϊωσι. σὲ δὲ λᾳϊοδὰ τιν κοδινϑιαν δοτο μιῇ ν 16: 

λόθὼν μὸν φ ἑτοίμως οὐὑγγεικούων «ὲ οὐδὲ μόλις. ! 

' ἡ Ἰωαύνῃ. -Ἔξας. 

ει ο Οὐν οἷνον ἢ κνίσθιον φασὶν οὕτω πολιυι ἔχειν ὑ. 

μαξ: ὡς κἡ ἐπ ἀποφὰς αὐδ' ὀχατϑεῶτ ἡμεῖς 

ἣ οἱ ἢ᾽ σύϑον οἰχεντες .ἀΐλας υδὺ συτυχουρὰρ ἂμ.- 

πόλοις. ταὶ ὃ ποῦ ὑμῶν κοκχαειζομδρ ὅτως οὔσαι- 

γκονέφεοῦν » ὅτι κοὶ αὐαῇιοιότερον. πέμψετε οτεδ τοὶ 
πᾶραμοῖς οσῤκοίυῦτας εἰς ἔτος. ἡ λὴψό μᾶνοι δ τιμὴν 

ἢ χώραν αὐτὶ χώθιζος ἀποιτησοντες. 
Αβραμίῳ δχισκόστῳ. 

ὴ : Ν ὩΣ νῶν ΨΔΑΛ γ. οὐ , , 

᾽ Ϊ Τ Δο, τορὸς αγνόγος ἀρεῖ τοὺς ολλοντας ἡρῶ- 
ν» 235... 2 ᾿ Υ γγρ«ς ."Ν 

ἡ φεινγ)}0) κου μῆκος δχ)ζυτεῖν 
ὦ ᾿Ὶ εὐ αμαν 

ΨῊΣ ωρ ; αἱ» Εὶ 4 Εἰ: ΓΗ͂Σ Ὁ ὕλαν, το “τὸ 

οΐων αξίαν ὁὺΡ νι ΟΡ τ βζ9: )ὺ 5 ΦΟρΜΤ, θΙΒ ΤΟΙ 

πρῴϊας σιν ἐΓγεῖρθιν. ἀφ ὧν κὸ}} τὰ τὸ ΦῸ οφετείας 

ἐλέ[χε), α]) το ὃ αρθ2 Οὐ μεκϑολοξυθοκ. ἐ-- 

ὅταν τῶτο τοίγυκυ ἡμίν χ9} Σ ὐαξολίω πεποίηκε, κοὴ 

. πὸ ϑοκόιν ἐπελυ κι αἷδιἔϑηε φίλων γὸ ἐδόξα μδρ 

ἐμνημ9ν εἰν ζοροξς αὐζοιὶ μι δὲ ἡραάμμίασι φανέ
νῆς. 

νοι τοίνυυ τίω αἰ ἥαν καὶ δπκοπτῶν τί φιλίαν
, μὴ 

παντελῶς τίω ἐμίων ἀξέξαμον νομίσῃς ὄχζονοιον, 

οὐσὲ γαρ οὐδὲ αὐτὸς οἵίαι, τίου τοιαύτ δ κοχίζῳ 

ἐπείγη πτϑοαλρεσιν ἥτις μιπϑος ομῦ ἐσφαλοίας 

πίε φοέντικεν. ἀὔχου τοίνιωυ δὲ ἡμδῖ!: τῦτο γ
οὶρ ἃεῤ- 

μοὶ ποθεινὸν καὶ σωτήρ λον. 9) σοὶ φοροσφιλὲς ἀτιο 

ΚΟΥ Ἐν τον ον 
τς Αἰοϑυσιῷ Ἐπισεοστῳ,. 

Κα λα βόν σὰ Ὁ ἘΣ: ςολὴν ὑγιαάνων. αὐ τυπιςέλλω 

αν ΟΝ σοι νοσῶν. γοσοὶ δὲ Φκεῖναι τὰ εἰωϑέτα. ἐν 

οἷς ἀλλήριο τοί τὸ Ρ φορητα 47) πο ΠΩ,» το δα 
τῷ 

μὴ δῇ καϑούσι κᾷκα: καὶ τὸ ἐρᾷν ϑανατθ, φορὲς 

παὐτο δ χῶν δε ΤΙ ὑμετέρφον. αὐχῶν . λέγω Ἐ0, 

ἐοι δῶν. ἘΣ δυσωπεὶν δ ϑτόν; ὡς ἐγὼ πολλ
ακὶς ἤδὲὴ 

᾽ὼ τὸ κοινεὦ κο τὰ ἴσια ἀιάτίωυ οὐξώμίω. τοιοῦ τὸν 

δον ΩΣ β ! εἐἰαὶ ΚΣ πολλαί. εἰδεὲ τι ποῤ ὑμδῳ 

“ρητοι τοιξτον ὃ δια αιτο αὐ εἰ Κοὶ μὴ τὸ πᾶν ἀνέ: 

Χῶν δ) πενὼν, ἀλλ ἀφαιρξιν μόρος; πῴαπε τάχιςτο; 

κ ξοήθει! Φίλ8 στόματι. τιν κἀς 

μένας Ευσεβίῷῳ. 

7 αὐ ἥδύήπαων λέγησι τοὺ αῤίςους, ἐπ᾿ ξισδὰν εἰς 
ΒΩ. ...» ἡ ν 95 ΠΥῸΝ ἣν ἈΕΜΥΤῚ 

ΠΣ ἔλθωσιν, ἢ τὰ τελόύταμα βελτιοῖς 
ἡ 

τὰ σοῷταὰ δὴν δρόμων. χαὶ ὃ χαλὸς Ακυλῖνθ
΄, φι- 

ΣΕ ΘΗΣ γτνεὶ ἘΣ τ ΩΝ Ὁ. 2 
λοτιμότεθος δεν οΨ (οἷς “πόνοις ΚΕΝ βδλλον, Ἢ γεοι-- 

λα! χὴἡ φονϑυ 670) ἐδὲὸ οὐδὲν εἶδος αἰγνοῖσοι παρ" 



54 
δείας. του δὲ αἰρὶ ἀυτεῖ πωλαμοιυὶ ἐπείνοις ὅχισεῖ-. 

ξαι μικοφεζ. αἱ τοιαῦται εὲ 2Ἶ νέων δχιϑυμίαι,βί.. 

βλων δγχιδέοντα) “πλήϑοις, τῶτο δὲ οὐκ οὐ γβύοιτο, 

εἰμὴ παρείη χευσύς. 
Τελιανα. 

Πεδη μησέτις ἡμὶν ἐν αὶ ὑμετέρας. κἡ δὲ υἱὸν ἐπ 

παρόμδιος δὶ λόγες. ἐγὼ ὃ ἰδὼν αὔδρα λίαν 
δὔτερη Κ) ὡς αἢ τύχη ΚΣ ἀπάταις ἀσόυϑρμον, ἠρφότων 

τἰ τγοιᾳ εἴη τῳ ξένῳ. Τὴ παρόντων δέ τις εἰσίναι 

δοκῶν. Μαχῴολος ἔφησεν. ἐγὼ δὲ ὡς ἤχεσοι το, Μα- 

χῴριος,πνυ γε φίω͵ εἴπερ οὐκ ἐπεδημησεν. 

Τῷ ὠτώ. 

Πές εἰλζ σοι γωμουῦτι. κοὺ συγγνώμζω ἔχω 

μέλ γώμον σνγώντι, σὲ γερ ὅξιν ὡς ἔοικεν ἐ- 

σινὶ παῤῥησία, δεσδεμδῥῳ γιυωαικρίαις ἀπάτας. 

Ῥούφῳ Σχολαςικᾷ. 

Ογος ζ21 παλαιός «μὴ ῥᾳδίως 
χίλικας ἀλη- 

θεύφν.ἃ δέδοικα μὺκικίαν δων,ὠκοινωνησάας 

αὐτὴ κοὴ τὴν φόπων.πϑ γὸ τὼ γράμματα. σῷ ἢ τὸ 

συωεχῶ δχιςένλε,».ἦ ὃχ αὕτη μδἣὺ δ ἡ ὐσύδζεσις. 

μοι δὲ λόγος ιἰπύογέσις. ἐμὲ μδρ λυπεῖδϑαι 

ποιῶν. σὲ δὲ κίλικᾳ δεκνύων. 

ΟΣ 
“κίως πὰ ...} ̓  

ΙΔ 

Ἐπιςολὴ «οὡς ἵπααῤχον- 

ν᾿ δ ΤᾺ τὰ τὸ Πυϑαρόραν ἐξ αὐ ϑοώπων “.- 

φ νέϑιι.οὐσέποχκο. δγυσκεδασθήσεοη τὸ 
Ε] ε Ε] ᾿ ᾿] 

ἡ ἀνθ φισμφι ΦΠ δμαληδ. ἐς τὸν ἐμιαυ- 

"τὸ γῷ ϑυμὸν ἐβαλόμαν. ἐπεὶ δὲ πὼρ ἐλ- 

πίδας ἀἰσσερ δπὸ ναὸς μεγάλας φορτίδος ἐν ἐρήμῳ 

πελάγη λυϑείσας ; ἄρλΘ ἀἄζλοσε φορόύμδμοι 

ἐπεασαῤημδω, ὅσιον κεἰ μὲ μνῶδυοι δ τήνου σείων 

καὶ σεμνῶν ὐἷὸοσ γγελιμώτων, μηδὲ κοινὼ ποιέϊ- 

ἕω ταὶ σοφίας ἀγοϑτὶ , Οἷς μὴ σὴ ὄναρ ταὶ ψυ-
 

χας πεχαϑειρῥδροις. οὐ γάρ ϑέμις ὀρέγην τοῖς ἐ- 

παντῶσι τοὶ μΟ᾽ Ὁ σούτων ἀγώνων ποριϑέντα, οὐδὲ 

«ἀρ βεβάλοις τὰ τῶν ἐλόυσινίαιν ϑεαῖν μυςήρμα 

ο)ηγε αι, κατ᾽ Ἰσύτ ὰ δὲ ἀσδεκοι ποὺ σεβέε
ς ἀμ- 

φότεοοι οἱ ταῦτα φρώξωντες. καλὸν ἢ αὐαλογίζε- 

ἐγδυόμεγα δεκτικοὶ δἰ τήνον λόγων. κα ϑϑοίπερ .
ὃ 

Ὥς χὼ μησέποιζο ολυησομδῥαν ὠξέταλον, τὸν αὐ-. 

σὰν ὃ δαιμόνι)" τρόπον αὐὴηρ. παρεσμόῦαζέ τοὺς 

ὈΙΥΕΆΘΟΚΥΜ ΘΚΑΘΟΚΥΜ 
ὃ νοῖογοβ [πα ἰαυάς5 ποι]5 δί πγαϊουῖθυ8 οὐ ουτεῖ, 

ἘϊυΐΏοάὶ ἐπιοηιηι σπρὶ ἀ ταῖς 5, ΟΡ μαροῦ ον ῇ 

τὰπα πλαϊτιτυά!ης. Ηος γεγὸ ποι ροτοῖὶ βοτὶ 
»,11] 

Ριαἰϊτὸ {τ, αὐταπι. 
Ιμἰΐάποι 

ἢ ρων" εἷξ φυϊάαηι ἀριϊά Π05 ἀε νεϊετ5 Οὐ!" 

Ε Ζοιις ἃς ἰἴυμι οἀ Ὀοπας 1ἰτεγὰβ ἃς ἀϊίορὶ 

λαάυχὶς. Ἐσὸ νοτὸ οπιν! ἀογθ τη μοπηηετη 86Π| 

ἄν οὔϊε πτορ! "σε πν, ὅς φαϊραία! 5 βαυδιρυδεχροίς 

ταπι» τοράθαιη φιοάηαπι οες μοί [τὶ ηοπλέ: 

Οὐυϊάαπι εχ Ῥταίθητίθυ5 ἡ (ςὶτς νἱ ἀοράτους Ἂν 

φαχ ιϑἰ αι» Βοῦτυς. Ατερο οπη αὐά ἴδηι δ λεᾶ- 

Τἰ αϑοΡ᾽ αινὸ ἰπαυαιν, ἢ ποη Ρογ συ ΠΆΓΟΙΣ, ' 

Ἑλάεν». 

ἀτονα εἰδὶ ηυρτίας ἀσεπαι Ἐταυ!άςηὶ γ ΘΠ]: ̓  

δὶ ἀο τασεητὶ ροήξ πιιρτῖα» Ν 45 ἘΠ11 ε γ]]ῸΥ 

νἱάστας» Πἰρεγτας ἰΙοαπςῃ αΪ», αυΐ τα οὶ ἩΠΠοσεϑ 

νἱῃέζιβ τοποίατ. : » Ὡ; 

ΒΙφΡοδι οία το. Ν 

Ετως ἀιδυι ἢ: ΟἽΠςες πο (μοὸ ἀΐςοτε νε΄ 

τὰν. τ πὸ ππεῖῦο ἢς οοηίροξεα Οἰ μὰ χω 

ΠΊΟΥΙΠῚ δείαπν σομηπλαπίοηθαιν οὐ οὰ γΕΠΟΓΙδ.ς 

δ᾽ οηΐτι τοιαδὶ γε αός ὃς σγεργα ᾿ἱτογαγά τ 

ῇο ὁ Αὐτ πὸ δὶς 114 ΡτομλΠΠο,[ςά Ἰηδηἤείογθι
ο Γ΄ 

τὰπ ργουηηῆο ; τὶ χυϊάξ αἀξετει}8 υϑα τοίη! τέ 

γοτὸ ΟἸ ἰσοαι ο ες. 

προ πάλον. 

Α 

ΤΟΥ 91015 ΡΥΤΒΑΘΟΚΙΟΙ.Ἅ 
Ἐρίβοϊα αἰ Ἡϊρρανοίηηε, 

ἐτ “) Οἤαματα εχ ποπιίηυίη οὐίοττίο ᾿γ 

Νὴ τμαρογας ἀςςοῖπε, πυιῃασαπα 1140} 

59 Ὁ Υ τοσπι!πάιχινῖ ἀποιρυϊογυμι ςὔρις 

β δ σατίοηςπι ἀ ρον ημι 1τ] ρυκαγέ. 0 

ἜΑ ΨΑ ᾿ἀἴαι γετὸ ργάτον ἤροπι» ψυδί! ἃ πᾶ: 
πιάση ὑΠΟΙτΙά6 ἰη ἀοίοττο Ρεΐασο αρηπεκξια; ΑΠ5 

αἰ τὸ ἀο]ατὶ ἀἸστορατὶ ἔαπτ., [Δηξϊμηι εἰ εὐἰατὴ ΜΙ 

ἀτή πογιαι ὃς στα ΠΠτλόσιιη) ες ργαςορτοτῇ Π)0΄ 

ταούςηὶ εἰς,ποηας σοπημηθηϊοαύς ἱἀρίοητία Ὁ," 

[19 {αΐ πε ἰπ [σπηηο υ! 46π} Δ] ΠῚ 15 παἥάατ {πη 

ας ρυχρατί. ΝΟ δηΐπὰ ἔα8 οἱ αι θυα!ς ρουῖρεῖν 

αιὰ ταητὶς ἰαουί δια οοτηραγαῖα ἔμπτ, ὩεαῈ 6}}Δ 
ρτορμαηὶς ἀσάγιηι ΕἸδὰ πη αγυτη 1) οατι1Π) πὸ μυ 

τία οοπηπηοιηοταῖο. ΖΕ απὲ γετὸ ἔμητ ἱπιιΈ| δ. 11" 

ρἤρνεγι]ας αὶ μας ξλοίαης. Ῥαγ εἰξ δυζεπι ἁηΐπιο 

τορυζαζε » αυὰπι ΟΠ πη το ΠΊρι15 ΘΠ ΘΓ ΟΠτΟ5 (ΟἿ 

[ἀπιρίδτίπνιιβ,α 1 Ἰοἰ ἐπ ἀ15 πηδου! !5»αυα ἴῃ ρεδο ον!" 

Ῥι5 ποίιτις πἰδάεγαητ» ἀόπες απ 86 ριατοιΡ 

ΔΔη 85» Οαραοο5 οἰμ5 αἰ ρυτατοητπη ἂς {εὐταοπαπι 

᾿υφάδτετημς. Οὐοπιδάτηοαάᾷ οηΐπι τ έζοτεϑ {3 Υϑ: 

{πἰπηοπτα πα τἰπέξυγαπι ἀςοίρετς ἀεθεπτ ἢ υηρε" 

ἄο ἐχρυσρϑηῖ ντ πο] υταῃὶ τ ξαγατη παριραηῖ» 

{πα πιιηήπδηι Ἐχίμ ροίπτ,, εὐπάοπὶ πιοάσπαγ" 

αἰ] ΠπῈ5 » Ργραγαραῖ 605 4] δῇιοτε ΡΔΙ οἹΟ 

ΡΒία τεπεύβητογ » ἢς ΚἈ]]εγεῖον 40 μ15. 4105 »" 

πος ποπείιόΐηιις βιῖατος εἱς ἐρεπι μαρυῆξῖ, 

φιλρσοφίας ἐρᾳϑϑέντας , ὅπως μὴ ὀβαψόϑὴ κἴξ τινὰ δι ἐλπιζομϑῥων ἐσεῖ γα! κρα
λων χαηαϑθθν» 

Νίοι 6Π1Π2 
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ἘΡΑΒΥΘΈΕ ΝΣ: 

Νίοῖ δηΐπὶ αἀπίτει! πᾶ οτμάϊξϊοποιι ιτα αραῖ»πε- 

ας σὸς οβαυῖρις (ορμΐαγαμ
α να Θ15 χἀοϊείςξ- 

το 5 {ΠΡ Πσατνι}} θομα αὺῦ νοι ἀοσορητο8) [ο« ἀ181- 

Πατιτι Πι!Πγαια τί! γ 4116 τοττι} [οἱοητίατα τεηθραξ. 

{ΠῚ νογὸ 1π ργατθχτιμι ΔἀΠιδοηζοβ εἶτ ἀοξε
81}» 

αὐθϊτα ὃς ἀνταριΠὰ ἐαοίσης ἰγύοτίτῖϑ ποι ττὸ ας τες 

πηοτὸ Δἀο]οίςοητῖρι5. (πα «αὐ οεἰξ αυαμιοῦγο πὶ 

4ΠΠΠο 165 ὃς ἰτηριιάθηῖθϑ οἰηοιϊδηι ίμοϑ 
αὐ ϊτοτο5.1ἢ- 

ουΐσαης οαΐπα πιοιίδας σοπ ΗΠ5 ὃς ται 15, Τεο- 

τδίηλτα δι οτατίοῃος Πρετας.. Οοιπδἀπιοάμῃ)» { 

415 ἱπ ργογαμαππι ρατειμι ζαπῸ αοἰατο ρίθμμη); 

τ Γαμίας ραγαμλ»ὃζ ἀπ αςϊάαπι Δα απ» δὲ οςαπῦ ροῦπ 

ται, ὃς Δαιαῃι δα πἰΒΊ πὶ τεάϊσὶτ» εαάθπι ΕὉ8Πὶ 

τατίο οἵδ οοτιιπλ, 11 Πς ἀοσοπξ δύ ἀοσοπτα, Ποη8 

ομΪπη ἂς ργοξαμα! σε ἤρίτο8 οἰγοα πη ΠζΟ ὃς οοὐ ἐο- 

ταν 41 ηοὴ ρατὰ ταϊεαπτοτρίππαῖ
ὶ σποσας ΟΠΩΟ 

τλοάοιτῖαμα ἃζ πυαυ πρυά!πειη 
ἂς τατιοποῃ οί τς 

τἀ τοίη οοπίροξει συ! δηλ δ ρουῖς αὐέξαμα: [θεὰ 

δἰξοῖα πα ς σαιηα 11; ΟΠλΠ 15 σΟΠΟΓῚΣ τΔ}1τ|8»0Χ- 

οτοίθηζὸ ς ὃς ππροάιξηζα5» ΠΕα 6 Πηοητος ργοίρὶ-. 

σοτα ταὶ ἰομοιή, Ἀϊομοίμαδο δυζέπι Ριανὰπα πιδξζες 

ΘαΥ ΓΟ [69 ᾿πτοιρογαητλᾷ ὡς ααατὶ τίμα). Δη
ι- 

δα νοτὸ Πιπεουμᾶ!Πἔμπια. ἘΣ ΤΠ τετηρεγα πᾶ ἰρὶ- 

τιν Ριοσουπυίηδης [ςεἰ γᾶ» δ τοπλυϊοητῖα ἂς Ρογθ- 

0165, δὲ ἀὈΠοτιεητεβ ἃ παταΓᾶ γοϊιρταῖεβ » 414 Ὁ ς 

πήροῦι5 ΘΠ ΠΤν νοι ΘὨτΙΟΥ 65» χα τηοττὸ δέρτα- 

οἰρισία ἐτηροἸ ]οητοσ. Τδτι 6.11} αυϊ
ριάαῃι νἱην δα - 

δι δαογαης ἢ ] ἀἰπ6 8.» ντ Θά Χ τπαϊτρυϑγηεαας ἃ 

ΠΠαθυς ΑὈ(πογόην, ἃς νἱοἰαητοβ ἰΘρεπλβά
γεεα» οἷς 

ὑταζθιὴ ἄτα τοσοιη 9 δ οὐποοηῖος σα ]τ05 αΆ1] 

σἀρτίτιος αὐ οχιγθηγαη ΘΧΊΓΙΠῚ νίαι ὃς νἱοἰθητιδηι 

ΤΩΡ ας Ἐχ Απατγίτια ῬΓΟΘΊΘΠΘΠΓΩΣ ταρίηα;,
 ῬΑΓΓΙΟΙΣ 

ἀἸα, Ἀου ] σα, ν Ἔπθῃοσιπι [ραυποηος ὃς αυαο.Π0} 

ἔχης ἰς αθτηΐά. Οροττεῦ ἰσίταῦ ῥεϊπυὰαι φγ} 85
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ααιθις ἢϊ αἴςέζιις πατεαπτατο
ὶ ρα! ἴοττο» ὃζ οὐ ΠΡ. 

1 γι πλ δ τί 5 Οχραῦσαγς » δ τατϊοηδ Ὁ [5 αβοξιρ. 

νἱηάίοςατο.,, ἂς ται ἀσπλῖπι θΟΠ] αἰ! πλϊίσοτο 

δῖσιο τταάοτς Οὐ ἀϊά! ΠῚ αυ!άθπι ΗἸρραγομε 

[πρτηο {ξππάϊα» αἴ ποῃ οχθουτιῖδ 68 ὃ ρύφοίαγε ρος" 

ἀλη φἰςοΐας Ιαυτιτί45 ἀοραεα{Ἐ ὰ Πα ρα5 Ὑἱ ΠΟ] 0 

ΠΡΟΥΑΣΙ ΠΟΙ: οφοσγίοραζ. Μιὰ
 νοτὸ ἀΐοαηεν ΓΕΡᾺ 

᾿ιοὲ ογίατη ρα ΠΟ ὉΡΒατῚ; χιοά Ῥγιμαρονᾶβ τοουία- 

υἱτρηαὶ ὕγαυια ἴμα Πα: ρτοροῖτ
!5 πολ ΠΊΘΠΓ5 ἃς 

Ῥιχοορεῖς.,, νϑίαϊε σα! 4υδιῃ ΕΧΕΓΑ β  απὶτγδάἐ- 

γ8. ΠΙᾺ νογὸ οὐαὶ πναΐτιβ ρΘΟ11115 [εὐυλοηο5 ροῆει 

νϑηφογομοίαίτ. 56 ἐσείξατοῃι ἃζ ρ
αγοητί5 ἐπηρε τ 

ἐπ Ἰσαυ τ αυτο ΡΟτ 5 ἃς ΔΓ 118 οΠδ. Αἰπηζαιῖι- 

ἴδτη Γλαιπο παοτίθητοπι 84 Πα [ας 6|1α μος ΔΕ 

Ῥγχοορτιπα. Ατηοϑ οὐπι ἤπιας νῖτι, ἢ 

ἜΥρα ΠῚ μπν σοτἠηυι5οΐοα σο
πθεπτο υ (ὑπνὰ8 τγαπ 

διοίοτος. ΦῚ ἰσίταῦ πτατάῦι8 ξι6Γ15» 

ἘΞ. ΘΌ ΠῚ τ] ]. 

Ἐρίβοια, οἀιναβίὶς γθρῖ5 ον}; «ἦ Ῥ0- 

ἐγογαίοη; ῬγηηΟῖΡΘθΉΙ ςαριὴ 4η. 909} 

ων Ονηηϊά ργο[γ6} 4 
[ξοιράα. 

τασαπάσπι 6 48- Μαίς Ῥοϊϊογατὶ Ἰοΐζ. : α[ις Ῥοϊϊοτατὶ {το ἀἸοῖ βεπο ἀροίε. ΜιΙδ: 
ἄἀϊτο διαίουι ἃς μοίριτειι 

ΑΙ Πολυκρῴτει ὧδε λέγ "σὺ 

σῃ 2012 Ρτοῶυδβι ις 

γ οἴ Τῇ ννεϊεοπια Τευβὶ, ἰοπέάοη 

, κξ 4 Ν ΡΣ 

υδροι τῶν ἴηνε δυκσκαλίαν,πολα τὴ
 δ νὰ ὁρὼνἘ 

οἡ τεδὸ πος 

Ἰρτάδογιἤη παϊ- 

Ἶ 45 
3. δ ; ’ δ ω : “,ΔΚ Ὧν 

ἐγὸ λιβδηλου ὦ, ἐπερόύετο λότοις. θὲ ταν ας αἱ 
. Ν ΤΥ Ὁ" ) ᾿] ᾽ ἜΝ. ἐ 3. 5 ἦν 

πολλοὶ τὴν σοφιστῶν πῶς νέῶως ἐμυπλΈκ οὐ τ πον ον 

Αδαδ "͵ φ 3 ν ᾽ , ἰ 

ρήγνον χολάζονξἑς. αλλὼ σείων τὲ 1 αὐ
ϑρονπίνων 

-. 
, πο: ͵ ᾿ ε 

τοραϊοτων ἴω ἔχ: ςτμων.οἱ 5 πρέφυιῷ ποιγ
σοίς 

ΨῪ 

͵ ᾿ 5 ͵ ᾿ π ΠΝ Ἷ 

σουγην δυοντες 8 10) κοσ μον» εἰσι ὡς τυ χε τὼς ἤξως. 

τοιγαρὃν γελοποις ὅ χ) τοοωλλέὲϊς ἀπεργαζοντῶ 

τοιὶ ἀχόονίας. ἐἶκιρναντι γὸ ἤθεσι τείοο Γωδύοις " 

») ϑολεροῖς ϑυωρβή κοΐ τὸ λόγοις ἐλουϑεροις 
κατ 

ϑαπερ ὃ εἴτις εἰς φρέαρ βαϑὺυ βορξόρε πλῆρες εἴς. 

χέας Κρ ϑαθ9ν 1} διφδὲς ὑσωρ, τὸν ᾧ ξύρβορον 
ἐτώ- 

οαξε κὴ τὸ ὕξαρ ἡφαϑισεν, ὃ αὐτὸς ὃ ῥόπος  ἑτ
ὼ 

σιοβνυσκὄν τον τὸ Ἀ) εἰ, δι σκουδμων. πυκναὶ γὸ κ) βα- 

ϑεῖαι λόχ μαι δὲ τας φρένας χὰ Ὁ καροϊΐαν ἐμιπτε-- 

φύκαντι Τ᾿ μὴ ἀφόιρῶς ὀργια δ) ζν τον, ττὰν τὸ ὧἀμθ- 

Θϑν τὴ ωρῷον τ λογιεικὸν δα σκιὰ ζε σοι τος Φανῆ-. 

᾿ μδυ αὐξηϑίν.:ἐγκαζασεούκαντ δὲ τῷ σδασῳ ττῳ 

παντοῖα! κοπότητες ὠκξοσκόμδνα
ι κ᾽ κω λυύξσου κ) 

μηδαμαΐς ἐῶστῃ φοδϑϑψαι δ
ὶ λόγον. ὀνομαξαιμε 

ἢ κυϑῷτοῦ ἐπελϑων αὐπὴν Ἰας ματερ ας, ἀκρασίην τὸ 

Ἀἡ πὸ εονεξίζω. ἄμφω ἢ πολύγονοι πεφύκαντι. το
ς 

μδι ὦν ἀκρασίας ὡξεβλάςησειν ἄϑεσμοι
 καὶ μιέβαὴ 

2) φϑυραι. . φοῷ φύσιν ἡοίογαι. ἡ 6) στρ εἶδα Ἤγες 

ὁρμαὶ μέγ! Θεινώτων ἢ κρημνῶν 
ὡπκοϊ ὠώχασαι. ἡ δὴ 

[αὐ τνας ἡγαΐκασειν ἤχιϑυμίαι, μή ὁ κοτίρφν μηξ 

ϑυγατέρφν Στὸ γε οῦς κὸ δὴ παρε
ωστί μδναρνόμον "ὰ 

ποιτίρᾳ καὶ πόλιν χὴ τύθαννον, ὀκΦἴῈ, 
αγαγϑσομτες 

ἀγηῶνας, ὡς αἱ χμαλώτοις δι δ ἔδζωτο
ν ὄλεθρον 

Τὴ βίας ἀΐαστω κατέςτισαν.Ταξ
 3 “πλεονεξίας ὧκ-- 

πεφύχαντι,αὐπιγ οὐ το καὶ ποίου τονίαι ἱ
εροσυλίαι: 

φαρικανεἶαι, ϑὴ ὕσω τούτων ἀἐδέλφα
, δεῖ ὃν τὸ γὲ 

φῳρῶζντας ὕλας ,οὺ «δια! τήτ αι (υταΐᾷ παϑ
η.πῦ- 

οἱ καὶ σιδάρῳ καὶ πάσεις μιη λαινάις ὀκκαϑείρανί
α; 

καὶ ῥνσοί αϑρον δ λογισμὸν ἐλαὔϑε
ρον δὰ Τσώτων 

πωϑύων νίκα φυτόζοντώ 7! χρηφον ἀυτ
ω ωήοφ- 

φιϑομδυ. Αἴπερ ἔμοιϑες υδρ ἵπασαρχε 
ἐμ απουοδς: 

οὐκ, ἐτήργσεες οἱ ἡ ὦ ἡδρνο)ς γόί σεό
μδιμος σιφελικᾶς 

πολυΐξλείας. α κα χρὴν τὸ ορέϑ
αι δούτερον. λείοντι 

Ὁ πολλοί σε (6 δα μοσία φἰ λοσοφέν.ὅπορ
 ἀποιξίωσε 

Πυϑειρφόρας ὅς ̓ ξ «αμοῖ τῷ ὠ»ε ϑυγα ἡ πολιπου. 

μνώμοτα οὐδακαίαϑέρϑιος ἐπέ
σκανψε μηδὲν) 

ὠκτὸς τὰς οἰκίαι «ὐοα σδιδόμ
δρ.α 5 ενώ μένα “Ολ, 

λαίν χρημάτων δστοοδάνοι ποὺς 
λόϊως, ἐκ ἐβελήθη: 

ινίαν δὲ καὶ τὰς τῷ πατοες χισκά
νμας ἐνόμιζε 

υσοῦ τιυμωτέρᾳς ἔμδϑυ.φαντ δ
ὲ ὅτι κὶ Δαμὼ βνάώ 

τ ναι Βισιλίᾳ τῇ ἑαυ ϑυγα
 ἡ ἂν αὐτὰν ἔλιςο.-- 

λῶν ἀπίςφλον ἄμεμες δὲ αὐώνες ἐόντες, οὐ γνησ
ίως 

ἀυτ ποτιφερόμεϑα. ὠλχλὰ (άται τὰν ὁμο- 

λογμιαν γιγνοίμυδτε, εἰ μδὺὶ οὐ μεΐαβάλ
οιο, χαρή- 

σομαι.εἰ δὲ μὴ, τέθνακαᾷ μοι. 

Ἐπιςολὴ Αμώσισδος δασιλέως αἰγύπιε ποὺ
ς Πο» 

λυκράτίω αῤχονΐᾳ στό
ν φίλον ἀυτῷ 

πὸὶ πανία αὐτυχϑντα. 
μδὸ πυνϑείνε ὥς αὐονα φίλον ᾷ ξεῖνον οὗ “ρήσσονΐῷ,. 

ἰ 
᾿] 
Η 

Ϊ 
Ἧ 

᾿ 
Ν᾿ ὁ 



4536 
Ε ἰω δὰ εἐ ᾿ ᾽ ᾽ "ἢ 

ἐμοὶ δὲ αὐ σαὶ μιργοίλαι σὐτυχίω οὐκ ἀρέσκουσι τὸ 
“ον νὰ 7 ὲ Ψ ) 

ὥτῖον δχιςα μδῥ».ὡς ἐς; ῷ ϑονε οὐν ρῶς βέλομαι 
Ἄ 8:5. ῷ εὖ ΄ Ν ͵ 3 ] ᾿λ 

"ἡ αὐτὸς Ὁ τ᾽ αὖ κη εἴων, το μδρ τι ὁ τυχοφὺ τ Ὡρὴ 
λ. ἃ, εἶδ ἈΝ γν Γμφτων,τὸ ἢ φοϑςη]α ιν. 10 ὅτω δῥαφέρᾳν ὃ αἰῶνα 

Ε κω ΨΥ Ι ᾿ ᾽ ͵ " ͵ 

ἐναλλὰξ ὠρὔσσων ἡ δὐτυχεᾷν τοὶ πενίᾳ. ἐδένα [χῤ- 
, ν ΜΠ Ε Ι ς εἰ 5 ᾿ ἂρ. ὦ 

κῳ λόΐῳ οἶδα ἐπεστις ὅςτις Ἑξεος ἐ κᾳκῶς ἐτελσῦ.- 
͵7υν:ε ᾽ ,ὔ ᾿ ͵ ν, ὦ; τῷ Ν 

(7,1... τοόφῥῥιζος ὄυτυγέων {12 ποινζζ. σὺ νυν ἐμϑὶ σῷ 
2 7 τ ᾿ ᾽ , ! ΄ 

ϑόμϑρος ποίησον τϑὸς ας δὔτυγιως τοι οἴει φροντῖ- 
ἡ κ ἐν φ ͵ γ οἷ οἷν ᾿ 

σας τὸ»ἀν σῦροις ἐόντοι πλείς αὶ ἀξίον,κὴ ἔπτ ᾧ σύ ὅστο 
͵ ΄ ὍΔ’ λ ω ͵ “Ὁ »ν ἀφ 

λουδύῳ καλιςω Τ Μυ ην ὠλγήσῴς, τῶτο ὁπόξαλε 
ς ε΄ ͵ ξ Ε " ͵ » Π 

ὅτως οκῶς μὴ.5}} ὑξοι ἐξ αὐθρωτιοις. ἢν τε μὴ ςγαλ- 

λοὶξ ἤδει τοὺ πὸ 7Τέτε αἱ σὐτυχίαι τοι τσ σι πείθασι 
«οοφανίπίωσι,ρόπῳ τ Φ ἐμυεῦ ὑποκήίμϑμῳ ἄϊοεο. 

ει 
τ. 

ἘΠῚΙΣ 

ὈΙΝΕΚΘΟΆΥΜ ΌΒΕΒΟΘΟΟΚΥΜ 
γετζὸ τα πιᾶρῃ] Πιοςς 1:8 Ποὴ ΡΙ αςοηζ 4] πιμὲΒ 
ρΡχοδὲ ποι",ραπδμι Πὶ πξν τῊ ὑπὲ Ἐὶ αιοάδιποάο 
τρίς, νοϊο, αῖθι Ρεης σαρίο,εοϑ ἰη {15 τοθιι5 ρα" 

τι ἔχαοητε,ραντίνη πη τα ἔοιταμα ντί» δι ἔς χτρὰς 
τατ] 5 ν)οΙθιι5 απ τη Πρ ΓΘ» ΠΟΠ ἴῃ οτμπὶρα ἴοτ- 
ταησῖος οἰἴρ, Νουα πεῖη δηλ τὴς ἀγα ΠΊ6ΠΉΠ1»} 

αυΐ ἀπιου[ις ποι πηα]ὰὲ νίταιη ΠΟΤ τ » ΡΓΙΟΙΙ οτρηϊά 
ἰφου]ο, ἔα τοῖτοῦ ρεγαξξο. Τὰ τ 18} πσπς τλοΓΕ ΠΣ βέ- 
το, ὃς αἰπονίως [ςαπηάδῃι ἔοσταηδῃι τὰ τα σοπηρΑ[8) 
ἃς ορδύδηι ἀα ντ Π 20} παέδιις οτὶς ργοοιο ΠΗΠμλι})» 
ὃζ Ο115 ΡΘΓΠΙΟΙΟΣ ΠῚ Ὁ11) ΔΠ1ΠΊΟ [10 ἀοϊογεη} Δι- 

Ἰαταγα (τ, ἃς πος αθίϊτο τανε πὸ διρὶ Πὰ5 ἀπ ΠΟΠΉ" 

ἈΠῈ ΠΊΔΠ1}}5 ας σοίροξε νοηλαῖ, ὃς (1 η ἰᾶ νἱ ἡ ΠΠπμὰ 
οχίπάς βα τατος δά εἰμ πηοά! ἀαιοηῇ τεοϊἀεεηο 

ταςοπὶ ἃ Ὡς Ῥτοροῦτα ποθ) σατο, 

Υ 
ἘΡΙΒΤΟΥ ΜΥΒΌΝΙΣ 

παβεκαήδη. 
»Ξ.»... ΄ ΕῚ 5 Ὅν, ! { ΄0 

Υ ᾿ πόσον Αἱ ὦκτ πων γελλορϑύων ἡμῶν “δὰ 

[ταν Ὁ Ἷ ᾿ ΄ν " Ζ ῷ ἢ Ζ ) 4 λ Σἢ ἘΝΝΥΞ γδῖε συυταιμωρόμῆνος μὰ πὶ αὐπὶ 
ν ἢ τοῖς λαωσεσιν,α ΝᾺ ἀπερ οἰκεῖον ὅς 

) Ὄπ ὌΝ 
Ὁ , ͵ ἃ 

σὲ φρονεῖν «θα φιλοσοφίας, τορφεϑυμήϑην Χ δ 
' “ΝῪ ΕἸ Ε] Ὑν»., Ε] δι Φν Ἁ 

τὸ ποιρὸν, στον δ)ῆνα! σοι ἐστ αὐφὶς. εἰς σὲ τὸ ἐπιὸν, 
δ᾽ δρ 3 δ 3 " 

σωυσύξα ὥς, μὴ ἐφ᾽ ἑτεδόν τι αὐτοὺς ὁὀποκλίναι. τη-- 

ρϑῆπας ὃ ἣν ἔχεσι νῦν τοόϑεσιν ἄχρι τέλους φιλοσο- 
-“ » , ἩΟΡΤΝ 8 9 γι δ}. 

φῆσοι, ἵν᾽ αὐτοί ᾧ «ἢ ὠπα)ϑλάωσι κἡ σὲ ανθ' ὧν ὧκ 
᾽ Ἵ ΄, “ "“ ᾽ν Ὁ ᾿Α 

σὰ ἐπαϑον,ἐμιείψα ὃς συνηϑῶσι. ου εἰν γὺ ὡς χαβθό.- 

λε εἰπεῖν ἀσῶν αἰτιῶν, παῤ αἢ αὐθρφοι ὀυτοώστως 
Ἀ ε “ὦν, Ε Ὶ ὩΥῚ ο“ὦμ ᾿ 

πρὶ ὁδ᾽ οἱ ζῶσιν ὀνιστειοίας τὲ καὶ ἐπιρᾳτείας πῶς, οὐ 
δυνα! μεϑοι ἢ πρὸς ξαυτοιὶ ἢ τοθς ἑτέοους ποιεὶν το 
ΞΡ ες 2 ͵ εἰ τυ ᾿ ΄ 

εἰξονία ὑπ ἁγνείας αὐῷ 1. ὦ κρῳσιος κατεχόρδροι. 
ς , ϑ ον» “ ᾿ , ͵ ͵ », 3 

ἡ μδμ ἐν ἰδ πων ὁπολυσις, αν αἴχριως πάνυ ἔοικε πτῶρ 
ΣΟ ΟΣ ἊΨ Α πα δ 4) 
ἡ.) αὐτῇ πείῶθτ!. Ὡὸς γὃ τὸ τείς, μδρως Ἀγ ὁ ο.γ- 

" ΓΦ ͵ ᾽ δ. ἘΝ Ἷ 

μόνως ζῆν γεχόναμδ Ὁ λό εἰς το ἡμῖν καϑώπερ 

ζλ:σκιόσπα καὶ ἀβχοντος ὦσο ἃ φύσεως Φιδομᾶδου. 

πολυϑήναε μδύτοι ἀγνοίας τὼ ἀκρᾳσίας εἶχ οἷόν τα 

ἡμᾷς αὐ ὁ Ὁ ἔχίροψαι αὐτου γῃ ὁζῷ Ὁ λόϊ ἰαείᾳ 

Προσελθῶσοι γὰὲ αὑτη κἡ τὸ τορϑεφηκὸς ὧν ἡμῶν ὠκ 
͵ 9 ΄ ϑ .) Ὰ ᾿ 

ὡὐδᾷ φύσιν εἰς τὸ ΧΙ φύσιν ὠεὶ ῥέπεσο, Τα μδὺ μ9--: 
ΡΜ 7 ΠΑ ἃ ο Ὁ ΗΡ ! Ζ2. 

θηρας Ὁ κρίσεων ( ἐπ Ὁ δᾳτροφῆςε κάφρδρας,ὅ7ι- 
,α »ἱ' ον δ 7:--ἍὍ5..Δ Δ ͵λσ Δ ΟΡ» 

κόηηειν Καὶ ὀϊζαγήν ον" ψυνηῆς γ71 1 πειρα),ἰας δ' 
ε “ " Ω , δΚ, , 7 

ὑγεὶς χὺ ἐπ ολόθοι; τῇ Φυσά αὐτεισούγάν ἢ ὦ ἅγενα-- 

σεις αὐαν ταις, ᾿οοὺν ἃ αὗται χρὴ αὔὐςαθεια» τρῦϑσ-- 
»Μ" ε Ν ν᾽ Ὁ 5. ἐὴ Ο᾽ «ἱ ἊΝ 7 δ δῃ 

λαξξσω,,ως χρὴ μας ἐν ἅπασι (Ἷς κ Ὁ βίον ο 
"- "Ἔ  ΧΟΈΩΣ “1 δ Δ θ᾽ ἡ Ν ͵ 

Γῆσιν ὡς κὐ δρᾷν ἀεὶ τὰ ὄπιξα λλονῦ ἡμὴν, τ συμ.- 
. ΤῊΣ ὦ β ͵ Ἧ»ν ᾿ ΕἾ 

Φωνα οἷς 8 ̓ κικάσωρδρ σοφῆς». τοίαυτοὶ οἱ οὐκ 

ΣπαΓ,οϑιομῆῥες μόνον, ἐλλιὶ τὸ παρεχέσης ᾧ κὶ ἃ 
͵ ΄ »7 ᾿ ΝῚ 

ψυχὴ νἰαξείας , τινὰ αὐ τις σδικο ὄτα οον ὅ: 1] τὸ (9η- 
-“ - ν᾽ ἃ ᾿Ὶ ͵ ἃ. 2 

ϑρῖν τοῖς σοῖς παισὶν ἢ σὲ καλέσφον.ἡ οὐκ δ δαιμο- 
γν ᾿ Ν, ; ἄ ἃ 7 γ»7) 

»ἔἷν μδὺ αὐτοιὰ πνδφαιρῆ ποτηρ ὠνγετοίμως οἵ, ἐχής 

Φαρμεγαιεί,ο. 
“ΟΝ Τ οχ Ηἰς αἶμα: αα πο5 ἐς το ΠοπΠΕΠΙ 

ὃ Ζ7., (εἸτοης ροσίοσιμζιγ » ὅς εχ 161} 
ΓᾺ ΕΞ Ὁ υᾶς Ιρίδ ταῖς ]115 πλτιῖ5», Ομ οὗ 
4] Εἴη «Θλῷ γάτη ἕλοις ποι ἰάεπι απο γυΐρυδ, 
λα ποι 6 - 78 (οἀ ημποά Ρᾶγ εἰξ τε ἀς ΡἈΠοίορμί 

(εἰτιχο» μἢ ρχαϑητία αι! ἀςηη φταζαϊασὶ τ] οὔ εαπὶ 
οαυμἴαγη {ἰατα]» 1 ροίξεγοχη νοι ὸ ἤχηι! νοῖὰ [χοοῖὸ» 
Ὡς αὐ ἁἰταὰ ααΐρρίφπι }}}} ἀοβεέξαμτ,ςα μος ρίορο τ 
ἤταιη αυοά παὴς μαρεηῖ, σοπίοτμδηζες δά βη ΝΠ 
αἰς ἀψήνεηθόχ δ δύ Ἰρί θβης ἀϊεάᾶι; δέ ρ[Ο 
τι15 1 [δ οοἰ ατ!5 επεῆς}}5 στατὶᾷ εἰρι τοίευγε ΡΟΣ 
πος Ολπ ἐπι ἀπα πως ἴῃ νηϊπογίμηι σφι» 411" 
θυ Πομιίηο5 τθξξὰ δὲ νὶδ υιλάδμμ νίταμ ἐπβειτυύϊν 
Ροτίτία ὅζ τειηρογᾶτια; δ τὰν τῷ ΡΟΙΠΤηλγι15, Δυς οἵρ2 
ποίππετιρίο8» αι αγρα αἰτος οἱ ποι ξιοογονί ίοτ14 {- 
18] ὃς ᾿Ἰτοιρογδησια ργασαττῖ, Ε]άτιαν ΤΡΊΤΩΙ ρὲ: 
τατῖο; πϑορλεϊὸ ν]άδταν ἃ Ποδ15 τοηυῖτ!. Ναπι ἃ 
τηοάοίζὲ ἂς γἰτὸ ντυδηά πὶ πδτὶ Γπππχι5ςΓατίοης Π07 
δ15 “4 μος ποῦ:5 αφί Ἐρίίζορα ἂς ργιποὶρο ἃ πδτ" 
τὰ ἀατα. Τη(οἰτία νογὸ ὃ πιο ρογδηζία ΠῸ8 ροῆα- 
τῖ15 {ἰδ ογασὶ, α1Π| τατίοπς πχραϊσίηα ἃς ουταιίο ΠῚ 
Π05 ΠΟΙ) ςττΔη1ι15, Βίας Θη] πὰ ργοσράςῃς δέ 4110 
ΡΓΙΠγαΣ οἱΕ ἴῃ ποῦς ἃ ἀ ΠΟ ηδητία πδτυγα!] ,αά πατισ 
ΤΆΤ ΓΘυηροὺ σομθυῖθη5» ργάθα ἐπα ς]α. ὅς εχ ΡΕΐ" 
πογήταιο τπήτα, τείδοασσγο ἃς οφιοίἰοτο {φπΊρεσ ΕΧ ΔΙ 
170 σοπαζατοςοπτιιὰ νοτὸ (πὰ ὃς οὐπὰ παίιτα 00Π-5 
(ξητὶ ομτία ἱπτγοάφυσοτγενδας ᾿θος 114 τεογθασς ΗΟ 
γοτὸ ροίξαυαπι τοδυν ὃς σουξαπείαπι αοςερεγῃ 
1} ΟΠΊΠῚ νἱτὰ ΠΟ Ϊ 5 ΟΠς!) ν᾽δπὶ ργα πιο ιηονῖ ἐ΄ 
τίδτη ν  ἀδαπηι5 [δ ὨΊροΓ αυ]ά ἤογὶ ορογίθας 5. δέ 8! 
Ζια: σοι ργοδαιλη)ις σοπίδηταιοα ξαοιδηγς. δῦ 
οἰλπ ἤθη οἰ λ πὴ ρτοπαϊττατ,ίς οτίαπη ρυα ξεῖ δηἱπιὶ 
το σἸ 8. ΘΟΟΕἾΝ5 ΔΙ ΧῚ ΠΠτγν» ΔΙ Πα ιι}5 1 ΜἘ 15 τα 18 "π 
Βετὶς πρ ογαιοσῖς αυὰ πῃ) τμπη 9. ας Πποη ΟΠΡΙ5 615 
θδθηθ σςοηῇ Αἰ τα ΠῚ: ρατοΥ οὺπὶ ἢ 5» ὃς δά αυ]άτι15 ωΡ"- 
εὐη ἢ ραζᾶτζι!5 65» νῖ 6051 δοποχῇ ΠιΙΠΊΕΓΟ οὐ(ρί" 
οἰας: ας η αα Πα-ς δὲ σοπυ ] ἱρίος ὃς εἀιιςαἴξί» πο 
Δυτοιὴ Ἰάσίγοο ςΟτιπέτογ ριο 115 γοῖα 4115 ἱπηπηοσίᾶσ 
[πλεῖ ἕας!5. ΜΊττατοιι δαζθηι ὃς νῖτα μοηεήαίεμι 

“““ςε “οαΨε - εἰ 3 δ ᾿" 2 2 ῳ ἢ, ᾿ » -ὦ Ὶ 

“τᾶν ὁτιου αἰσυςηναι 5 ἵνα αὐτοῖς ὁρᾷς ον ἀγαϑοϊφντας, ἢ οὐκ ὅδ᾽ ἵαυτα χῷ ἐγβύνησας αὐτοιὶ κϑ] 
» , . ᾿ν δ ἤ ΑΣ ν κ᾿ 3 Ὁ -“ ,“ Ὁ τὴ Υ̓ 

ἐὐεδρέψω ; οὐ τοιαῦτα ὁ᾽8 σείονεκως σὺ τξι αὐτῶ! σὔχῃ τοῖς ϑιοῖς ; αβετῆς εἴὲ χρὴ οὔσχημφσωώης βίου 
ΠΣ [2.0] 



ἘΡΙ5ΤΟΕ Ἅ. 

φοἾεπ5, ποῃ γε ἰς ταοῖ ἰδ εΐο8 ν]άθτς τοπιρειᾶζεϑ5 ἴῃ 

οἷδο δοροῖα ὃς σοπεϊ πεηξεϑ (δ νφπΐγερνῖ 
δά ρῥτος: 

ἐγδατίομοια (δ ο  5 ταπταιιπλοάο 
οὗπι ορροττυη 

οἴξ, ροποίατιαῖς ρατείδιυι ντάηταν, ὅς οχ
ίραο (οποπο 

Δ4 του είςο άπ} ςοπητεητζοσ,ν οί ᾿πούηδῖ}5 ὃς 

ΠΟΙ βιςατί 5» [64 ρυτί5 ὃ κά
 τοσόπάιαι 6 αι πᾶτζιι- 

τὰ τοίϊα οἵδ ν αἱτναρεὶβ ᾿πἀπτο5,. ψαΐταμα αὐτέμι δ 

φτο αν δοτυμν ριιάοτε ἂς ῥρυμάθητια ποῖα» νῖ 

βοηο ἀπάρας π δογαμοσίρεξξα» Δ β
λςοτο» Αι α!- 

(εἴς αἰϊαι 4 ̓πάδοοτγαπι. Αταδέ ἱπρεοπηρῖα εἰ5
 εἴξε, 

οὐ ν δἰ νηΐ ὃζ Οριιβ ἔτ. οἂπι τοῖο εοτροσ
ε,τυπι 4ια- 

ἰϊδει οἰτ5 ραγζθ)δα οᾶιη ΓΟ. 
εὐἰπ8 σαι πατὰ εἰν,ν- 

τὸ Νοη δυζὲπὶν εὶς οοβ ἡρεοίϊαητε8 ἀϊαῖπα ὃς μὰ-- 

ὨγΔη οσὰ ἄθος ρίεἴαζε ἂς Πηᾶίκαις πιοδοιεὲ {Ὲ 

ϑογοτο,οῦρα ΠΟΙΆ Π65 ᾿αξεεία ὃς ἰαπξεμπομίλέθ 
ρᾶ- 

τρία ραγθητιῦι5 αηϊείοιτο » 4υοά εἴη ἱρή νο- 

ἰδπτ ραζοηζος ἢ ρίαης, Ἐς’ ραύςπεε βαρ ΠΙτδι 

ὃς σοσῃαζὶς , αἴθε 1ΠτῈΓ 1ρίος ροτοβ ΡΠΠΊαΠΙ 

Ποπουιόιι ἰλαοσα ρΕῚ »οχροίξα!
αγε δὶς ςοπαποτὶ ἀς 

ἐρ15 νετυήαας Ποίαγι πὶ ἀποε
ῖς. Οταύλιν ἀμτε μα 

γρίσττε Ῥγὸ οἱ οἱ 5 ργα πεῖς.» Ργάτο ἃς γαοπιουῖ 
81}}- 

ἴ0 ποοοαγιατα ρυτατε; αιοά μος πιοάο
 ἀπητάχαζ 

Ροίζπην τορεηάεγο νετότα δομοβοίϊα ποιιῖ8 παθηαια- 

τ. [τθηὶ Ῥτοιηρτος οἵδ λά 6Ὸ5 ρύ
ορυρπαμάοβ δ γτὸ 

Ἰρῇς ἢ πεοοίπτας ροϊεϊετοιποτῖθ 
αἀοιπάαηι. Νό. 

Παπαιιαπι ΘΟ ΙΔ πὰ Ἰπάισπατοηό;π γοῖ
θα (οἱ ἀπλ»[οα 

οτίαῃ ρἰαραϑ ὃς ναἱποτα» Δ Π11}5 Ὁ ᾿τανηοῦ γαῦο- 

ΠΘρτο ΠΟ οδηταγρίσσατο ἀη1Π|Ὸ Ἔχοιροῦο ΠΕ ΠΟ (ι- 

δὶ ἴα πο, [δ πιᾶοὶς ραγθηςρη 
Ππ Γ 0 ΓῈ 9 πο Ἰρή! εχ 

1γᾷ 1 τηαἰ 1] αἰϊηποὰ τποάφηι. 
Οὐ} νοτὸ ΠῸΣ (υ- 

Ττήθασ,ντ ἀπά το ἀς ᾿ρ [15 ροῖος, δά δα μἀ0 
ΠῚ Βιαης 

ἀουπιτὴ ροῖ οὐππειι ν ἸΔῈ Βαθ ται οἴϊεην (οἸρἢ5 

νογὸ ἃς (υς ἰῇ σου} 16 το τ 9 ἐσποοίάιτεῦ ΡΥ 
(οι ντετγέτας 

τὸ νετὸ ὃς 1ἃ- 

Ἰὶς [προ γιονοβ εἰς
, α. 

ἄσογο,ντ ἃς {4115 ὃ κόμ Ποπ 51: 

Αὐτῆς οταπία 1115 Ἰποῖε ν ο]15»ΠΊΟΥ 

δοτι τορι πίοις πΠΟΏ ΝΕ 

οδἠεεϊξεῦ ναΐσιις», αποςα; ἱρίον
ά τορογε ρεΐμεπο- 

τίη λα αἰδιοόξα αἰϊηυοά » δέ γιῖς ππδηοιρη, ἀρ ΤΌΣ 

[εττύτηας Οὐοα νετὸ πάτ
α νυ ΐσας εἰ, [δομυδς 

Ῥεϊοσι δας, ηοίῖτο νοτὸ τορ
ηροζε, ρΡεγθεγηταζε 

αιάῖι 

ἰξαυίτας, ουαῆς ἀϊιο}}1
05. Νοη ορζαγ 8 1Ρ115 πος 

ἰηεῃς ν ντοιηπία ταθεϊδηταγαιρεηζο» αταυ
ς ίε ρο- 

τἰὰς, ρατόπτες δ ΠΡετοσ. αὰπι ΡΕΟΙΠ)α5 ρτοάετε: 

δο ροβεΠϊουίοιις ἃς ἕάου τατίδιις ταπτὴπι ορέγαμι 

ἄπο, φααηι οπὰ ποοείΠτας Ἔ
χ! ]» λά [πο5[υοὐἱπλτ 

406 ξυμ Π]ἀγίτπιν ἰα5.Ὑ ποίλυζου 
γετὸ ὃ αὐ άγιτ αὶ 

᾿ ὅπ πποά μι] ἀχοοαϊτνοοπτοιηηθγο, 
ας Ρείαδα πα 

ἃς ςοτηπιαπίτογ αὐ πλαϊτα ποίατ
ιάπαε (δ! οὐ μηρεὶ- 

ἰυπταεϑοὰ μας αι θη ορτᾶπά. ἸΝου Δα τ πὶ δ᾽ Ἴ 

Ορταπάμηι; νεϊρῇ ἱπι
ρογίατα σοῦεγε, ὃς ̓ υά Ἰοῖα [6 - 

σπῃάμιη Ἰοθσ 5, ὅζ ταπίτια συδεγηαγα ροῖπηι: Αταιέ 

ΠΟ (διττὸς τι} Π0 τρί ἠρήϊονευπι ΠρΙ πιατυδ,δζ}5 115 

αυς βιοϊιπτ, ὃς πῃ 115 4υς Ιο
υ Πεθ» νἱΐαπι ἀρϑηῦν 

«μια (διηροῖ ογά τἰοπθηι δὲ (ἀρίοπτιαπι αιηρί εἴα" 

ἴαγραζα πα τατσποια πλθηῖε δί ορτίπια (εητίε
πάο Αἴ 

ἤπιηςεδέῇ τΘΠρα5 ρσ
ίπυϊοῖ τη οβιὶς ριοάσαῦ

 Ἑλ1- 

ἃ ρυϊπλῖς το πφατοὺπι νοἰ ηῖ ρίοραρ μάγος [οτα, Ρὰ- 

ἵγι ΔΒ, ῥῷτοητϊοϑ» ΔΙ 5» νοτἰταϊδι » ἰορεϑ δί νῖ 

τξαίζον ἀἰζαιηνθος 411] εἰ τά Πι Ῥα
ξιαμιυτΝἐαῦ

ε 

“ΙΘ΄ Ζιθη]ιιΔ πὶ Αἰἰα
α ἀΥὈΙΌΤΟΣ τοῦο 

[8:8 

ὃ ἢ 
τὰ - δ ὁ γέ: . ͵ ᾽ ἡ δὲ 

ὅγαν ἢ χροὸς ἐπενόμϑρο
ν. δὴ τὸν δ ἐγέδα

ιον 

Ϊ ᾽ 
5 ς 

“Ἰὼ 

φίλων, ἀληϑυίας, νόμων
, Κϑ συγλαξόντι οπῶνν

 

ἐ " 

ᾧ-. 

2» 

ἐπέδαν «ἀρμαχεν 

ἘΣ ΝΣ 

ν 

2 "Δ: ἁὲ ὦ ᾿ Σ οἵ εὖ ἰδ τα ΚΕΒΙΝ, 417 

αὐτιποιού μδρος, οὐκ αὐ ἐϑελῆσφας ὁρᾷν ζιὶ ἑαυτῷ 

παϊδας, συ τοίυτους μδρὺ ὧν ἐδὼ εὶς χα] ποσέσι»κρᾳ" 
,Ν Ἢ ὥς “ἈΝᾺ τῇ ς 

τς “ 

γονίας ὁ δ» ὑπὸ δ γαξέρᾳ ὡς αϑεθς σσϑραν μόνον 
τς εἴ ν;: ῶ Ὁ ΒΩ τῷ ͵ ) 

χέχνων; ὅταν σὐαιρον ἡγτοὶς γβυνητικοῆς μέρεσι χρῆν: 
τ ’ 

Ὃ Δ λύων, .2 ν ; ͵ ᾿ Ἵ 

ὧτ, 6 ὀλίγῳ μὰν ὑπνῳ ὥϑος ὡν τευ σιν ἀρχϑριε. - 
᾿ 

γοις,Ἐ τι δὲ ἀφοοαΐμονι πο (“ὃ ἐψόυσυϑμη,ἀγλὰ 

καϑαρᾷ,ὺ ὠοὸς τὸ ὧκ αὶ φύσεως εἰς τὸ σάέπαν ας: 

παιτόρδρον ἧρμοσ δῥῃη ἠμφιεσ μδῥοις. βλέμμα σ᾽ 

ἢ ὁ βασι αὐᾶ: αὐοϊοὶ κἡὸ φοονήσᾳ κεγὰ ὀρ κ τη: 

οισμδύον,ως μὴ αὐ τινα θαρσῆστω ἐστ᾽ αὐγὴ κἡὶ ποιῆ- 

στὰ Τ' ἢ εἰπεῖν ἀκκοσ μον. ἐν ἑτοίμῳ σῇ ἦναι αὐτοῖς ὃ 

“πότε βεωλυϑεῖον "ἢ ο᾽ιήσηεν ὅλῳ τὲ χχ σώματι κρὴ 
τι ε Δ ᾿ 9. 2 δ »"» ΡΝ Ν 

ἡτον τὲ μΈ ρει ἀυτῷ εἰς πέφυκε Εη τε); ἐκ αν ἢ ε5:- 

“λήσφας αὐτοιὲ ἐπεσκει δύος το ϑεῖα "ὴ τὰ αὐθρῳ-. 

να, φοὸς ῥδὸ ϑτοις οὐσείεϊα τὴ ὁσιότητι
 κοσ μμεῖ- 

ϑενανοὸς αἰ θρούποις Ὁ. σδηχα!οστούῃ κὰκ ὁσιότητ
ι; κϑὴ 

πανίδα μδὺ οογέων φορϑτιμμᾷ
ν Κὴ αὐτ τὸ βδληδο- 

ϑβων Υ χονέῶν εἴπτὲρ σωφρονοῖϊον; 
χονεὶς ἢ Υ, οἰγγξίς 

ΩΥ̓͂ Κὴ συϊ)βυῶν»αὐ τ δ Ὁ [ονέων τω πειδὶ
 τὸφρεσξεϊ: 

ὃὺ ὑπο μονας, τὸ μὰρ αὐδὴν ἢ μέμφεῶς Θεώξρον αὐ.
.. 

Χ ἀσεξὲς ἡγεῖδδς. τὸ σἹ ἀμείξεῶτωη ἱρ
Ὺ φοϑφηΐη: 

σαρδρων δ χαρίςῳ ὦ μνημονου σῇ ὀγαθέ
σᾳ αϑαΐ.. 

κρῆον, ὡς αὐ μόνως ἕτως ὠπκτνφν συν μυένοὶς πωλαι- 

αὲ χαῤ'ᾳς Κλλνέωις δανφϑείσας ἑτοίμως δ᾽ ἐχον- 

ἄς ἱῷμοχεῖ αὐτιὰ δὲ αὐδθιὰ εἰ “εήσφεν ἡποθγή- 

σμεῖν. ὃ ποτε ὃ χωλεσήνφα» μὴ ἠμκοΐᾳ μόνον, ἀλλὰ 

ἢ πληΐας τὴ Ἑαύμοτα ἀπ᾽ ὀργῆς ὁ δζαϑέσε
ως φι- 

δ μϑυα,οράίως ἐκσίχεῶνς, ἐκ ἑαδρ ἑαυ τόδ ἐλ 
ἐξ τ᾿ γονέων σὐλᾳξῶς ἐχούϊας, μὴ ὧν δ τ ϑέναν 

αὐτοί τι χακὸν πείϑωσι.τί δ᾽ ἐκ αὐ ὡπομυείνφας ὡς 

πᾷφϑῆνα αδὲ «ΟΕ ὅτι ὃ αὐδ μδὺ οἰκύᾳε
σι δχα βίε 

οἷνιον. ἑαυτοιὶ ὃ γχὴ τὶ ἑαυτ ὧν κοινοῖ ϑέμδροι
 δζωτε-- 

λέσϑσιν ὁμονοῦντες, ὡς τὸ ασϑσαὶς 
κ᾽ αὔξέσεσι ἢ αὐ- 

ἢ γολῶς, ἡ αῦτα μδρ ἰϑελήσφας αἱ αὐτοῖς ὑπάρξαι. 
οὐ ϑάτε ὃ τὸ πόνε (ἰ δόξης ἐκ α δέλριο αὐτου ὑπε.- 

ράνω ἐΠ):οἷος δὁπολιὲ καταόδεοόθλωμδθ
θ’ ὅποι αὖ 

ἀπίῃ τῷ δὲ αν κατιούοντι, ὅ
σο ἕρ τι ἄτιμον αὐδοά- 

στρ τα τ καὶ φί κ᾽ τὸ γῇ φύση μλεπολὺ ῥᾳ- 
πώβριν ὶ τοδοτέρρον. ὧν ὃ τοῖς καθ᾽ ἡμαῦ λξόνοις; 

ὑπὸ δὶ τοσαῦτα Κοτο χούσης δγχθροφῆς γεγο
νὸς 

δυφιερίξε 9. ν ἐς αὐ οὐ Ἔω)ο αὐϊζοὶς ὑπάρξαι, ὥςέ μ
ὴ 

αῤγυθίῳ ὐζις πάν μερεῖν τὸ ἀὐτοὶς ὥλλον κοὴ 

[ρνεὶς Ἢ τέκνα ἢ "μα «οροϊξῶτζι ἀλλὰ ἀτήσεως 

μϑὺ οὐ τπποιεὶ τη ἐφ᾽ ὅσον αὐα[καγοὺ, δύ
ᾳ Τὰ εἰς αὐ-. 

τοις τὴ Τὲς οἰποείους αὐτῷ χρδίας. ϑησαυ
δισμθ ὃ Τ 

πλείονος οἷἶοϑὶ τὸ ἀρχῶν ἀφρφρον ἔν ὑφ᾽ ὧν ἰσία τὲ 

δ κοινῇ εἰς κα κα ἐπειλληλα Κϑὴ ἀὐήνκοε
ςαι ἀὐθρϑοποι 

ἐχξέπον"). ὠλλαγαῦτα υδὺ δὐχκτ
α. ἐκ δ)ίσης δ᾽ ̓ὔκ 

δ τος ἀῤχά αὐτοις ἃ δικχαζήν δυναῶς κ' γό
μοις Ὁ 

τὸ σι καιον;κθὴ τὸ συϊμφωνδνΐᾳς
 ἑαυ ῖς ἧ ἀφ ἀλλη-: 

λοις ἡφὴ ὧν οἷς ραήεσι κν ὧν οἷς λέίθσι,;᾽ μδρ
 Εἰον 

ἔχφν ἀεὶ ποφαιβησομδν, ον Τὲς λόϊες.
 δ ἢ λόρον γᾷ ὃ 

τ φρονεῖν τὰ ἄρξει ξε(αμόμϑρον. κἡ εἰς ἀσοφφορὰν 

μιέδλωσιν ἱερθον; παίσδος; νέων. 
δ γγξ εἰ ᾽ Ἂ 

5} ι 

ἐδικαμένων. δ: γὸ σε ἐτ' ἐτερόν τινα οἴομιαι, εἴπερ σ᾽ 

ΦἍ, 

-αἰϑ 



τετεσοξμί ε ττττρσα στ--- 

418 ΙΝΕΚο δα πὰ κο οῦκν Μ 
φρονοίη,ὡς πολιτικὸν σοκιμοίζειν λό)ο. τὸν μὴ εἰς 
ταῦτα,ἀλλ εἰς τἀναντία ἐνγτά: ὀμδρον. εἰ φίνωυ κοὶ 

οὐχτα αῦτα ὃ αἱρετοὶ πῶς ὁ καὶ τὸ φιλοσοφἐϊν θείη 
αὐ τὸς κι σὐκδ. κἡ αἱρετόν. σ᾽ ὁ μόνα αἰδιγίνεῖ ταῦ- 
(φιλοσοφεῖ μὴ γὸ ὃ ᾧ ὧκ καθάρσεως Ὁ λύε ἔλαι- 
μελέμδρος.κ; ὅχιτηδ᾿ ων λόηον ὀρϑιν, ὃ οἱ ὅζχι- 
μιελέρϑωος λόϊ ἑαυ ὁ ἄκκο ὄχι μελεῖἢ) χα) πορί- 
σὸς Κῶ παξὲς Καὶ ἀδελφῶν, (Ὦ φίλων συλλαβξον- 

τι εἰ χεὴν πώνταν. ϑεωφοιυς χὸ ἡ φύσις κόσμϑ χα Ἱ ἐν 

εἰυττί καϊασκουάσεισει, δχὶ ἢ μαΐζᾳ ναι ἡμῖν λό, 
κοινοῦ μδμ ὄντος φοοος Ἰάτους͵ ἰσδἴε ἡ ὠήοὶ τὰ ἀλλα 
ζῶα, ἀξιοῖ ἡμαξ ζυς μνᾶν ϑτοις κα ϑώπίρ τινας αρί- 
ξοις "ἡ ρφ τοῖς ἡγεμόνας ") οιν γες σθεργέτας τῇ ἡ" 

μδ! χρὴ οονέϊς ζωαλενξ καὶ ἀμυείξ τα δα ὁ «Ὡρὸς 
αὐτὲς δὐπαϑείας. αὐ θρούπων ὃ (ὃ κὶ τὸ κοινὸν γἡ κ) 

τας ἰσδλαέτερον γινονδύας δ ιπδιοκαξ καὶ κησεὲμονι- 
κῶς τὴ σὐποιητικῶς «τοοϊς ὧς. Ἐπ δαν ἢ νόμκῳ ἡ 

οἴἴχγ, συποεροίσω υὃμ τὰ ανϑροόππανα κ᾿ τὰ ϑεῖα φησὶν 
ἀκροος μδὺ κι φύσιν ἡμὰς δγωτεϑήσεαναι α τε τε- 

λείους γεγονότας. καὶ δχὶ τὰ αὐωτώτω “οξεελϑόν- 

τας νόμον καὶ δέονν, οἵαν καὶ τὰ ϑεῖα οἱ ακπίζεταί τε 

γὺ κακάρια γίγνεῖ). τοιότας δ᾽ ὀΐτας δα ἜΤ λό γὼ 
Ἵ κατ᾽ αὐν αηματιζορμδμρε ἤθεις ὀρϑὺ τη Κα ΘἸώ- 

σεῶνς συ σαιμόνως καὶ καίαςρενην δ βίον σοὐδαιμό- 

γως. ὡασίρ τι δρδμκᾳ σ συυτεΐῶγ μᾶρον π᾿ ἀρχῆς 
μέλοι τέλοις ἀςείως ιπσοκρινα μδῤοις (ἃ ἀπαρτσαν- 
τοις. Θ αῤῥῶν ὧν ὦ Παγκραᾳή δὰ μὴ δχήρεπε μόνον, 
αἀ λα τὸ ἰοακχαλή τοῖς πάϊδας φιλοσοῷ ξϊν.κ) πα- 
σῶν αῤμοσιωϊζζώτην παῤῥησίαν οὐ ρᾳσκόύαζε.ἐἶζε- 
ςαὶ [αῤ σοι τοιάντα τοφελομϑῥῳ, κοὴ πϑὸς (οι ὡξ 
αἥμίᾳτος ὑμίν σδειχᾳίους ὄὅγΤας λέγήν, ὅτι εἰ τίκνα μόνον 
εἰς τορος, ἀλλὰ 1 τοιοὲ τέχνα εἰσηϊαϊες.κ) πρὸς 

Ὁ παρίσα ὅῃ οὐχ οἵοις ἔτυχε μόνον αὐ θοφῳποις αὐ- 

“,ἀλλαὰ 1 οἵους οἱεὶ πολίτας παρέςησας εἰ ὃ ϑαῤ- 

ῥήσετε κοινῇ κοὴ φρῦς Ὁ ἑαυ τ ἧ κἡ ἀλλήλων ϑερᾳ- 

πσείαν, ὡς ἀξιόν ὅὰι φύ,ρναςητξ ἢ ψυχαῖς, δύ ϑευς μυὲν 
ὡ ϊωνοθεσίᾳ Ζ σὺδ συμφιλοσοφήσεϊΐ αλλήλοις, 

5 μόγον τὸὼ γομιζόμδμα ὐοφσηφυάξζοντες αὐτῇ, (- 

περ ὡς ἐαλαντίε ψιλξ γιγνεῖ),α γλὰ κὸ ἃ ἕνεκεν γε- 
νόμας:αε ἀκολεθᾶντες τῇ ἱερᾷ Κὸ ἀρχαίῳ ωὐοσοὸ- 
σά. δτερ ἐκ μένης ἃ δὔσεξες ᾧ φιλοσύφε αἰδαγιίνεῖ) 
δζαϑέσεως. αὶ ὅσο ἡ ἐν τῷ αἰγῶν: σὐτωξίας δὶ ν΄ 

Ν “Ψ ἄς ον ς:»ν Ε .Ἡ ἐμ ͵ Ε ᾿ 

κοινὸν ὑμῖν 4" κ) πᾶσιν ἡμὴν ἀγῶνα, ᾿απήσεῶε ἐσὲν 
ν ᾧ χα 9 ᾿ μᾶρον ν ᾿ἋἜ ; λό Δ 

μεν Τ κῷ, Φφυσιν ὠφορησιβίλυον, μονὼ 5 τὰ λυπῆς Ὁ 
7 “} ς Ο ’ ᾿ φ' ὦ ξ ὧ 

ϑορύξε απ ῶ ἡμὴ δια α σον ζ.ὦν ῳ ὠΐῶγι ἡ ηθῆ.-- 
Α “5 Ν Ἴ ͵ ες Α ᾷ ὧν ΌΟΥ 

τῶν μιὲν αὐ αΐοη ἃ ἀφ οασκσύον. ἡπηϑενία 7 ὀνπε- 
σειν χρὴ εἰς δ᾽ ἀλείων τὸ κοκοοαιμονίαν, ἣν εὖ οἷο. 

μόσευῶτῳ τινι ἡ δὰ! συΠοεχόρη 7). πρᾳτέεϑα γὸ ἐν 
αὐτῇ κυ ἢ Ὁ αἰόζων κἡ τ ἃ φύσεως κ᾽ σο 1 ϑέσᾳ 
γό μων, δύτακτειν ἐχάςῳ οὶ ζῆν δικαίως μᾳ Κ) 
“ὦ “ΝᾺ Ὁ ͵ « Ἁ ὁσίως το’ οτος όντων.Ταῖςίᾳ οἵμιω σε ὡς “»δσ' πτ- 

͵ , Ων νὰ .,.5::1. 

Ῥοὸς παί δῶν πωτέρα τοοςδεξανδμον,αυτον ἢ ἀμφ: 
νον ἔξαν ἃ τοῖς υἱοῖς εἰς τοῦ αβίς συρλήνψεῶζ. «απ 
ζομαι σε κῃ, δζα τἄλλα κοὴ δὲ δ εἰς ἡμαξ οὔνοιαν. 

τ οητο {τ,α] αὐ τορεμάας, οίρυ δ] 68 ΜΡΜΠΩΣ 

τ ΟΠ ργοατωγυνη, ας Ποη δὰ μαορίεά δὰ (05 ἡ 
τὰ τοπύατ δ] ἱστὰς ἃζ ορταηάὰ (πμὺ μας δέ ἐχρεῖο!" 
ἀκ, 44 οὐίξες 10 ῃλ]ηὰς οτΊ ΡμΠορυϑαι ὡυ 
ποι ὃζ ορταηάαιι ὃ φχροτξάαῃ; ΕΣ {ν ποθ 18. . 
[οἷα ας σοπιρατᾶτυν. ἃ ο ΟΡ μασίν φημ ΟΜ] Ῥϑ 
δληκία: τατίο 15 σα δηγ σοτιτρᾶς τοέξα ΓΑΙ μενα 

Οἱ νογὸ τατιοπιϑ συγ πῃ σεγιτνδζ (ἀρ π5 οὐ "4 

δοῖ ὃζ ραϊγια δὲ ρατειδάταυς δι 4τγ 5» 80} 0ΟΥ ΒῸε γῇ 

(τιγηγατίπη ἀἰςαιμνο θυ τα  Ετθηῖτι παταγα ΠᾺΠ Ἰ 

ὃζ φοτοπι αὐὰ ἴῃ ἢ ος ᾿ῃἤπης λα [Ὁ ςοηῇάοτεηάαπι 

πο5 τορίςηϑ) το πος ποδὶ» ἰμυρεἰτιογατιοπέ» ΟμΒ1 
ἸΡίι5 αι! άθῃι οολΠ)υη 6 Π}»,. ΡΥΌΡΥ Δ γοτὸ ἃ κερὶ αν!» 
Δητ λα] δον οἱτ ντ ἐφὸς σα! θηι τΑ ΠΩ 1181} ορτηθο5 

4υο 41} ἃς ρε]πτατῖοβ ἀποο 5 ἀτῇμα ΟΠ ΠΕ ΠΟΥ 

{τ τσταην ὈΘ πο μέξοτοβργιι) Ραγε το δ Δ}61}}}} 

τοΥΓ δ μαηγι15 1ρή15 οροα δητ απ)» ποι, .5 γΟΓΟ ΕΣ 
ΠΟΙ} 1 Ἰζοτνᾶς 1Π αὐόειονιθις ζοπἐμμθ ρας οβ 
εὐτὰ ὃζ νχτυτα ργα πηλυδ:Ρο  υδιν νοιὸ ἰοριρυϑ δζ 

14 1ς1]5 μλ] (σα γηγ115 ἀ τ. ηα ἀτατιο Βιμ 1811» εχιτος 
ῃγὸ ἂς [πππιὸ (δοιιμάτι παταγάμα ν ἱπαηυ» πη μὰ 
Ροείοέει ἴλη} λέει! ἃς κα (ὑρτϑηγὰ ριορτοῆηορειν 
"1101 .1}}» Ζυα]ς ἃζ πλληαᾳ δἀπη πη ἶγαης δ ρεαιᾶ 
[υτν ἶτὰ νεϊὸ ΡΓῸ τατιο]5 ἃς [ογαιδιογ 1 [ονυμοῖ 
ΠΠ]Π αν Ὠγοόγυηιὶ γοζλ τυ, ὡς ν ταν ἀρδηγι}5 βα πα 

τοῖ ἃς νἱτὰ οὔ τηοτιῦ ςοπτυτοιι" α ποτοῦ υδῖι ο8 

ἃ οι Δ δρτοο ὶὸ ὃ τοξξὸ οδρο[ι ἂὉ 10 ν Φ 

δα Πησθηι ρα ςἢτὸ ᾿μάφητος ατη; αὐ οἱ δτο5. Ρτγοιμοῦ 
θοπο ἃς ςομΠάσοτι αηπθονποι (οἰὰπι ὃ Ραμοιατιοᾶ 
Ρῦγα ἱτιρονοτγιὶπ ες ἅ αἀδιοτταγοταος Π]1ο5 δὰ ΡΠιιος 
Ιορ πὰ ΔηρΙοἐζεη δι)» ἃς οπλη οοπαςηιθηῶ!! νᾶ 

Ἰοφυξαι ἰροτταϊέ ρατα. 51. .ἢςς 1 ΠΕ] τΠ ΕΓ 5 δέ ἈρριῸ 
ὑαν 55 ςοῦις οι ὡζ δὰ δὸς 1} νοϑ σοση δῦ) 6 αι} 

Ὶ 

ϑαητ,ἀσοτωῖς Π01 [οἱ πῃ} ογῸ 5 ἴῃ σ6 6115; (ςὰ ετᾶ 
ταὶ τς ̓γθεγος ᾿ηἀαχ ῖς,, ἃς αὐ ραιτίᾷ τα υῦ (οἰᾶ 485 
Ἰοίσιχιιο που πο5 6] (6 δεῖδῃι ᾿Πἴ05 ἃς πιοίεῖασ 
ἴο 5 Οἶπ65 οἱ ριαθι δ. Οὐδά ἢ σου βάφε5 οου ΠΡ} 
ῃἰτοτο ἃς οἴλμὰ αα {{] συ αι, τὰν αὐ ἡγαζιαηι 1.17 

(61}} συ ΓΑ ΠῚ Δ ΠΟ 5 ἜΧΟΙ τα τι59Ππἀττπὶ αυμας 11 [27 
οἰθηἀ!ς [415 [6] ανυτιὸ ρ ]Ο ος [ιἰδη τἰφέγα 15» 
ποη ταητὰι ως κα {ξὰ εἰς τι δυςμιο5.» ΠΧ (ΟΠ 
ΤΠ ΔΓΓ ΡΟ (ππλυ Πταν ν οτιὶμῃν οὐἰ ἃ “μια οΡ ον Π4π| 
᾿Πππτυτὶ Πππτν ἰφέτ ἢ} ἃς νει ιν) ΠΤ (α : 

4ιρηζο8.» ὃ α (ο]α ρα δίς μῃη]οίορίι!ςα πο η15 αἵ 
ἐρξχίοης ργαίξατγὶ ροτοῖ Ετ ἂν ἐα τποάειατίοης ἰῷ 
10 ἀ6[{|ὰ τες 1η 1415 ἰροέξατιν»δα σοιιοιης νΟ 
15 ὅζ οὐδ 8 οετα 6 ἢ σοπποιτοι απο εἰμ} 

αα!ἄθτν πτυχὰς ἀοτγα τ αὐζ γορισῃαῖ, [ο 15 νοτὸ (0 
Ἰογιιπ) ὃ ρουτιγρατ οη σα ΠᾺ5 αὐδττ, ἰῃ 400 (ΟΕ 
[ΠΛ] ΠΘῸν 1] απ] 46 Π ἐκ οσσαπιδοῖς πεσοῆς [161 
Ῥαγοσιιη 5» νἸξξαμι αὐτό οροττοῖ ὀχοίογο 1 (εγυΐταν 
τοηι ὅς [ῃ[α]!οἸτασου), τ 4πὶης ἀδίπταγο αι!4 Ὑ}} 
ποι γύην ςοησοῖπὶ οἱ Ἐς Ὗ μλοιλυσ Θμ ἢ] 1} 68» 3 
[ςτηρίτογη! 5,8. παζυγο αἴας [ατ15 εστθυς», μα γ 11" 
συ σαα (ἀμ πὶ ποροτίμη ἄσοτς 5 ὅζ νοις πὸ δῦ 
(χηξχὲ πιαπήδης. Ηςς ατρίττοσ ἴς συδῇ ἃ ραῖτε 16’ 
ΤΟΥ αΙΠ ΡΓΓΘΙῚ ἀΠΟΙρΙΘηζθη ἃς ᾿ρΠΠ} τη δ. τς μι40 1" 
ταγυτη» ὃς Δά ορτηα ἡπα ηυς [δου ααχ!]1ο {πα Π], 
ϑαΐατο τς σὴπι 4115 46 σαθΠς, Γ{1Π] ΡΓορίον τυ 412 1 
ΠῸ5 δα ηδυο  σητίδιη. ϑοῖας τὸ ἃ τὴο 4] ἰρὶ, ΕἰϊυΠποί! 
νεγὸ οτίδπι Δ]105 ρ]ιγήτηος ἀπχῖςος μας τ15. ἢ ΡΒ] 
Ἰοίοριαϊα ορογϑηι ἀδάογιεῖδ. 

, ὦ Ὁ ΡΤ 
δι ὑπ ἐμὲ ςερχουδμος, (Οιούτων οἱὲ κοὴ ἐτέρφν φιλοσοφοιῦτες σὔπορήσετε φίλων, 

ΤΥ ΧΟ 5. ἀκ 
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